Čtvrtletník obecního úřadu ve Valech, číslo 46, pod reg. zn. E 19845

dne: 20.06.2022

O Marušce
Začátkem března nás opustila Maruška Šmolíková. Žena, bez které jsme si nedovedli představit žádnou kulturní akci ve Valech.
Už jako mladé děvče byla obsazována do různých rolí ve valském divadelním souboru, působila v ČSM a v roce 1956 byla zvolena
předsedkyní ČSM zástupcem rady Národní fronty. V dalších letech byla ještě mnohokrát zvolena do Občanského výboru,
po revoluci do zastupitelstva obce, a nakonec se stala předsedkyní z.s. Centrum pro volný čas.
V prosinci 1956 začali členové Českého svazu mládeže výrazně razit cestu vpřed. Maruška Hejlková (později Šmolíková) byla spolu
s M. Forejtovou a M. Gajdicovou iniciátorkou dění. Pan Laffar o této akci napsal „…uspořádaly Večer zpěvů a výstupů. Je třeba
ocenit snahu a určitou organizační schopnost pořadatelek, protože tato akce byla výjimečně zdařilá. V budoucnu členové ČSM
pořádali už jen taneční zábavy.“ V té době hrála také v loutkovém divadelním souboru pod vedením pana Laffara ve hře Král, král
na dudy hrál. V srpnu 1963 nastoupila na místo vedoucí dětského útulku místo paní Laffarové a v dubnu 1965 odešla na mateřskou
s dcerou Lenkou a o něco později se synem Luďkem. Maruška dlouhá léta pracovala s dětmi. V červenci 1982 uspořádala pionýrský
tábor na Skalce u Chebu, v prostoru pro vojenskou rekreaci. Stravovali se ve vojenské jídelně a bydleli ve stanech. Tábor
se každým rokem o prázdninách opakoval až do 1989.
Kromě běžné činnosti pionýři
pod vedením Marušky odpracovali
spoustu brigádnických hodin
na zvelebení obce a uspořádali i několik
rozhlasových relací.
Mnoho z nás si pamatuje Dětské dny,
Mikulášské besídky, maškarní karnevaly,
taneční zábavy, Májky, lampionové
průvody a zájezdy, kdy paní Šmolíková
byla jednou z organizátorek, často i
jedinou. Soutěž běhání okolo židlí snad
nikdo nezapomene. Když při Havelském
posvícení nechodila s krojovanou
skupinou, pohostila aspoň zmrzlé
účastníky u sebe v domě něčím teplým.
Na tuto zastávku se všichni krojovaní celá
léta těšili. Když si mládež chtěla postavit
klubovnu, byla jim Občanským výborem
v r. 1982 přislíbena bývalá loutková
scéna. Po dlouhých tahanicích s městem
sehnala paní Šmolíková aspoň dveře, rám
a řezivo. Prostě Maruška byla dobrým
duchem všech akcí.
Začátkem roku 1976 se ujala psaní
Kroniky Valů. Vedla ji podrobně až
do konce roku 1989. Po revoluci
pokračovala v organizování akcí pro děti
i dospělé, vstoupila do oddílu cvičení.
Později se kulturních akcí se účastnila i
jako řadový pořadatel, vždy ochotná
odvést jakoukoli práci. Zvykli jsme si ji
vídat všude kolem sebe a teď nám bude
chybět.
Nezbývá nám než pokračovat v jejím
odkazu sami a doufat, že když se podívá
z obláčku dolů na Valy, řekne: „Dobře to
děláte.“
JV

SLOVO
STAROSTY

OFFLINE ODPOLEDNE
Andrea K.

Q.Vlk

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

(Pozn.redakceakce je přeložena na 14.5.)

Pokračování na str.č. 4

Pokračování ze str.č.3

Po zahájení proběhla tichá vzpomínka na bývalou předsedkyni
Centra paní Marii Šmolíkovou.
Následně byli členky a členové seznámeni s hospodařením v roce
2021 a plánem akcí na rok 2022.
V diskuzi bylo schváleno zakoupení televize pro kroužek Zumby.
Po občerstvení paní Stretzová poděkovala členům za účast
JV
a schůzi ukončila.

SLET ČARODĚJNIC ODLOŽEN, MÁJKA STOJÍ.

JV

JAK DĚTI VE VALECH SLAVILY SVŮJ SVÁTEK

na slalom s fotbalovým míčem. U lanové
dráhy se činilo šest pořadatelů. Luboš
Křížek s Adamem Fajtem vázali děti do
sedáků, na lano upevňovali Míra Kakaš a
Karel Smeták a z lana sundávali Jirka
Skála a Kuba Kakaš. Matěj Kakaš zatím
Obec spolu se členy Centra už dlouho
dohlížel na hod do koše na basketball.
dopředu připravovala soutěže, které by
Paní Jiřina Musilová a Marie Vávrová
děti zaujaly a přemýšlela o atrakcích,
vydávaly dětem buřty, Věrka Laffarová a
zajímavých a zábavných.
Honza Šnajdr měli na starost oheň, na
V jednu hodinu byl na hřišti čilý ruch.
kterém děti buřty opékaly. O občerstvení
Téměř dvacet pořadatelů rozmisťovalo
dospělých se starali Martin Stretz s Quido
soutěže po hřišti, jiní napínali lano
Vlkem u grilu a Zlatka Horníková u pípy.
přes potok a upevňovali lano na lezeckou
No a já jsem fotila.
stěnu.
Před pátou hodinou toto zábavné
Ve dvě hodiny byli na hřišti i
odpoledne
rozehnal déšť. Vydatně pršelo
mariánskolázenští hasiči, čtyřkolka a
aspoň půlhodinu. Rodiče s dětmi běželi
bugina půjčená Kartarenou v Chebu.
domů. Na hřišti zůstali jen ti, kdo se těšili
Hasiči seznámili děti s přístroji, které
na kácení Máje. Strom dražil, jako
používají při akcích a pak skoro zdvihali
většinou, Tadeáš Šorejs. Po dešti vysvitlo
děti do výšky asi 20 m na plošině. U
Boháč
a
měli
co
dělat
v
rozbahněném
sluníčko a pěkně zahřálo všechny, kdo
lezecké stěny byla také fronta. Tomáš
terénu.
Maruška
Stretzová
pomáhala
vydrželi. Mládež se pustila do hry Big
Podzimek, Petr Matoušek a Jirka Roll byli
dětem
skládat
puzzle,
Zdeňka
Medalová
Kubb. Když uvidíte na hřišti dvě řady
celé odpoledne v jednom kole. Také Hanka
podávala
míčky
u
házení
na
panáky,
hráčů proti sobě, co mají u nohou špalíčky,
Smetáková s Kristýnou Stretzovou, které
Aneta
Eidelpesová
dohlížela
na
je to ono. Nejen oni si při této hře užijí
malovaly dětem na obličej, se nezvedly z
lukostřelbu,
Láďa
Troch
na
střelbu
ze
spoustu legrace. Pak se pustili do hry
lavičky. Andrea Kakašová s dětmi
vzduchovky,
Karolína
Köhlerová
s
valští kytaristé a zábava na zbytek večera
vyráběla obrázky pískováním. Na bugyně
Terezkou
Tamokovou
pomáhaly
dětem
při
byla zaručena.
se střídali řidiči Tadeáš Šorejs a Martin
JV
skocích v pytlích, Šárka Křížková dohlížela

KÁVIČKA S BÁROU
email:
barborapodzimkova1@seznam.cz
nebo na facebook: Barbora
Podzimková

INFORMACE OBČANŮM

POPLATEK ZE PSŮ

Připravujeme:

16.7. (sobota)
Sportovní den 9.00 hod.
O pohár starosty
večer kytary
Poplatek je možné uhradit hotově na OÚ Valy nebo
19-21.8 Setkání v
zaslat bezhotovostně na účet u KB a.s., číslo účtu 107- Prysku
3034680247/0100. Do zprávy příjemci uveďte
"poplatek pes" + jméno držitele.
3.9. (sobota) v 10 hod.
Valský Klátilák
Vyzýváme majitele psů, kteří dosud neuhradili
místní poplatek za svého čtyřnohého přítele, aby
tak neprodleně učinili.

Výše poplatku: 1. pes 300,- Kč, 2. a další pes 400,Kč; důchodci: 1. pes 200,- Kč, 2. a další pes 300,- Kč
Děkujeme, OÚ Valy.
ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY OBECNÍ KNIHOVNY

OD 1.4.2022
ČTVRTEK 16:0018:00 HOD.
NOVINKA VE VAŠÍ KNIHOVNĚ  SPOLEČENSKÉ HRY PRO
CELOU RODINU  DESKOVKY
Foto dole: Výtvory dětí k svátku matek i s fotkami samotných tvůrců.
Akci vyhlásila Knihovna Valy.

Za obsahovou stránku, periodicitu a správnost zodpovídá J. Vlková. Příspěvky můžete posílat na emailovou adresu: valskenovinky@seznam.cz
nebo do schránky na Obecní úřad Valy – označit obálku: „Valské novinky – Jana Vlková"

