Čtvrtletník obecního úřadu ve Valech, číslo 42, pod reg. zn. E 19845

ZE ŽIVOTA OBCE
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU

První adventní neděli byl ve Valech rozsvícen Vánoční
strom a instalován slaměný Betlém. Kvůli omezení
nouzového stavu bez přihlížejících občanů. Jen ten, kdo šel
v tu chvíli náhodou okolo hřiště, mohl být svědkem
prvního bliknutí světel na Vánočním stromku. Strom byl
přivezen z obecního lesa za pomoci jeřábu a plaťáku
zapůjčeném firmou Dyleňská farma Vysoká. Instalován byl
technikou do zabetonované čedičové roury. To umožnilo
osadit strom se silnějším kmenem a větvemi sahajícími až k
zemi. Poděkování za finanční podporu na instalaci stromu
patří partnerovi akce Skupině ČEZ.
Světla stromu budou svítit do Tří králů všem jako naděje
lepších časů bez omezujících opatření, kdy se nejen pod
Vánočním stromem sejdeme zase všichni společně.
JV

dne: 18.12.2020

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

INFORMACE OBČANŮM
OD PÁTKU 18.12.2020 PLATÍ TATO OPATŘENÍ

INFORMACE K POPLATKŮM V ROCE
2021

léto = 1x za 14 dní /510 měs./
zima = 1x týdně /114 měs./

NENÍ PES JAKO PES
Není tomu dlouho, kdy pro mne slovo pes znamenalo zvíře na dvoře nebo v obci zaběhnutého
domácího mazlíčka, se kterým budou starosti při shánění majitele nebo jeho umístěním v psím
útulku. Dnes, když slyším slovo PES, vím, že s ním přijdou omezení, která jsou rozdělena do
pěti stupňů. V každém stupni jsou nepříjemná a pravděpodobně nás ještě nějakou dobu budou
trápit. Informací, chaosu, otevírání a zavírání jsme si užili, a zřejmě ještě užijeme, dost.
Současná situace není optimistická ani z pohledu hospodaření obcí, které jsou závislé na
daňových příjmech. Chci Vás ujistit, že náš obecní úřad bude zajištovat kompletní služby ve
stejném rozsahu, jak je zajišťoval dosud. Jedno omezení však provedeno bude. Na večerní spoj
z Mar. Lázní do Lázní Kynžvartu ve 22:42 hod. z ML platí obce, jimiž projíždí, nemalý
příspěvek. Vedení těchto obcí po společném jednání rozhodla, že tento spoj bude v zimním
období zrušen. O jeho obnovení se bude rozhodovat později podle situace.
Pokud budou vyhlášené vhodné dotace, bude o nich naše zastupitelstvo jistě uvažovat, ale v
žádném případě se nechceme a nebudeme zadlužovat.
Konec roku se kvapem blíží, a protože už nebudu mít jinou příležitost, chtěl bych vám nyní za
všechny pracovníky obce, zastupitelstvo a především za sebe, popřát krásné svátky v kruhu
rodiny, v rámci možností veselého silvestra a hodně zdraví a pohody v novém roce 2021.
Quido Vlk, starosta obce

KROUŽKY PRO DĚTI VE VALECH

Andrea Kakašová

MIKULÁŠ
v předvečer svátku svatého Mikuláše se ve Valech objevily tři známé postavy. Mikuláš
osobně s andělem a nezbytným čertem. Nemířili tentokrát k hřišti, kde každoročně
podělovali shromážděná dítka, ale zvolili náročnou trasu po jednotlivých domácnostech.
Protože ani v nebi, ani v pekle nechtějí koronavirus, měla trojice roušky a dodržovala
všechna pozemská nařízení, včetně zákazu zpěvu. Děti pro tentokrát musely
zapomenout na připravené písničky, takže se
většinou uchýlily k recitování, k vyjmenovaným
slovům či chemickým prvkům.
V kontrole poslušnosti čert preferoval čištění zubů
a poslušnost. Trochu tajně doufal, že někdo
zarecituje básničku o čertovi.
I tak rozdal s Mikulášem a andělem všechny
adventní kalendáře. Před rozchodem si všichni tři
popřáli setkání příští rok v bezkovidových časech
JV
opět na hřišti.
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