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VALÁČEK VE VALDŠTEJNSKÝCH ZAHRADÁCH

Už čtvrtým rokem probíhají ve Valdštejnských zahradách „Krojované slavnosti“. Pořádá je Komise
senátu pro rozvoj venkova a je pýchou každého senátora předvést to nejlepší, co jeho obvod poskytuje.
Pan senátor Miroslav Nenutil za chebský obvod vybral náš Valáček.
Protože se jednalo o slavnosti krojované, byli zpěváčci oblečeni do stylizovaných chodských krojů,
které obstarala Andrea Kakašová. (Chodové byla skupina obyvatel především v okolí Domažlic,
Tachova a Přimdy, kteří měli za úkol střežit zemskou hranici mezi Čechami a Bavorskem, resp. Horní
Falcí.) A nebyla by to Andrea, kdyby nedovedla vystoupení k dokonalosti. Spojila se s
mariánskolázeňským folklórním souborem Marjánek a nacvičila s nimi téměř hodinové pásmo tanců
se zpěvy.
Jejich vystoupení sklidilo zasloužený úspěch a za odměnu byly děti pozvány panem senátorem do
senátní jídelny na oběd a provedeny prostorami Valdštějnského paláce.
jv

LEZECKÁ STĚNA OTEVŘENA !

čtěte na straně 2 "Stavění máje"

UKLIĎME SI VALY !

V sobotu 7.4. v 9 hod. se před obecním úřadem sešli brigádníci a zapsali se do
prezenční listiny. Pan starosta rozdělil lidem jednotlivé úseky podle mapy a ti kdo
zbyli, šli upravovat dětské hřiště. Vypleli záhony a písčité plochy pod atrakcemi,
ořezali uschlé větve keřů a rozvezli mulčovací kůru a doplnili zeminu tam, kde
bylo třeba. K polednímu se začali vracet brigádníci se sebranými odpadky ze
svěřených úseků. Ani letos nebylo odpadků mnoho. Zejména v lesním úseku bylo
nezvykle čisto. Takže opět můžeme konstatovat, že máme v obci pořádkumilovné
občany.
Protože uklízet přišly
většinou celé rodiny,
zakončily
dopoledne
obědem u Březího vlka.
Samozřejmě každý za své,
protože toho snědli tolik,
že jinak by si obec na úklid
mohla sjednat firmu.
jv

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
SCHVÁLENÍ DOTACE NA PROJEKT „PŘÍMĚSTSKÉ
TÁBORY – VALY“

Byla schválena dotace na příměstské tábory v obci Valy z
Operačního programu Zaměstnanost od Ministerstva práce a
sociálních věcí. Tábory budou v případě přijetí dotace
probíhat tři kalendářní roky za sebou (2018 – 2020) vždy
týden v červenci a jeden týden v srpnu. Z dotace bude mimo
jiné vybavena budova bažantnice.
V současné době probíhá nákup materiálu a vybavení z
dotace na příměstský tábor.
DOTACE Z ROZPOČTU KK Z PROGRAMU NA OBNOVU
VENKOVA A MMR
Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
na realizaci projektů „Oprava a údržba soc. zařízení a
chodby OÚ Valy“ a „Velkoplošná oprava povrchů místní
komunikace Na Šancích, Valy“ byly podány, zaregistrovány
a schváleny. Na opravu komunikace proběhla dvě výběrová
řízení. Do prvního výběrového řízení se nikdo nepřihlásil.
Ve druhém komise hodnotila nabídku firmy Pflaument
Investment, s.r.o., se sídlem Branická 213/53, Praha 4 a
doporučila firmu zastupitelstvu ke schválení realizace
projektu. Zastupitelstvo obce Valy firmu jako dodavatele
stavebních prací na „Obnovu MK Na Šancích, Valy u
Mariánských Lázní“ schválilo a pověřilo starostu obce
podpisem smlouvy. Celková cena je 567.490 Kč.
Na „Opravu a údržbu soc. zařízení a chodby OÚ Valy“ byla
pro realizaci komisí doporučena firma STAZEMA s.r.o., se
sídlem Počernická 120, 360 17 Karlovy Vary  Počerny.
Zastupitelstvo obce Valy schválilo firmu jako dodavatele
stavebních prací na akci „Oprava a údržba soc. zařízení a
chodby OÚ Valy“ a pověřilo starostu obce podpisem
smlouvy. Dotace je schválena ve výši 202.000, Kč a celková
cena činí 497.120,82 Kč.
PRONÁJEM ČÁSTI POZEMKU P. Č. 56/23 V K. Ú. VALY U
M. LÁZNÍ
Zastupitelstvo obce Valy schvaluje pronájem části pozemku
p. č. 56/23 v k. ú. Valy u Mariánských Lázní za účelem
zřízení parkovacího stání pro osobní vozidlo, které má
sloužit obyvatelům tří domů v ulici Borová, Valy. Důvodem
je uvolnění komunikace pro lepší obslužnost a údržbu.
GDPR
Byla schválena a podepsána Smlouva o zřízení pověřence
pro ochranu osobních údajů dle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR) mezi Obcí Valy a
DSO Mariánskolázeňsko. Znamená to, že se obce budou
dělit o náklady na pověřence. Návrh byl vypracován na
základě projektu SMO ČR Posilování administrativní
kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce (CSS), do
kterého je DSO Mariánskolázeňsko zapojen.
Členové zastupitelstva byli seznámeni se základními
pravidly postupů souvisejících se zpracováním osobních
údajů.
SPOLUÚČAST OBCÍ NA SPOLUFINANCOVÁNÍ BYTŮ
ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ
Domov pro seniory a domu s pečovatelskou službou
Mariánské Lázně, p. o. požádal obec o úhradu tzv.
kompenzačního / vyrovnávacího poplatku měsíčně ve výši
500 Kč za každého svého jednoho občana nebo manželský pár,
umístěné v Domově s pečovatelskou službou po celou dobu
jejich pobytu do dovršení částky 30.000, Kč. DSML se v
žádosti odvolává na to, že v současné době se podílí na
provozu Město M. Lázně částkou 125.000, Kč měsíčně, což je
cca 3 tisíce na jednu bytovou jednotku. Splátka ve výši 500, Kč
měsíčně byla navržena ze strany DSML jako splátka celkové

částky 30.000, Kč za byt. Místně příslušná obec může platit ve
splátkách v jiné výši nebo uhradit částku najednou. Pro obec je
méně nákladné přispět konkrétnímu potřebnému občanovi
částkou 30.000, Kč, než zřizovat vlastní zařízení s péčí. V
současné době eviduje DPS žádost o umístění od tří žadatelů s
trvalým pobytem ve Valech.
Současně s žádostí, kterou obdržela obec, rozeslal DSML
žadatelům s trvalým pobytem mimo Mariánské Lázně dotaz
na udělení souhlasu obce o spoluúčasti na dofinancování
neinvestičních nákladů v případě přidělení bytu zvláštního
určení. Mimo jiné zde uvedl, že pokud obec příslib k
spoluúčasti na financování nevydá, bude žadatel ze seznamu
vyřazen. S tímto dopisem se na obec obrátili žadatelé z Valů.
Protože obec nemá žádnou podobnou službu pro své občany,
navrhl starosta příslib na spolufinancování vydat a
Zastupitelstvo obce Valy spoluúčast na spolufinancování bytů
do výše 30.000, Kč za jednoho žadatele, kterým bude občan s
trvalým pobytem v obci Valy, schválilo.
VALSKÉ SLAVNOSTI
Starosta připomněl přítomným přípravu Valských slavností,
které byly naplánovány na 1. 9. 2018. Na akci byly pozvány
vítězné obce, které v roce 2016 získaly zlaté stuhy ve svých
krajích. Ty se budou podílet mimo jiné na programu pro
občany. Celá akce bude náročná na organizaci, je třeba zapojit
hodně lidí. Bude odhalena dřevěná socha, řezbář předvede
svou práci i na místě. Při odhalení vystoupí Valáček.
DOTAČNÍ PROGRAM SENIOR EXPRES
Z odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje úřad
obdržel informaci o dotačním programu Senior Expres, který
je připraven za účelem pomoci obcím při realizaci zajištění
důstojného života seniorů. Jde o službu určenou pro seniory a
občany starší 18 let, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo
ZTP/P, kteří se díky této službě mohou za výhodných
podmínek dostat k lékaři, na nákup, za přáteli apod. Výše
finanční podpory je 250.000, Kč a je účelově vázána na nákup
osobních automobilů.
Starosta vyzval přítomné k dotazům a připomínkám: Pořízení
auta a zřízení služby by však znamenalo přijetí dalšího
zaměstnance a tím zvýšení nákladů. Žádné další připomínky k
bodu nebyly.
EKOKOM
Starosta informoval přítomné o množství odpadů z obalů a
výši odměny za zajištění využití odpadů z obalů, jejich
recyklaci. Aby občané efektivněji třídili a vytříděný odpad
neodváželi do kontejnerů mimo obec Valy, navrhl starosta
umístit další kontejnery na papír, sklo a plast v ulici Na
Šancích u čp. 51.
VYHLÁŠKA OBCE VALY Č. 1/2018
Zastupitelstvo obce Valy schválilo Obecně závaznou vyhlášku
obce Valy č. 1/2018 o nočním klidu , kterou se ruší OZV č.
1/2017, v předloženém znění. Vyhláška byla doplněna o akci
Valské slavnosti.
DAROVACÍ SMLOUVA
Zastupitelstvo obce Valy schválilo přijetí daru – bezúplatný
převod pozemku u bažantnice do vlastnictví obce a pověřilo
starostu obce podpisem darovací smlouvy.
SMLOUVA O ODBĚRU BIOLOGICKY
ROZLOŽITELNÉHO ODPADU
Zastupitelstvo obce Valy schválilo podpis Smlouvy o odběru
biologicky rozložitelného odpadu mezi Obcí Valy a
Kompostárnou Lázně Kynžvart, k.ú. Lázně Kynžvart, p.č.
1364/2, IČ: 71001000, v předloženém znění a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy. Cena byla ponížena o 30 Kč/t.
Pokračování na str.9

VAŘENÍČKO

Děti, které celý rok pilně a s nadšením navštěvovaly kroužek Vařeníčko pod vedením Andrey Kakašové,
pozvaly rodiče, pana starostu a mě na závěrečnou večeři, kterou samy uvařily.
Pan starosta měl závěrečnou schůzi poroty soutěže Vesnice roku Karlovarského kraje 2018, které se musel
účastnit po dva roky jako starosta vyhrávající vesnice, a tak se, ke své škodě, večeře nezúčastnil.
Děti prostřely slavnostní tabuli, rodiče byli uvedeni rovnou k ní a nesměli nakukovat do kuchyně, kde byl
neustále čilý ruch a hemžení.
Po chvíli nastoupily děti se svou vedoucí, která nás pozdravila a večer uvedla. Pak se děti chopily
servírování předkrmu. Předložily nám plněný žampion s výbornými domácími rohlíčky. Následovala
výborná květáková polévka. Hlavní chod byly kuřecí paličky na medu se zelným salátem a na závěr jsme si
pochutnali na kávičce a vafli s lesním ovocem a šlehačkou.
Všechny chody byly výborné, pěkně upravené a dětmi vlastnoručně naservírované. Andrea dohlížela na
plynulý průběh večera, ale zasahovat nemusela. Děti byly velice šikovné a samostatné.
Na závěr dostali absolventi kroužku vysvědčení a byli vyznamenáni řádem zlaté vařečky. Děti s rodiči
Andree poděkovali za to, že se jim celý rok věnovala i za dobrou večeři a pěkně prožitý podvečer a pak
jv
jsme se všichni rozloučili.

PŘEDNÁŠKA, KTERÁ POMŮŽE ZACHRÁNIT ŽIVOT.
Jednu krásnou slunečnou sobotu jsem byla požádána o vyfotografování přednášky o první pomoci pořádané knihovnou ve Valech.
Konala se 14.dubna od 14 hod. a jejím tématem byla první pomoc. Přednášela profesionální záchranářka paní Bc. Svitlana
Chmelířová Dis. I když jsem kvůli pěknému počasí nečekala nabitou místnost, překvapilo mě, že jsem se sešli jen čtyři. Paní
Chmelířová přesto přednášela. Ačkoli tato tématika není zrovna mým koníčkem, přednáška mě velmi zaujala. Nejednalo se o suché
a poučné mentorování, protože téma bylo proloženo ukázkami a velice zajímavými příběhy. A výuka vycházela přímo z praxe.
Bohužel jsem si úplně všechno nezapamatovala. Proto bych si velice ráda vyslechla přednášku ještě jednou a místo foťáku si s
sebou vzala zápisník. První pomoc se dnes totiž docela liší od toho, co nás kdysi ve škole učili. A paní Chmelířové za zajímavou
jv
přednášku a čas, který nám věnovala, velice děkuji.

PŘÍKLAD HODNÝ NÁSLEDOVÁNÍ.

Při přípravách na dětský den vyhledali pana starostu dva chlapci, že by rádi dětem předvedli první pomoc. Pan starosta jejich
aktivitu přivítal a tak si hoši rozložili svoji deku na hřišti a čekali kdo přijde. Byla jsem zvědavá, tak jsem se šla podívat první.
Nedávno jsem absolvovala přednášku paní Svitlany Chmelířové a ještě jsem si z ní lecos pamatovala. Malí záchranáři mě
překvapili. Předvedli mi totéž co školená profesionálka a navíc něco z lezeckých technik, které se používají při záchraně v horách.
Sledovala jsem je po očku celé odpoledne, jak seznamovali děti s problematikou první pomoci a nestačila jsem se divit. Později mi
maminka jednoho z nich řekla, že z vlastního zájmu úspěšně absolvovali několikadenní kurz záchranářství Červeného kříže,
záchranářskou brašnu s profesionálním vybavením si pořídili z vlastních prostředků. I v budoucnu se chtějí stát záchranáři.
Samotný zájem o pomoc lidem i cílevědomost se kterou malí záchranáři dosahují svých cílů mě ohromila. Jirka Roll a jeho kamarád
Matěj Strnad mají můj obdiv. Přejme jim , aby se jim jejich přání splnilo a aby byli účastni jen úspěšných akcí se štastným koncem. jv

z. s. CENTRU M PRO VOLNÝ ČA S
STAVĚNÍ MÁJE ‐ SLET ČARODĚJNIC ‐ LEZECKÁ STĚNA
30.4. (pondělí) Počasí je už od poloviny dubna teplé slunné a suché. Na stavění máje prostě ideální. Nemuseli jsme s obavami
sledovat oblohu jako téměř každý rok a připravili jsme se na pohodový podvečer. Stan byl postavený, májka ležela už několik dní
na hřišti oloupaná a dnes přibyl jen vršek z břízky. Za pomoci paní Šmolíkové ji děti ozdobily a pak se dívaly jak ji mužští na první
„šup“ zvedli k obloze. Andrea i tento rok dodala čarodějnici, aby bylo koho upalovat. Čarodějnic sice bylo na hřišti spousta, ale
žádná se nedala chytit a posadit na oheň. Když už oheň skomíral a nehrozilo upálení, zatančily kolem něj čarodějnice svůj tanec.
Pro opozdilce opakovaly vystoupení ještě za půl hodiny.
Protože počasí se opravdu vyvedlo, přišlo na hřiště zhruba tři stovky lidí. Děti si hrály na atrakcích, opékaly buřty a zlobily rodiče.
Rodiče opékali buřty, občerstvovali se a nechali děti řádit. Vždyť celé to odpoledne bylo hlavně kvůli nim.
A nezůstalo jen u toho.
Před postavením májky byla slavnostně otevřena lezecká stěna. Pásku přestřihli hlavní sponzor Petr Filipčík, duše projektu Tomáš
Podzimek a ten, bez kterého se v obci nehne ani
stéblo – pan starosta Quido Vlk.
Pak si mohli děti i dospělí za pomoci školených
instruktorů na vlastní kůži vyzkoušet zážitky lezců a
podívat se na hřiště z výšky deseti metrů.
Lezecká stěna se toho dne otevřela všem lezcům.
Zarezervovat si ji můžete v rezervačním systému na
stránkách obce zrovna tak jako víceúčelové hřiště.
Před rezervací jsou zájemci povinni se seznámit s
provozním řádem, rovněž uvedeným na stránkách.
Na víceúčelovém hřišti je mimo jiné nutné dodržet
předepsanou obuv. Zakázané jsou především
kopačky, boty s podpatkem, boty s černou
podrážkou nebo znečištěná obuv (blátem, štěrkem,
antukou).
Ceny za půjčení jsou zatím zdarma. Spokojení
sportovci však mohou poskytnout dar v libovolné
výši na údržbu a provoz sportovišť.
jv

DĚTSKÝ DEN ‐ KÁCENÍ MÁJKY

2.6. (sobota od 13 hodin) Přípravy probíhaly už několik dní dopředu. Končily postavením stanu a ohniště na opékání buřtů někde mimo
stanoviště soutěží. Odměny pro děti v soutěžích ženy připravily také už v pátek, ale přesto v sobotu krátce po poledni už byl na hřišti opět čilý
ruch. Pan starosta obstarával napuštění bazénu na aquazorbing a umístění obří nafukovací klouzačky a dohledával, co kde chybělo, od tácků po
nářadí. Ženy ze spolku rozmisťovaly po hřišti soutěže pro děti a paní M. s paní H. chystaly pro děti limonády, buřty, chleba, hořčici a kečup, bez
kterého dnes děti nedají ani ránu.
Lezečtí instruktoři Tomáš, Tomáš a Petr zabezpečili každý jednu cestu na stěnu, aby se vystřídalo co nejvíc dětí.
V jednu hodinu už bylo hřiště dětmi obležené, největší frmol byl zpočátku u aquazorbingu a na obří klouzačce, ale postupně děti objevily i
stavění puclí, rybolov na suchu, skákání v pytli, hod kroužky a slalom s míčky. Zpočátku paní M. marně lákaly děti na buřty, byly asi z domu
ještě najedené, ale než odpoledne skončilo, i buřty zmizely.
Kolem třetí hodiny začaly na hřiště přijíždět děti i ze sousedních obcí a v jednu chvíli bylo na hřišti kolem pětiset lidí. Děti řádily nejen u soutěží,
ale i na průlezkách houpačkách, kolotoči a trampolíně. Nápoje i buřty už šly na dračku. Pořadatelé několikrát museli doplnit zásoby.
To však bylo kompenzováno finančními dary, které nadšení rodiče věnovali sdružení na další akce pro děti.
K večeru ruch utichal. Byl čas vydražit májku a sednout ke kytarám.
Dražby se ujal pan Š. Centrum utržilo 1000, Kč na další akce. Šťastným majitelem májky se stal šestiletý Kubík, pro kterého májku vydražila jeho
maminka.
jv
No a pak už si všichni mohli sesednout kolem hráčů a poslouchat oblíbenou hudbu.

BIGBÍT PRO LIBORA TURNAJ V PETANQUE

9.6. si opět přišli zavzpomínat kamarádi na Libora
Laffara. Zahrála mu Kocovina a Babahed. Sešlo se
kolem tříset lidí a protože i počasí bylo příznivé,
většina jich vydržela až do ohlášeného konce ve tři
hodiny ráno. Škoda jen, že Babahed měl dost
opožděný nástup a diváci dlouho čekali na jejich
jv
produkci.

Turnaj v Petanque – druhým rokem využívá naše hřiště na pétanque
Dobrovolný Svazek Obcí a pořádá zde turnaje v pétanque. Letos se sešly
4 dvojice dospělých a dvě děti. Valy byly zastoupeny Quido Vlkem a
Mírou Kakašem. Dámy s DSO připravily malé občerstvení a počasí se
také snažilo celý den zpříjemnit. Závodníci si kromě sportu užili spoustu
legrace. Skončili v pořadí: 4. místo Maruška a Standa, 3. místo Quido s
Mírou, 2. místo Hanka s Tomášem a 1. místo dámy z DSO. Obě děti
jv
vyhrály první místo.

NA PRÁZDNINY S POHÁDKOU

Odpoledne po turnaji v pétanque se shromáždili organizátoři před klubovnou, aby si upřesnili úkoly zkontrolovali rekvizity a
rozešli se na jednotlivá stanoviště.
Kolen druhé hodiny se začaly trousit děti. Dostaly mapku a podle ní se rozběhly na – pro některé známou – trasu. Prvním
zastavením byli záchranáři. Naši známí Jirka a Matěj. Se svým vybavením vytvořili kulisu pro své otázky z oblasti první pomoci,
které by už děti mohly znát. Pro ty starší simulovali úraz a děti měly zavolat
záchranku. Hovořily s dispečinkem (Jirkou nebo Matějem) a druhý z chlapců jim
hrál zraněného. Děti se bavily a já taky. Na dalším stanovišti dříve bývali
oblíbení Pat a Mat. Představitelky ale chtěly letos změnu a oblékly se do pohádky
O kohoutkovi a slepičce. Šikovné ruce Votípkových vyřezaly z překližky domácí
zvířátka, která v pohádce mají svou roli, a Jana V. jim barvami vdechla život.
Švadlenka dávala dětem razítka za splnění úkolu a švec si asi někam odskočil,
protože na stolečku nechal rozdělanou práci. Mrak, namalovaný na garážových
vratech hrozil deštěm a nechyběla ani studánka z dětského bazénu. (Pozorní by v
ní poznali labutí jezírko).
Na kopci pod lesem se uhnízdili včelí medvídci. I oni dávali dětem otázky a do
kroku troubili „Na políčku, v jetelíčku..“. O kus dál Krakonoš zkoušel děti ze
znalosti lesních zvířat a na dalším stanovišti Bob a Bobek s dětmi skládali pucle a
odměňovali je drobnostmi z klobouku.
V zatáčce u lesa si vlk s Karkulkou lámali hlavy tím, co zabalit babičce do košíčku
a u pumpy vedle Hejlků bába kořenářka přerovnávala byliny. Děti jí je pomáhaly
poznat.
U rybníčku čekali piráti. Za vylovení pokladu rybářským prutem se děti mohly

pokračování z předchozí strany
nechat převézt na druhou stranu.
Posledním stanovištěm byli vodníci. U nich zábava končila. Když děti poznaly ryby v kádi nebo na obrázcích, dostaly poslední
razítko a mohli si u startu vyzvednout odměnu. jv

pokračování ze str. 3
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ
HOSPODAŘENÍ OBCE VALY ZA ROK 2017,
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VALY ZA ROK 2017,
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBCE ZA ROK 2017
Dne 15.5.2018 proběhlo přezkoumání hospodaření obce Valy za
rok 2017 KÚKK – odborem kontroly. O výsledku kontroly byl
pořízen zápis, kde se v závěru konstatuje, že nebyly zjištěny
chyby a nedostatky. Dále byl předložen zasedajícím Závěrečný
účet obce Valy za rok 2017. Předsedající informoval přítomné o
projednání obou souborů FV a jejich doporučením schválit v
zastupitelstvu Závěrečný účet i přezkoumání hospodaření obce
Valy za rok 2017.
Zastupitelstvo obce Valy účetní závěrku obce Valy za účetní

období roku 2017, sestavenou k 31.12.2017 schválilo. Zároveň
projednalo závěrečný účet obce Valy za rok 2017 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Valy za rok 2017, a
vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKU P. Č. 475 V K.Ú.
VALY U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
Úřadem pro zastupování státu byl starosta požádán o osobní
schůzku se zástupcem organizace. Předmětem schůzky bylo
vysvětlení územního plánu a záměru obce s tímto pozemkem.
STRATEGIE ROZVOJE SPORTU V OBCI
Zastupitelstvo obce Valy schvaluje Strategický plán rozvoje
sportu ve Valech do roku 2020. Návrh byl zpracován ve smyslu
§ 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění
pozdějších předpisů.

ZATRACENÁ OKÝNKA

Pyl. Aktuální téma posledních dnů. Žlutý prášek, který ulpí na
všem a dostane se všude.
Jako by nestačilo, že ranní rosa společně s pylem utvoří
lepkavou kaši na předním i zadním skle. Já si ještě špatně dovřu okýnka v autě. Odpolední návrat k autu byl přinejmenším
šokující. Celý interiér vozu byl pokrytý žlutým povlakem. Volant, sedačky i každá skulinka. Všude byl pyl. I lehké zavíření
vzduchu zvedalo pylové obláčky. Tedy spíš oblaky.
Mám plné oči, nos i pusu miniaturního písku. Dokonce ho cítím i mezi prsty. Nezbývá než jet do myčky. První je potřeba vnitřek
vysát. Jde to ztěžka. I po několika minutovém luxování se pyl stále objevuje. Ale konečně je hotovo. Ještě umýt z venku, když už
jsem tady. Vystojím frontu a konečně zajíždím dovnitř mycí linky. Zůstanu v autě a čekám, až se spustí program.
Pro jistotu ještě zkontroluji, jestli jsou pořádně zavřená okýnka. Vypínám motor a zároveň zmáčknu oba knoflíky najednou.
Bohužel ty na druhou stranu. Skla sjedou s posledním zbytkem šťávy. Zběsile mačkám tlačítka a snažím se, aby okénka vyjela zpět
nahoru.
Najednou mi dojde, že musím otočit klíčem.
V tu chvilku už okolo mě tryská hustá pěna, program se rozjel. Cáká všude. Na interiér i na mě. Konečně skla vyjedou nahoru.
Vypadám jak šlehačkový dort. Kape ze mě bílá, mokrá hmota, papírovým kapesníčkem utírám palubovou desku a snažím se
očistit sedačky. Jeden balíček je málo. Vyjíždím s čistým autem z venku, o vnitřku se to však tvrdit nedá. A o mně už vůbec ne.
Doma nikdo není. Suším, leštím, prostě pulíruji. Doufám, že nikdo nic nepozná. A příště to nechám na profesionálech. H.Bugyiková

BULDOČÍ HON

28.dubna se v Podlesí konala outdoorová soutěž pro děti Buldočí hon. Tuto akci již
pátým rokem pořádá nezisková organizace Traicont. Zúčastnilo se i několik dětí z Valů.
Vytvořily dvě družstva ve složení Michal, Tadeáš a Vašek. A druhé družstvo Tereza,
Eliška a Ondra. Letošní téma honu byl „Základní vojenský výcvik“. Na začátku prošli opravdovou přijímací kanceláří a všichni
rekruti byli odvedeni. Ale někteří byli dost vyděšení. Z toho křiku a rozkazů. Jednotlivá družstva byla posílána na trať, kde
postupně prošla překážkovou tratí, zamořeným územím, střelbou na cíl anebo musely poskytnout první pomoc náhodnému
civilistovi. Největší lahůdkou však byla vojenská skříňka, do které museli „vojíni“, naskládat všechny věci. Oblečení do komínku
však bylo nad jejich síly. Nikdo neprošel. Vojnu už znají jen z vyprávění dědečků a z televize. Díky nedávné přednášce o první
pomoci, kterou vedla paní Chmelířová, v ní naše družstva excelovala. Tímto jí moc děkuji za její čas, i když účast nebyla taková
jakou by si tato akce zasloužila. Také děkuji organizaci Traicont za báječné nápady a jejich vlastní volný čas, který věnují naším
H.Bugyiková
dětem. Už se těšíme na příští ročník i další akce.

KNIHOVNA

DÁLE PŘIPRAVUJEME

OTEVÍRACÍ DOBA :
KAŽDÝ PÁTEK
OD 1618 HOD.

14.7. (sobota) – Struny na terase v 18 hodin
1.9. (sobota) Valské slavnosti
8.9. (sobota) – Valský Klátilák v 10 hodin.

.
Za obsahovou stránku, periodicitu a správnost po poslední korektuře 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"

