Čtvrtletník obecního úřadu ve Valech, číslo 29, pod reg. zn. E 19845

dne: 30.6.2017

DOVOLENÁ PŘED NÁMI, LÉTO V PLNÉM PROUDU.
Vážení spoluobčané,
úvodem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na
přípravách společenských a sportovních akcí během první
poloviny roku 2017. Odvedli výbornou práci a věřím, že zájem
občanů o tato setkání jim dodá sílu i na druhou polovinu roku
2017.
Počátkem roku bylo cílem zastupitelstva zachovat v obci
prodejnu potravin. Nabízeli jsme prostory v přízemí obecního
úřadu k pronájmu aktivně i při osobních setkáních. Nespoléhali
jsme se jen na zveřejnění záměru na obecních a internetových
stránkách. Nikdo však neprojevil zájem provozovnu uvést opět
do chodu. Nebyla ochota ani zařídit si provozovnu s jiným
využitím a tak zastupitelstvo rozhodlo o opravě prostor bývalé
prodejny. V první etapě oprav, která je plánovaná na rok 2017,
vzniknou prostory pro přestěhování úřadu z prvního patra
budovy do přízemí. Další místnosti se využijí na skladové
prostory a archiv. Knihovna bude přestěhována do prvního
patra (kancelář starosty) a kancelář samostatného referenta bude
využívána z.s. „Centrum pro volný čas“. Zasedací místnost bude
i nadále sloužit ke stejnému účelu (zasedání zastupitelstva,
volbám a zájmovým činnostem). Na akci jsme obdrželi dotaci z
rozpočtu Karlovarského kraje  Programu obnovy venkova ve
výši 170 000 Kč. Celkové náklady na opravu 500.369, Kč včetně
DPH. Obec oslovila deset stavebních firem, kterým zaslala
dokumenty a žádost o zpracování cenové nabídky. Po
hodnocení komise bude stavební úpravy provádět firma HOTEL
SERVIS Mariánské Lázně s.r.o., Ruská 72/10, 353 01 Mariánské
Lázně.V příštím roce, tedy v roce 2018, bychom chtěli dokončit
rekonstrukci oprav v podobě vybudování nového sociálního
zařízení, nové dlažby, opravy schodiště do nadzemního podlaží
a omítek.
Se stavebními pracemi souvisí i uzavření obecní knihovny po
celou dobu úprav. Knihovna by měla být uzavřena po dobu
letních prázdnin a nově by měl být provoz zahájen během září.
Zahájení provozu bude oznámeno všem občanům v podobě
letáku a plakátu na úřední desce.
Rekonstrukce čeká i dětské hřiště, kde i přes veškerou údržbu
herní prvky dosloužily. Hřiště bude osazeno těmito novými
prvky – tabule na kreslení, lanová sestava, sedačkový kolotoč,

zapuštěná trampolína, pružinové houpačky, závěsná houpačka
kombinace s ptačím hnízdem a lezeckou stěnou. Cena projektu
je stanovena na 1 247 087, Kč včetně DPH. Výběrové řízení
vyhrála firma TR Antoš s.r.o., Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov.
Práce by měly být dokončeny do konce devátého měsíce. Na
dětské hřiště bude použita dotace z Ministerstva pro místní
rozvoj, které v programu „Podpora rozvoje regionu“ poskytne
částku 1 000 000, Kč. Zbývající částka bude uhrazena z daru,
který ve výši 350 000, Kč v roce 2016 obec obdržela právě na
výstavbu lezecké stěny. Zde bych chtěl ještě jednou poděkovat
všem, účinkujícím, sponzorům i přihlížejícím v soutěži Vesnice
roku, kde jsme si právě poskytnutý milion od MMR korun
vyhráli. Podle mého názoru odvedli organizátoři výbornou
práci a jejich cílem bylo jen a jen zkrášlení obce, tento fakt
potvrzuje řada kladných ohlasů a konečně i vítězství v soutěži v
Karlovarském kraji. Velké díky všem.
V letošním roce bychom chtěli dokončit část místní komunikace
v ulici Na Šancích. Jedná se o zbývající úsek cesty od pana
Glöcknera k panu Šutovi. A pak už jen zbývá vybudování cesty
k přečerpávací stanici místní kanalizace. Při výstavbě kanalizace
se pozapomnělo na uzavření smluv o věcném břemeni, s majiteli
pozemku, v nichž je kanalizace uložena. Se stavebním a
životním odborem Mariánské Lázně se vyhledala další možná
cesta a čekáme na vyjádření dotyčných orgánu. V případě
kladného vyjádření bude následovat zadání projektové
dokumentace a následně budování cesty tak, abychom ji stihli
dokončit do konce listopadu letošního roku. To jsou výčty
větších akcí které jsou již započaty nebo budou zahájeny během
následujících dní. Závěrem bych chtěl ještě připomenout, že na
webových stránkách obce je spuštěn Rezervační systém, kde je
možno rezervovat využití víceúčelového hřiště, bažantnice,
klubovny, zasedací místnosti. Všechny, kteří budou projíždět
obcí a zvlášť obytnými zónami žádám, aby byli zvlášť opatrní po
celou dobu prázdnin. Obytné zóny slouží po dobu prázdnin jako
dětské hřiště a jezdí se v nich maximální rychlosti 20km za
hodinu. Přeji Vám krásné léto, šťastný návrat z příjemně
strávené dovolené ať už ji prožijete po krásách České země,
anebo v zahraničí u moře.
starosta obce

NOC S ANDERSENEM
Poslední březnový den měly děti opět možnost strávit noc
na obecním úřadu v duchu Andersenových pohádek.
Večerem děti provázel starý známý Čtyřlístek, který si
pamatují z komiksových časopisů nejen rodiče dětí, ale i
babičky a dědečci. Hlavním tématem večera byly Císařovy
nové šaty.
Tuto pohádku přečetl dětem Pinďa (paní Rollová). Spolu s
Fifinkou ( Andrea Kakašová), Myšpulínem (Míra Kakaš) a
Bobíkem (Hanka Bugyiková) připravili dětem bohatý
program plný kvízů, testů, her a kreslení na pohádková
témata.
pokračování na str.8

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

SMĚRNICE ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO
ROZSAHU

po 1. 1. 2018. Dosavadní smlouva platí do konce roku 2017 a je tedy
nutné zajistit služby na příští roky. Návrh smlouvy zašle společnost
Zastupitelstvo obce Valy schválilo směrnici č. 1/2017 k zadávání ČEZ, Energetické služby s. r. o. Ohledně termínu nás budou informovat.
veřejných zakázek malého rozsahu v předloženém znění.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VALY Č. 2/2017

ODKUP ČÁSTI POZEMKU

Na základě uzavřené dohody mezi obcemi Valy a Velká Hleďsebe o Zastupitelstvo obce Valy schvaluje koupi části pozemkové p. č.
vytvoření společného školského obvodu mateřské školy připravila obec 491/1.Jedná se o pozemek pana Nykla, který bude využit na
příjezdovou cestu k obecním pozemkům, které jsou v územním plánu
vyhlášku Valy č. 2/2017, kterou ZO Valy schválilo.
navržené jako plochy k individuálnímu bydlení. Nabídková cena za část
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O VYTVOŘENÍ
pozemku o velikosti cca 200 m2 činí 50 Kč/m2. Záměr na koupi
SPOLEČNÉHO ŠKOLSKÉHO OBVODU MATEŘSKÉ ŠKOLY pozemku byl vyvěšen na úřední desce od 28. 3. 2017 do 14. 4. 2017.
Dle nového zákona č. 561/2004 Sb. vznikla obci povinnosti vytvoření Geometrický plán v případě realizace koupě hradí prodávající.
společného školského obvodu mateřské školy a zajištění předškolního
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE 2016 A ZPRÁVA O VÝSLEDKU
vzdělávání dětí Zastupitelstvo obce Valy schvaluje veřejnoprávní
PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE VALY2016
smlouvu, ve které by obec Velká Hleďsebe (zřizovatel mateřské školy),
Dne
27.
4. 2017 proběhlo přezkoumání hospodaření obce Valy za rok
zajišťovala vzdělávání v mateřské škole pro děti předškolního věku z
2016 KÚKK, odborem kontroly. O výsledku kontroly je pořízen zápis,
Valů.
kde se v závěru konstatuje, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Dále
SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO byl předložen zasedajícím Závěrečný účet obce Valy za rok 2016. Tyto
BŘEMENE A O PRÁVU
soubory byly projednány Finančním výborem, který doporučil
ZO Valy schválilo uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení zastupitelstvu schválit jak Závěrečný účet, tak přezkoumání
věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu (uložení hospodaření obce Valy za rok 2016. Zastupitelstvo obce Valy schválilo
Distribuční soustavy) mezi Obcí Valy a společností ČEZ Distribuce, a.s., jak závěrečný účet obce Valy za rok 2016, jehož součástí je Zpráva o
Děčín zastoupenou firmou SUPTel, a.s., Plzeň, k pozemkům p. č. 125/1, výsledku přezkoumání hospodaření obce Valy za rok 2016 tak účetní
518 a 20 v k. ú. 776751 Valy u Mariánských Lázní, za účelem uložení závěrku obce Valy za rok 2016 bez výhrad. Hospodářský výsledek se
distribuční soustavy. rozsah omezení věcným břemenem činí 38,7 m2.
převádí na neuhrazenou ztrátu minulých let.

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI

ZÁPIS DO KRONIKY OBCE VALY

Zastupitelstvo obce Valy schvaluje vyvěšení záměru o zřízení Zastupitelstvo obce Valy schvaluje zápis událostí za rok 2016 do kroniky
služebnosti na p. p. č. 562/1 vodní plochu v k.ú. Valy u Mariánských obce Valy dle předloženého návrhu.
Lázní. Jedná se o lávku pro pěší přes Bahnitý potok, kterou nad vodní
NÁKUP KUCHYŇSKÉ LINKY A KŘOVINOŘEZU
plochou obec vystavila.
Zastupitelstvo obce Valy schvaluje nákup kuchyňské linky do
DOTACE V ROCE 2017
bažantnice za pořizovací cenu do 10 000 Kč vč. DPH a nákup nového
Zastupitelstvo obce Valy bere na vědomí informace: Dotace z MMR na křovinořezu v hodnotě do 20 000 Kč. Přibyly plochy na sekání a
„Obnovu a doplnění dětského hřiště v obci Valy“ je na MMR starý křovinořez je opotřebený.
zaregistrována a byla již ministerstvem schválena. Na akci již proběhlo
PŘÍSPĚVEK DSO MARIÁNSKOLÁZEŇSKO
výběrové řízení. Přihlásily se tři firmy z celkově sedmi oslovených. Zastupitelstvo obce Valy schvaluje neinvestiční příspěvek pro
Pětičlenná výběrová komise na svém zasedání určila vítězem soutěže Mariánskolázeňsko – dobrovolný svazek obcí pro rok 2017 ve výši
firmu TR ANTOŠ s.r.o., Turnov která zaslala nabídku do soutěže s 24 000,00 Kč.
nejlepšími kritérii. ZO firmu schválilo jako dodavatele stavebních prací
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE Z
a prvků na dětské hřiště. Cena včetně DPH – 1 241 087,00Kč.
ROZPOČTU OBCE VALY
Další dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, POV je již zastupitelstvem
KK také schválena a bude použita na opravu 1.NP v budově OÚ, kde Zastupitelstvo obce Valy schvaluje poskytnutí individuální dotace z
vzniknou nové kanceláře pro výkon veřejné správy. Schválená částka rozpočtu obce Valy paní Andree Kakašové na celoroční činnost dětského
příspěvku je 170 000 Kč. V současné době se připravuje oslovení firem pěveckého sboru „Valáček“ ve výši 15 000,00 Kč.
ke stavebním pracím.
K žádosti byl přiložen rozpočet předpokládaných nákladů pro tento rok.
V předešlém roce se sbor podílel na akcích obce a reprezentoval obec na
JEDNÁNÍ SE SPOL. CHEVAK  PŘÍSTUPOVÁ CESTA
Zastupitelé byli informováni o jednání se společnosti CHEVAK a. s. svých vystoupeních.
Cheb o zajištění příjezdové cesty k přečerpávací stanici v obci Valy.
Návrh na příjezdovou cestu byl předložen odboru ŽP a stavebnímu
odboru v Mar. Lázních. Schůdnou variantou se jeví cesta kolem bývalé
bažantnice. Čekáme na vyjádření stavebního odboru v Mariánských
Lázních.
Starosta dále zastupitelstvu předložil návrh smlouvy o koupi
kanalizačního řadu včetně čerpací stanice odpadních vod a výtlačného
řadu v obci Valy společností CHEVAK a. s., Cheb. Návrh smlouvy je
sestaven na základě platné smlouvy o budoucí kupní smlouvě z roku
2000 a je podepsán zástupci obou stran.

ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA BABYBOX PRO ODLOŽENÉ
DĚTI

Zastupitelstvo obce Valy schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši
2 000 Kč na Babybox, který je umístěn v Nemocnici Mariánské Lázně.
Dar bude odeslán společnosti Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s.

DISKUZE:

*Pokračování jednání ohledně umístění vysílače Vodafone? Zatím obec v
této záležitosti k dalším jednáním nikdo nevyzval.
*Internet:V obci poskytuje momentálně internet kromě O2 firma TaNet,
WiNet a Starnet.
ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY VO PO 1. 1. 2018
*Termín umístění zakoupených dopravních zrcadel? Zrcadla budou
Na OÚ byl doručen dopis týkající se zajištění služeb veřejného osvětlení umístěna do konce měsíce.

STŘÍPKY ODEVŠAD

MALÍ VALŠTÍ VLCI NA BULDOČÍM HONU

29. dubna se v Podlesí uskutečnil třetí ročník Buldočího honu, který pro děti připravuje nezisková organizace Traicont. Letos v
duchu středověkých rytířů a komtes. Na trase dlouhé osm kilometrů plnily děti úkoly. Podle získaných indicií měly zjistit, kam rytíř
Boreš z Boršegrýnu ukryl poklad. Děti luštily staré dopisy, hledaly mapy a dokonce o poklad bojovaly s loupeživým rytířem. A
stejně tak jako v pohádkách, zlo bylo poraženo a poklad nakonec všichni našli. Honbou za pokladem se zúčastnili i Valští vlci ve
složení Michal Bugyik, Jirka Roll a Matěj. Kluci vyrazili s velkým nadšením a vidinou lepšího než čtvrtého místa, které získali loni.
Bohužel nebo bohudík jim nikdo neřekl, že letos se neběží na čas, ale hledá se poklad. A tak kluci dorazili v krásném čase s kapsami
Hanka Bugyiková
plnými zlaťáků.

z. s. CENTRU M PRO VOLNÝ ČA S

VELIKONOČNÍ RUKODĚLNÉ ODPOLEDNE
V sobotu 8.dubna před třetí hodinou odpolední se zasedačka úřadu začala plnit
ženami zvědavými na to, co jim tentokrát Yvona s Věrkou připravily. Vajec už byla
za minulá léta namalovaná spousta a přišel čas naučit se něco nového. Za
odpoledne bylo vyrobeno několik velikonočních věnců, jarních dekorací na stůl,
okna a dveře. Děti se motaly mezi maminkami a babičkami a lepily ostošest. Hanka
Bugyiková naučila ostatní vyrábět barevné motýlky z papíru, Věrka Hroudová
ptáčky a opět pletla pomlázky každému, kdo si řekl. Také napekla krásně zdobené
perníčky. Spolu s Yvonou Marvalovou místnost vyzdobily velikonočními
dekoracemi, aby se ostatní mohli inspirovat. Zkrátka nepřišla ani obec. Ženy
vyrobily velkou dekoraci přede dveře obecního úřadu a panu starostovi pomlázku.

jv

STAVĚNÍ MÁJE‐ČARODĚJNICKÝ SLET
30.4. (neděle v 17 hodin) Protože Šaman je toto léto pracovně
vytížen, museli jsme se o akce, které v minulých letech pořádal,
rozdělit. A tak Májka připadla na Radka Pavlinu. Týden před
pořádáním se na hřišti objevil dostatečně dlouhý smrk a ráno před
akcí jsme si dali sraz na hřišti, aby kluci postavili stan a hranici,
připravili stoly a lavice. Odpoledne donesla Andrea čarodějnici a
mohli jsme začít zdobit. Dětí přišla spousta a u vázání fáborků se
všechny děti vystřídaly. Sluníčko svítilo a fáborky se krásně barevně
třepetaly.
Ještě než byla májka vyzdvižena, museli jsme se vypořádat s
čarodějnicemi. Zase si vybraly Valy ke svému sletu. Tři relativně
staré čarodějnice (protože co je 300 let u čarodějnic za věk!) školily
čarodějnický potěr. Pak ta čarodějná drobotina skládala nějaké
zkoušky, vázala amulety, z roury tahala bůhví co a pak se měnila v
kdejakou zvěř. Nakonec dostala nějaký certifikát a mohla odletět do
světa čarovat. Radši jsme dětem přidali něco na cestu, aby byl od
nich pokoj a nezačarovaly nás třeba v ropuchy.

pokračování na str.4

STAVĚNÍ MÁJE‐ČARODĚJNICKÝ SLET

pokračování ze str.3

No a konečně jsme mohli zvednout Májku. To se
podařilo jako vždy. Byla ručně zvedána pomocí lana a
podpěr. Teď jen upálit poslední čarodějnici (tentokrát z
březových proutků, ze slámy a větví – Andree se hodně
povedla) a byl klid. Vatru zapalovaly opět děti s tatínky.
Radek si ještě běžel pro kytaru a pak spolu s Péťou
Matouškem a Pavlem Kubíčkem hráli a zpívali až skoro
do rána. K tomu se přidal pan Šály na banjo. Radek si
mohl oddychnout, Májku zvládnul na jedničku.
Pomáhali mu Smetákovi, Fajtovi, Kakašovi, Petr
Matoušek, Zlatka Horníková, Martin Faměra, Miloš
Svášek, Petr Sýkora a Vlkovi.

jv

DEN DĚTÍ ‐ KÁCENÍ MÁJE

Kolem poledne vyrostly na hřišti aquazorbing, kolotoč a lanová dráha. V jednu hodinu už byly atrakce v jednom kole, jezdila i
čtyřkolka a dobrovolnice stály u soutěží pro děti, jako bylo skákání v pytli (Vlasta Žižková), házení na terč (Maruška Vávrová),
minigolf (Dana Pavlinová), házení kroužky (Marie Šmolíková, Dana Koutková), rybolov (Marie
Vargová), a sestavování puzzle (paní Kuchariková a Kancaová). Pan Musil naléval žíznivým
dětem limonádu a paní Musilová se svou sestrou jim rozdávala buřty. Ještě se vrátím ke
stavebnici puzzle. Nechali ji pro obec udělat manželé Musilovi v truhlářství u Votípků. Motivem je
valský erb. Je to moc pěkný truhlářský kousek a zábavná hra pro děti, které obecně puzzle milují.
Od jedné hodiny do tří byly všechny atrakce určeny převážně valským dětem. Informace o
začátku v jednu hodinu byla na letácích roznesených do domácností a na plakáty byla uvedena
třetí hodina pro ostatní návštěvníky. Tak naše děti získaly možnost, užít si svých atrakcí bez front
a všechny se několikrát vystřídat. Po čtvrté hodině přijeli hasiči z Mariánských Lázní. Měli pro děti
připravenou překážkovou dráhu s hašením požáru. Kolem šesté hodiny dětský den končil. Hasiči
vypustili bazén aquazorbingu, kolotoč byl rozložen a odvezen. Dušan slezl po pěti hodinách ze
čtyřkolky s nepřítomným pohledem a Míra Kakaš se švagrem u lana už taky mleli z posledního.
Ani by nespočítali, kolikrát za odpoledne udělali dřep, vztyk, zvednout dítě (některé i hodně
těžké), aby viděli, jak úvazy sedí a odeslat je na plošinu, kde si děti přebral Tonda Roll, zajistil
karabinu, zkontroloval jištění a dítě odeslal po laně, kde ho na druhém konci chytal Tomáš
Kucharik, odjišťoval, zvedal a sundával z plošiny. A nezastavily se ani ženy u soutěží. Děti
kupodivu nezajímal jen aquazorbing, kolotoč, čtyřkolka a lanová dráha, ale nadšeně se účastnily
všech připravených soutěží. Buřty byly rozdány, opečeny a snědeny. Zmizely i tři plechy
žloutkových řezů, které dětem upekla Veronika Nejedlá, která zároveň malovala celé odpoledne
dětem na obličej. Děkujeme všem, kdo dětem připravili krásné odpoledne.
Když byly z hřiště odklizeny atrakce a soutěže, dražila se Májka. K
mikrofonu nastoupila Jana Fajtová. Snažila se ze všech sil udat Májku
pánovi do Hazlova, který přihazoval asi do dvou tisíc, ale nakonec Májka
skončila u nich na dvoře. Nejvyšší nabídku 2050, Kč přihodil její manžel
MUDr. Pavel Fajt. Ten také Májku skolil.
Petr Matoušek s Eliškou předali pípu Zlatce Horníkové a pak už nic
nebránilo tomu, aby se všichni sesedli kolem kytaristů Radka Pavliny,
Petra Matouška a basáka Pavla Kubíčka, aby se zpěvem rozloučili s
jv
pěkným večerem.

5. ROČNÍK TURNAJE V NOHEJBALU "O POHÁR STAROSTY"
Protože v okolí se konaly další tři turnaje, byla účast na tom našem nejmenší v histori  pouze čtyři družstva. Přesto nebo právě
proto, si to hráči užili. Jednotlivá družstva se utkala systémem každý s každým a po konečném pořadí si třetí se čtvrtým zahráli o
třetí místo a první se druhým se utkali ve finále. První místo obsadili Odpadlíci, na druhém se umístili Loko důchodci, třetí místo
si vydobylo družstvo Pod komínem. A protože družstva byly čtyři, tak tím čtvrtým bylo Kovo – Dřevo. Nejstarším hráčem
Q.Vlk
turnaje byl Barták Josef a nejlepším Milan Hron. Děkujeme všem zúčastněným.

PRVNÍ TURNAJ V PÉTANGUE VE VALECH

Mariánskolázeňsko, o.p.s. a Dobrovolný svazek obcí
Mariánskolázeňsko v sobotu 17. 6. 2017 uskutečnili na hřišti ve
Valech historicky první turnaj v pétangue. Pan starosta Quido
Vlk z obce Valy nám poskytl na tuto akci pétanguové hřiště a
zázemí. Za což mu tímto děkujeme.
Počasí se vydařilo a celkem šest účastníků si snad turnaj užilo.
Družstvo A bylo složeno z manželů Hanky a Tomáše,
družstvo B z náhodně příchozích Petera Oravce z Kynžvartu a

Marie Ječmínkové z Mariánských Lázní. Družstvo C zastupovala
paní starostka z obce Drmoul Vlaďka Chalupková a nejmladší
účastnice turnaje školačka Amálka. A jak to dopadlo? Vítězi se
stalo družstvo B, druhou příčku obsadilo družstvo A a bronz si
odneslo družstvo C. Účastníci turnaje v pétangue si mimo
sportovního vyžití a dobré nálady odnesli ocenění (medaile,
diplomy, poháry a drobné odměny).Mgr. J. ČížkováMariánskolázeňsko

6. ROČNÍK ‐ NA PRÁZDNINY S POHÁDKOU
Přesto, že se nad celou republikou stahovaly mračna, ve Valech nás nebe deště ušetřilo. Pro děti jsme měli připravenou
pohádkovou cestu. Mohly se na ní vydat bez obav z toho, že by zmokly. Start byl na dětském hřišti ve 14 hodin. 51 dětí postupně
vybíhalo, některé se svými rodiči, aby podle mapky hledaly pohádková stanoviště. Nejdřív došly k oblíbeným Patovi a Matovi
(Jiřina Musilová a Maruška Vávrová). Protože každý ví, jak jsou ti dva zruční, musely jim děti pomoci zaparkovat auto (autíčko na
dálkové ovládání) do garáže, nařezat dřevo (laťky ve svěráku) do krbu a ještě složit obecní znak (dřevěné puzzle). Dál je mapka
vedla nahoru kolem roubenky k lesu, kde si Toník s Pipi punčochatou hráli s prakem. Děti se k nim přidaly a razítko za střelbu
dostaly, když se prakem trefily do plechovek. O kousek dál ukázaly Krakonošovi a Ančeti, jak dovedou poznávat lesní zvířata. Na
dalším stanovišti vytáhli Bob a Bobek z klobouku kouzelníka Pokustóna dřevěné skládanky, které děti hravě zvládly. Horší to bylo
u kouzelné babičky, která nesla byliny do své chýše. Děti musely poznat aspoň několik z nich, ale i to se jim podařilo, protože do
cíle nakonec dorazily všechny. Před tím ale pomohly pirátovi udicí vytáhnout potopený poklad. Za to je druhý pirát převezl přes
rybník na kánoi. Na konci cesty čekali vodníci. Razítko do mapky dali dětem tehdy, když vyjmenovaly ryby v kádi nebo na
JV
obrázcích. Za splněné úkoly dostaly v cíli nějakou maličkost a pak už se vzájemně dělily o dojmy z pohádkové cesty.

BIGBÍT PRO LIBORA

V 19 hod. večer se sešli příznivci skupin Babahed a Kocovina, aby si
zavzpomínali na jednoho z nich – hudebníka Libora Laffara.

NOC S ANDERSENEM

pokračování ze str.1
Program byl tak bohatý, že děti ani nestačily vydechnout. Na zklidnění
před spaním shlédly pohádku o Čtyřlístku. Závěrem byly odměněny
pamětním listem a jedním číslem časopisu Čtyřlístek. Co víme  noc
probíhala relativně klidně (protože Čtyřlístek nežaluje). Ráno po snídani
si rodiče vyzvedávali děti bohatší o krásný zážitek.
jv

PAVOUK

Lezu ze sprchy a koukám, že nemám v koupelně noční košili. Nahatá běžím přes kuchyň do ložnice.
Mezi dveřmi na mě čeká nemilé překvapení. Sedí tam pavouk. Brrr, odporně velký, chlupatý
pavouk. Stojím tam, jak mě pán Bůh stvořil a přemýšlím, jestli mám ječet, nebo ne. Rozum mi
řekl, že je to zbytečné, s nikým by to ani nehnulo. Hledám zavařovačku, kterou bych ho přiklopila, protože pavouky
nezabíjím. Při tom se modlím, aby se nevrátil domů syn. Hurá, sklínku jsem našla, pavouka dohonila, přikryla a s
velkým sebezapřením ho překračuji, abych si vyndala košilku.
PS: Jelikož jsem ho vyhodila na balkon, kam jsem šla jen v košilce a s mokrou hlavou, stihla mě pavoučí pomsta. A n g í n a.
Hanka Bugyiková

DÁLE PŘIPRAVUJEME

30.6. (pátek)  Noc pokladu
8.7. (sobota) – Struny na terase
v 17,30 hodin
9.9. (sobota) – Valský Klátilák
v 10 hodin
Podrobnosti o čase a místě konání včas upřesníme

KNIHOVNA

KNIHOVNA JE Z DŮVODU
REKONSTRUKCE DOČASNĚ
ZAVŘENA.

:
paní Irena STINGELINOVÁ

pan Josef ŽIŽKA

pan Miroslav VOTÍPKA

paní Drahomíra MOUCHOVÁ

paní Jiřina HEJLKOVÁ

pan Zdeněk PEKSA

pan Václav HEJLEK

paní Pavlína TICHÁ

paní Liana ROTHOVÁ

paní Jiřina KOKŠTEJNOVÁ

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

