Čtvrtletník obecního úřadu ve Valech, číslo 40, pod reg. zn. E 19845

dne: 31.3.2020

ÚVODNÍ SLOVO
Buďme k sobě ohleduplní.
V době kdy v republice stoupá počet
nakažených koronavirem, jsme uzavřeni
převážně ve svých domovech. Od vyhlášení
nouzového stavu byla vydána spousta
opatření, ke kterým každý z nás zaujal svůj
postoj.
Jsme zavalení informacemi o všem, co se týká
nastalé
situace,
jak
prostřednictvím
sdělovacích sítí, tak letáky a téměř všechno o
tom, jak máme chránit sebe i druhé, už bylo
řečeno. Přesto v novinkách najdete výňatek z
doporučení „Ústředního krizového štábu“ k
nošení ochranných prostředků a několik
provozních informací, které se Vám třeba
budou hodit.
Doposud není v naší obci žádný občan
nakažený nemocí Covid19 a jsem přesvědčen,
že je to i díky tomu, že dodržujete vyhlášená
pravidla. Doufám, že tento stav nám vydrží.
Doposud situaci zvládáme výborně díky Vaší
disciplinovanosti a také díky mnohým z Vás,
kteří vlastnoručně ušitými rouškami zásobujete
své sousedy a spoluobčany.
Z Vašich řad se přihlásil dostatek
dobrovolníků. Ti rádi a ochotně spolu s námi,
zaměstnanci obce, pomohou seniorům nad 70
let, osamělým osobám, nemocným, případně
občanům v karanténě s nákupem, dovozem
léků a podobně.
V těchto případech můžete požádat o pomoc a
volat na tel. čísla 725 959 001 a 724 196 169, kde
se na výše uvedené pomoci vždy dohodnete.
Moc si vážím všech, kteří takto nezištně
pomáhají při řešení složitých situací v
nouzovém stavu. Touto cestou jim chci
poděkovat za tuto obětavost.
Opatření ohledně nákazy budou mít dopad
Zarouškování rybáře a foto: Andrea Kakašová
nejen na ekonomiku a hospodaření obce, ale
tyto problémy zasáhnou i společenské,
sportovní a kulturní akce. Chtěl bych Vás však ujistit, že první pro nás vždy budou potřeby občanů.
V současnosti není zřejmé, jak budeme v letošním roce čerpat dotace a za jakých podmínek budou obcím přidělovány. Obec podala
od začátku roku tři žádosti o dotace a další dvě se připravují. Je možné, že je vůbec nedostaneme. Zároveň určitě neproběhnou naše
tradiční akce stavění máje, dětský den a kácení máje a možná i další.
V době izolace, kdy nemáme možnost věnovat se svým koníčkům naplno, mnoho z nás bude trávit čas v nejbližší době úpravou
svých nemovitosti, ať už se jedná o drobné opravy rodinných domku, nebo úpravu svých zahrad. Právě zde bychom měli být k
sobě ohleduplní a neznečišťovat si ovzduší pálením listí, a větví na zahradách. Při úklidu můžete všichni využít nabídky obce a
nechat si zdarma přistavit kontejner k odvozu biologicky rozložitelného odpadu. Žijeme v oblasti, kam si jezdí děti z celé republiky
léčit dýchací cesty, Važme si toho! Pokud se do oprav a úprav pustíme, buďme ke svým sousedům ohleduplní a tyto práce, pokud
je to možné, provádějte v pracovních dnech. V sobotu a neděli dejte možnost sousedům vypít si kávu na čerstvém vzduchu a
dopřejte jim klidné posezení na svých pozemcích. Děkuji všem, kdo si doporučení vezme za své
starosta obce
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Vláda České republiky doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou
návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. Doporučujeme dodržovat toto nařízení a
nabízíme seniorům, nemocným a občanům v karanténě možnost zajištění nákupu základních potravin a léků. Potřebujeteli
pomoci v souvislosti s výše uvedeným doporučením nebo z důvodu nařízené karantény, ozvěte se prostřednictvím níže
uvedených kontaktních údajů. Zároveň žádáme dobrovolníky, kteří by chtěli pomoci se zajištěním potřeb svých spoluobčanů, aby
se přihlásili na níže u vedené kontakty. Email: obecvaly@seznam.cz Telefon: 724 196 169 Starosta: 725 959 001
Dále upozorňujeme na změnu výše poplatku ze psů od 1. 1. 2020 dle
Obecně závazné vyhlášky obce Valy č. 1/2019, která je
zveřejněna na úřední desce obce.
* za jednoho psa 300 Kč,
* za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 400 Kč,
* za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let nebo
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu 200 Kč,
*za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65
let nebo poživatel důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu 300Kč.
Poplatek za psa můžete platit bezhotovostně na účet u KB
č.ú. 1073034680247/0100, konstantní ani variabilní symbol není třeba
uvádět. Do zprávy příjemci je třeba uvést jméno držitele psa (na koho je pes
přihlášen) a číslo čipu.

Vše ZDARMA zařídíme:
•
Odtah vozidla zdarma
•
Veškerou dokumentaci a formality spojené
s likvidací vozidla
•
Vystavíme potvrzení o ekologické
likvidaci pro registr vozidel
Kontakt: František Brantl
(www.autolikvidacebrantl.cz)
Adresa: Milíkov, Malá Šitboř 65, telefon: 603 496
726, email: brantl@autolikvidacebrantl.cz

Také prosím překontrolujte, zda jste uhradili poplatek za popelnice. Je možné ho rovněž uhradit
bezhotovostně na stejný účet jako poplatek za psa : u KB č.ú. 1073034680247/0100.

ODPADLA ? AKCE UKLÍZÍME VALY

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
Po dlouhé přestávce koncem roku 2019, a
nějakým těm chřipkám začátkem roku nového,
jsme se konečně sešly koncem ledna. Mimo
běžné cvičení, jsme daly dohromady taneček pro děti na
maškarní, a tím zase všechno skončilo. Moc dlouho jsme si
cvičení neužily. Zhruba od začátku března jsou všechny kroužky
jv
až do odvolání zrušené.

ZUMBA

VALÁČEK,KYTAROVÁ
ŠKOLIČKA, VAŘENÍČKO A
CVIČENÍ ŽEN
jsou s ohledem na situaci do odvolání zrušené.

OFFLINE ODPOLEDNE
28. 2. pořádali manželé Kakašovi další
oblíbené Offline odpoledne. V 16 hodin se v
zasedačce sešlo více než dvacet dětí. Měly
připraveno spoustu deskových her, ale začínali
společně Bingem. Pak se rozdělily do skupinek
ke stolům a hrály hry od Člověče, nezlob se
přes Monopoly, Aktivity, Piškvorky, Ubongo,
Ruletu, Tučňáky, Šachy, Mlýn, Dámu a další až k různým hlavolamům.
Bylo připraveno občerstvení, ale v zápalu hry na bábovky a muffiny děti zapomínaly. Odpoledne uběhlo jako voda a bylo dalším
jv
důkazem, že není nutné být k zábavě „připojen“.

ke stavu, ve kterém se naše
NABÍDKA POMOCI  VÍTEČEK ČERNOŠÍN Vzhledem
země právě nachází, vám znovu chceme

připomenout, případně vás seznámit, se
službami, které nabízíme jako středisko sociálních služeb Víteček, konkrétně osobní a zdravotnickou asistencí. V době, kdy jsou
lidé, zvlášť senioři, izolováni ve svých domovech, nastává velká vnitřní citová a sociální deprivace a je nutné toto kompenzovat,
aby nedocházelo k dalším sekundárním negativním věcem. Proto vám předkládáme projekt osobních asistencí, který v našich
krajích funguje již 10 let a v této době je prioritně zaměřen na seniory, osamělé lidi a lidi s handicapem. Cílem je pomáhat
osamělým lidem, seniorům atd. v tíživé situaci samoty s různými věcmi osobního charakteru, které potřebují a nezvládají,
případně kompenzovat samotu sociálním kontaktem, rozhovorem, procházkou a ostatními potřebnými věcmi. Součástí je
samozřejmě i dovoz potravin, léků a nezbytného materiálu, tak aby senioři nemuseli vyjíždět do rizikových prostředí obchodních
domů a nákupních center. Jistě víte, že senioři a lidé s různými zdravotními problémy (například imunodepresí atd.) jsou
nejohroženějšími skupinami momentálního pandemického stavu, a proto vás prosím, abyste všemi možnými prostředky rozšířili
tuto informaci a pomohli tak tyto osoby, které spadají do vašich kompetencí, chránit. Kontaktovat je nás možno na těchto
telefonních číslech:
Zuzana Kovandová, tel. 725 738 386, Michaela Rusňáková: 724 512 289, Nikola Kučerová: 702 049 854

Z.S. CENTRUM PRO VOLNÝ ČAS
SILVESTR

31. 12. jsme se už pošesté sešli v 18 hodin na hřišti, abychom se společně rozloučili se starým rokem.
Po projevu pana starosty si všichni navzájem připili připraveným šampaňským a už tu byl ohňostroj.
Jako každým rokem ozářil nebe nad vesnicí po dobu několika minut. Pak se ještě chvíli povídalo, přálo a
loučilo a ti, kdo zbyli, se přesunuli do Bažantnice, kde společně čekali na půlnoc. K jídlu a pití si každý přinesl oblíbené
občerstvení a k poslechu hrála Kocárna. Lahve s přineseným alkoholem se daly chladit za okno, ale když jsme pro ně šli, už tam
nebyly. Tak snad posloužily k dalšímu silvestrovskému
jv
večírku někomu dalšímu.

Schůze se zúčastnilo 23 přítomných,
omluveno bylo 5 členů a 3 neomluveni.
Přítomni byli 3 hosté.
Po zahájení byla zhodnocena činnost roku 2019, kdy proběhlo 24 kulturních a sportovních akcí. Z toho 4 akce v rámci česko
bavorského projektu „Živé Valy!“ (Noční rybářské závody, Lidová slavnost v Hofu, Výlet do Nagelu a Advent v Bavorsku), 3 akce
uspořádali manželé Kakašovi společně s knihovnicí obce paní Bugyikovou (Offline odpoledne, Noc s Andersenem a Halloweenský
rej strašidel) a o vítání jara se zasloužili manželé Kakašovi s Valáčkem. Na zbylých 17 akcích se podíleli členky a členové Centra.
Jedna akce – Vánoční turnaj v ping pongu – neproběhla vůbec, protože měla hospoda mezi svátky zavřeno.
Většina akcí se stále těší oblibě, ale některé už mají malou návštěvnost. U těch méně navštěvovaných by se dalo uvažovat o změně
nebo vynechání. Nejhůře loni dopadlo Na prázdniny s pohádkou. Zřejmě je poptávka nasycena, protože tuto akci převzaly vesnice
v širokém okolí a většinou ve stejném termínu. V roce 2020 se Centrum zaměří na své tradiční oblíbené akce a zejména na Valské
slavnosti a nové návrhy jsou vítány.
Členská schůze jednohlasně odsouhlasila
prodloužení smlouvy na pronájem klubovny
od obce na stejnou dobu a za stejných
podmínek jako ve smlouvě dosavadní.
Za úklid klubovny po akcích bude
vyplácena odměna 300, Kč za jeden úklid.
Klubovna se bude půjčovat pouze místním
občanům. Při půjčení klubovny bude
vybírána kauce ve výši 500, Kč, která bude
po řádném předání uklizené klubovny
vrácena.
jv

SCHŮZE Z.S. CENTRUM PRO VOLNÝ ČAS

MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI I PRO DOSPĚLÉ
29. 2. 2020 byl v hostinci U Březího vlka uspořádán v 15 hod. Maškarní karneval pro děti a ve 20 hod. pro dospělé. Snad proto, že
byly jarní prázdniny, se dětí nesešlo mnoho. Přesto pro ně byl připraven program. Předtančení na píseň z filmu Lotrando a
Zubejda „Pod dubem, za dubem“ předvedli loupežníci. Přepadli chudáka pocestného a obrali ho o všechno mimo spodního
prádla. Pak loupežníci provázeli děti odpolednem. Tančili s nimi a připravili pro ně tři soutěže a nakonec hodnocení masek. Z
menších dětí vyhrál první místo kovboj, druhé Karkulka a třetí myšička. Ze starších dětí byl prvním místem ohodnocen voják,
druhým pankáč a na třetím se umístila indiánka. Za originalitu dostal ocenění pavouček, miminko, které sice karneval prospalo,
zavěšené v nosítku na mamince, ale nosítko byla maska pavoučka s nožičkami, hlavičkou a se vším, co má správný pavouk mít.
Dospělí výrobou masek nezklamali. Porota to letos opravdu neměla lehké. Téměř všechny masky měly šanci na umístění. Přesto
bylo možno vybrat jenom tři z nich. Po tanci a soutěžích došlo k očekávanému vyhlášení. Třetí místo obsadila krásně pruhovaná
jv
zebra, na druhém se umístil letec v balónu a na prvním místě právem stanula skupinová maska domorodců.

ROUŠKY, TIPY A TRIKY...

výňatek z doporučení „Ústředního krizového štábu“

zdroj facebook

DÁLE PŘIPRAVUJEME
VŠECHNY AKCE AŽ DO ODVOLÁNÍ JSOU ZRUŠENY

OTEVÍRACÍ DOBA:
KNIHOVNA JE AŽ DO
ODVOLÁNÍ UZAVŘENA

.
Z důvodu ochany osobních dat nezveřejňujeme jména jubilantů.
Pokud by si však někdo přál, aby jeho výročí bylo v novinkách uvedeno,
kontaktujte redakci nebo obecní úřad.

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"

