Čtvrtletník obecního úřadu ve Valech, číslo 28, pod reg. zn. E 19845

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

s příchodem jara se Vám do rukou dostává první číslo našeho
obecního čtvrtletníku, ve kterém bych se chtěl zmínit o
událostech v prvních třech měsíců tohoto roku a v kostce Vám
sdělit co nás ve zbývajícím období roku 2017 čeká.
Mnozí z Vás postřehli ať už vlastním okem, anebo v článcích
uvedených v novinách, že v obci probíhala v roce 2016
rekonstrukce budovy bývalé bažantnice. V osmdesátých letech
minulého století dostali „Mladí ochránci přírody“ z Lázních
Kynžvartu od okresního úřadu povolení ke stavbě budovy, která
bude sloužit k ochraně přírody a k chovu bažantů. To se také
stalo a do přírody z této stanice bylo vypuštěno několik tisíc
bažantů. Po revoluci (1989) začal postupně upadat zájem o tuto
činnost v podstatě až do úplného konce.
Od roku 1995
budova nesloužila
ničemu a nikomu, až
do roku 2014 kdy se
zastupitelstvo
rozhodlo
budovu
zrekonstruovat.
Cílem bylo využít
objekt
k
volnočasovým
aktivitám, o které je
v
obci
zájem.
Především se jedná o
kroužek
vaření,
ruční práce a v létě
příměstské tábory. V
roce 2016 byla celá
budova
zrekonstruována v
rámci
projektu
„Obnova
infrastruktury v obci

VYNÁŠENÍ MORANY

dne: 27.3.2017

Valy“ financovaného z velké časti dotací z Ministerstva pro
místní rozvoj v programu“ Podpora obnovy a rozvoje venkova“
a změnila se v malé kulturní a společenské centrum. Toto malé
centrum, bylo slavnostně otevřeno ve spojení s příchodem jara
dne 18. 3. 2017 za účasti senátora pana M. Nenutila a prvního
náměstka hejtmanky KK pana M. Hurajčíka. Dále budou
pokračovat práce na revitalizaci okolí, kde bychom chtěli v
zbudovat přírodní park.
ZO hledalo nájemce pro přízemí v budově OÚ. Nikdo během
čtyř měsíců neprojevil zájem zařídit si v těchto prostorách
provozovnu. Zastupitelstvo tedy rozhodlo o rekonstrukci
prostor. Přibližně v polovině roku zahájíme stavební práce na
rekonstrukci bývalého obchodu v budově OÚ. Do
rekonstruovaných prostor se nastěhují kanceláře OÚ. Knihovna
se naopak nastěhuje do prvého patra a zasedací místnost bude
sloužit stejnému účelu jako doposud. Na rekonstrukci jsme
podali žádost o dotaci do Programu obnovy venkova ke
Krajskému úřadu v Karlových Varech.
Další rekonstrukce nás čeká v podzimních měsících. Účelem je
výměna dosloužených dřevěných herních prvků na dětském
hřišti. Tyto již nelze opravovat, tak jako jsme to činili dosud a po
svých odsloužených letech si zaslouží výměnu. Na projekt jsme
zažádali o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj.
Z větších úkolů nás ještě čeká oprava části komunikace v ulici Na
Šancích. Konkrétně se jedná o část komunikace od rodinného
domu Glöknerových až ke spodní části komunikace u Šutových.
Toto je kromě jiného výčet těch nejdůležitějších úkolů pro letošní
rok. Dále samozřejmě budou pracovníci obce zajišťovat odvoz
biologicky rozložitelného odpadu z Vašich zahrad, sekání trávy,
úklid obce atd. Žádám všechny, kteří těchto služeb využívají, aby
do kontejneru pro biologicky rozložitelný odpad umisťovaly jen
to, na co je kontejner určen (větve, nebo tráva).
První jarní dny jsou za námi a úplně teplotou nehýří, chtěl bych
Vám tedy do nadcházejícího období popřát mnoho krásně
teplých a slunečných dnů. Příjemnou zábavu na akcích, které pro
Vás zapsaný spolek „Centrum pro volný čas“ ve spolupráci s OÚ
připravil.
starosta obce

18.3.2017 se ve Valech neotvírala jen „Bažantnice“, ale přivolávalo se
jaro. Všichni jsme se shromáždili před zrekonstruovanou budovou a
po krátkých projevech a slavnostním přestřižení pásky pány
M.Nenutilem, M.Hurajčíkem a naším panem starostou, jsme byli
všichni pozváni dovnitř na prohlídku a malé občerstvení. Další
program byl v režii paní Andrey Kakašové. Opět nám připravila
krásný a nezapomenutelný zážitek, když jsme po několika jarních
písničkách Valáčku (mimochodem Valáček má úžasně líbivý
repertoár) kráčeli v procesí od bažantnice k dětskému hřišti, v čele
se střídali hosté s děvčaty v krojích v nesení Morany a všichni
zpívali za rytmického doprovodu bubínků písničku, kterou
sestavila Andrea z nalezených říkadel o Moraně. Z lávky přes potok
u dětského hřiště děvčata hodila Moranu do vody a s ní odplouvala
zima. Děti běžely za Moranou po potoce pěkný kus, aby se k nám
jv
zima nevrátila.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

SMLOUVA O PARTNERSTVÍ
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o partnerství a vzájemné
spolupráci uzavřenou mezi MAS 21, a Obcí Valy.
VEČERNÍ AUTOBUSOVÝ SPOJ
Na obecní úřad byla doručena smlouva o závazku veřejné služby
ve veřejné osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní
obslužnosti obce Valy. Městská Doprava Mariánské Lázně, s. r.
o., službu, která se týká večerního spoje ve 22:42 hodin z M. L. do
Valů a zpět provozovala i v letech předchozích. Celková výše
náhrad činí 48 156, Kč splatných ve dvou obdobích. Částka je
vyšší oproti předešlému roku o 4 699, Kč. Cena za 1 km  39,90
Kč. Zastupitelstvo obce souhlasí s prodloužením této smlouvy.
BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKU DO VLASTNICTVÍ
OBCE
Zastupitelstvo obce Valy schvaluje podání žádosti Úřadu pro
zastupování státu o bezúplatný převod pozemku č. 475 (u bývalé
Bažantnice) do vlastnictví obce Valy. Obecní úřad provádí v
současné době administrativní úkoly, které si úřad vyžádal.
Ihned po jejich vyhotovení a jejich obdržení od ostatních institucí
budou úřadu vyžádané dokumenty zaslány.
VÝSTAVBA ZÁKLADNOVÉ STANICE VODAFONE NOVÝ
PŘÍHRADOVÝ STOŽÁR
Po dlouhotrvajícím jednání se společností ETEVA a jí obcí
nabídnutých možnostech pro výstavbu příhradového stožáru,
doporučila společnost výstavbu na pozemkové parcele č. 457/1
ve vlastnictví obce. Na jiném pozemku není možné výstavbu
provést z několika důvodů. Důvody nám přijel za společnost
ETEVA objasnit pan Vašíček. V těchto místech je základnová
stanice nejpřijatelnější i co se týká vzhledu okolí možné
výstavby. Hygienické normy povolují tyto stavby na školách,
panelácích a nebyly by povoleny, kdyby byly zdraví škodlivé.
Stožár může stát všude, ale vše je otázkou financí, tato záležitost
ve vaší obci, by byla finančně hodně nákladná. Dnes nikdo
neřekne,
co
bude za deset
let a jak se
bude technika
vyvíjet,
je
docela možné,
že
tyto
stožáry
ani
nebudeme
potřebovat.
Na dotaz zda
bude později
možné, že se
po
určitých
úpravách
budou moci
připojit i další mobilní operátoři a jak to v tomto případě bude s
nájemným? Pan Vašíček odpověděl:
 Ano to je možné, ale nikdo z operátorů to neřekne dopředu.
Nájem je otázka diskuse, určitě obdržíte od společnosti návrh.
Bez usnesení
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA O NOČNÍM KLIDU
Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku o
nočním klidu pod č. 1/2017. Předmětem vyhlášky je stanovení
doby nočního klidu. Noční klid bude upraven ve dnech, kdy se
pořádají akce a tyto jsou definovány ve vyhlášce.
ŽÁDOST O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK
Zastupitelstvo obce Valy schvaluje poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu obce Valy z. s. Aragonit, ve výši 2 000, Kč na
zajištění organizace hudebního festivalu tělesně postižených
„Souznění“ 2017, který proběhne 15. – 16. 9. 2017 v K. V., Chebu
a Františkových Lázních.
KUPNÍ SMLOUVA CHEVAK
Společnost Chevak zaslala návrh kupní smlouvy k projednání
zastupitelstvem obce. Jedná se o předání majetku, tedy části
kanalizace. Firma podpořila její výstavbu finančními prostředky
a dohodla se s předchozím zastupitelstvem, že po kolaudaci

převezme dílo do svého vlastnictví. Takto probíhaly stavby i v
okolních obcích. Bez usnesení
VLAJKA PRO TIBET
Na obecní úřad byla doručena žádost o projednání připojení se k
mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Žádost byla zaslána
spolkem „Lungta“. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s připojením
se k této kampani.
ROZPOČET NA ROK 2017
Starosta konstatoval, že byl návrh rozpočtu obce pro rok 2017 v
souladu se zákonem 128/2000 Sb. vyvěšen na obou úředních
deskách. Příjmy činí 5.168.900 Kč, výdaje 4.172.900 Kč,
financování 996.000 Kč. Do dnešního dne nebyly k návrhu
vzneseny žádné připomínky. Návrh rozpočtu na rok 2017 byl
projednán finančním výborem dne 22. 2. 2017 a doporučen ke
schválení. Všichni se seznámili s jednotlivými položkami, žádné
dotazy ani připomínky nebyly.
Zastupitelstvo obce Valy schvaluje rozpočet obce Valy na rok
2017
NABÍDKA POZEMKŮ K ODKUPU
Zastupitelům byla nabídnuta majitelem pozemků č.p. 491/1
možnost odkupu části pozemků, které přerušují cestu z obce k
hájovně směrem na Mariánské Lázně. Důvodem odkupu cesty je
zpřístupnění pozemků obce potencionálním zájemcům, kteří zde
chtějí stavět, při jejich případném prodeji. Dle stavebního úřaduje
problém s příjezdovou komunikací na tyto pozemky. Nabídková
cena za část pozemku
o velikosti cca 200 m2
činí
50
Kč/m2.
Starosta
navrhl
vyvěsit záměr na
odkup pozemku a
současně
zahájit
j
ednání se Stavebním
úřadem v M. Lázních
ohledně
možnosti
výstavby
v
této
l
okalitě. Oddělovací
geometrický plán v
případě
realizace
koupě hradí prodávající. K bodu nebyly žádné další připomínky
ani dotazy Zastupitelstvo obce Valy schvaluje vyvěsit záměr
odkoupit část pozemku p. č. 491/1
REZERVAČNÍ SYSTÉM NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
Zastupitelé schválili využití nabídky na rezervační systém pro
webové stránky obce. Zavedením systému by došlo ke
zjednodušení rezervací na víceúčelovém hřišti, dal by se využít i
pro klubovnu, bažantnici a prostory na OÚ. Pořizovací cena je
jednorázová ve výši 14 900 Kč bez DPH, následně se již neplatí
žádné poplatky za provoz nebo počet objektů.
NOVÉ POČÍTAČOVÉ VYBAVENÍ KANCELÁŘE OÚ
Vzhledem ke zvyšující se četnosti problémů se zastaralou
výpočetní technikou schválilo zastupitelstvo obce nákup
hardware a software na vybavení kanceláře OÚ Valy.

POPLATEKZAPSA

UPOZORŇUJEME MAJITELE PSŮ,
KTEŘÍ DOSUD NEZAPLATILI
POPLATEK NA ROK 2017,
SPLATNÝ DO 28.2., ABY TAK
URYCHLENĚ UČINILI.

z. s. CENTRU M PRO VOLNÝ ČA S
SILVESTR NEJEN PRO DĚTI
Před šestou hodinou večerní znovu ožila terasa u dětského hřiště. Scházeli se všichni, kdo se společně chtěli rozloučit se starým
rokem. Hlavně děti, kvůli kterým byla půlnoc posunuta na šestou hodinu.
Nepřišly tak ani o přípitek /byly zde připraveny rychlé špunty/, ani o nádherný ohňostroj, který ozářil oblohu nad vesnicí po dobu
pěti minut. A když děti odešly do postýlek, mohli dospělí počkat v klubovně u přineseného občerstvení, za zpěvu a zvuku kytar, na
jv
tu pravou půlnoc.

NOVOROČNÍ VÝLET NA PODHORU

Dostavit se 1. ledna na domluvený sraz u Marvalů, bylo pro některé z nás
docela problém. Když jsme ale vytáhli z domu Radka Pavlinu, byli jsme na
startu téměř všichni. Konal se každoroční novoroční pochod na Podhoru.
Počasí bylo slunečné a teplé. Brzo jsme měli bundy hozené přes rameno nebo
kolem pasu. Prošli jsme kolem Balbínova pramene, zimního stadionu,
oplatkárny a tenisových kurtů k cestě na Panorámu. Pokračovali kolem
sjezdovky a Krakonoše přes louky do ZádubuZávišína. Občerstvili jsme se u
Pejska a kočičky a přiznávám, že někteří z nás měli cesty plné nohy. Přesto
čtyři z nás výpravu dovedli do zdárného konce, dosáhli Podhory a ještě se
pěšky vrátili domů. Ostatní (včetně mě) zbaběle zavolali pro odvoz. I tak to
byla úžasně příjemná novoroční procházka.
jv

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

Před lety se ve Valech bruslilo každou zimu na zamrzlé hasičské
nádrži. Pamětníci si jistě pamatují, jak přicházeli natěšení s
bruslemi přes rameno a na ledě nacházeli přimrzlé větve a menší
kameny, které tam přes noc naházeli vandalové. Přesto byla
nádrž věčně plná dětí s rodiči i dorostu. Nádrž však dosloužila,
byla zasypána a na jejím místě vzniklo dětské hřiště a tenisové
kurty, které byly před nedávnem přebudovány na víceúčelové
hřiště. Protože letos přišly opravdu tuhé mrazy, mohlo být hřiště
konečně využito jako kluziště. Několik dní tekla hadicí voda a
střídali se pracovníci obce s dobrovolníky, aby na hřišti vytvořili
dostatečnou vrstvu ledu, zametali, škrabali a stříkali, dokud
nebyl led funkční.
Ve středu 25.1. v 18 hod. bylo slavnostně zahájeno první veřejné
bruslení na novém kluzišti. Nechyběl teplý čaj ani hudba.
Bruslařů přišlo hodně a radost nám udělalo i to, že kluziště bylo
jv
využíváno po celou dobu, dokud led neroztál.

VEČERNÍ BĚH BÍLOU STOPOU

Protože sněhu byl letos dostatek, nedalo panu Vlkovi, který se zařekl, že už žádné nové
akce nebudou, aby nevymyslel další. Manželé Fajtovi, projeli na poli nad kolejemi
běžkařskou stopu v délce jednoho kilometru a ta byla využita k závodu běžkařů. Aby byl
závod pestřejšíi, běžel se v podvečer s čelovkami na hlavě. Účastnilo se 17 běžců. Ženy a
děti běžely na čas tři kola, muži po pěti kolech. V kategorii dětí obsadili první místa všichni
dětští účastníci: první byl Štěpán Šesták ze Sekerských Chalup, druhý Adam Fajt. V
kategorii žen zvítězila Laďka Šestáková, jako druhá doběhla naše Yvona Marvalová, třetí
byla Miluše Lišková z Lázní Kynžvart. Z mužů obsadil první místo Standa Šesták, druhé
Pavel Fajt a třetí místo Tomáš Marval. Já osobně bych ocenila ještě Hanku Smetákovou,
která, ač stála na běžkách jen několikrát v životě a tento sport nepatří k jejím oblíbeným
činnostem, závod nevzdala. O organizaci, přípravu a zdárný průběh závodu se zasloužil
jv
Quido Vlk, manželé Kakašovi a manželé Stretzovi.

MAŠKARNÍ PRO DĚTI A PRO DOSPĚLÉ

V sobotu 4.února se sál hostince U Březího vlka naplnil princeznami, vílami, rytíři, přišel i Stormtrooper, Hulk a Ferda mravenec.
Přivítat je tentokrát přišli Mimoni. Provázeli děti, jako obvykle, celým odpolednem. Připravili i několik soutěží, a tak si všichni užili
spoustu zábavy. Nechybělo hodnocení masek. Za starší děti se porotě nejvíc líbila princezna, jako další Bílá paní a třetím byl Ferda
Mravenec. Mezi mladšími dětmi zaujala divoženka, po ní indiánka a jako třetí byl Hulk.

Ani dospělí ve výběru masek nezklamali. Každý rok nás překvapují
novými nápady. Originální byla i skupina Kocovina, která
každoročně předvádí jinou skupinovou masku. Jsou mimo soutěž,
protože jejich nápady i provedení je bezkonkurenčně nejlepší. Letos
z pódia udělali azylový dům pro bezdomovce. V jejich provedení
nikdo nepochyboval o tom, že strávili posledního půl roku mezi
popelnicemi a Kauflandem. Přinesli si s sebou i několik igelitek s
veškerým svým majetkem. Ten čistotnější měl v tašce i sprchovou
hadici a stěrač. (Ručník v popelnici nenašel.) Na to, aby nezamořili
Valy breberkami, dohlížel deratizátor v ochranném obleku, kolty
(deratizační a čisticí prostředky) zavěšené nízko u pasu.
Kocovině však těžce konkurovaly ostatní masky. Vysoký Křemílek s
malým kulatým Vochomůrkou a bambulatými nosy, vysmátý

Hejkal, spanilá upírka, několik zvířat, Karkulka s vlkem,
jeptišky, úžasná ježibaba, Zombie a další a další. Čisticí
prostředky zastupovala zubní pasta ODOL (porota ji
ocenila třetím místem v soutěži masek) a krém NIVEA s
mycí houbičkou, sportovce Koukalová s dokonalým
makeupem, Sáblíková na bruslích (tančila v nich velice
elegantně a vyhrála první místo v soutěži masek) a judista
Krpálek. Úžasný nápad byl převléct se za hroznové víno
(tato dvojmaska se umístila na druhém místě.) Rostlinnou
říši zastupovaly ještě houby.
Tak jako děti, i dospělí si kromě tance zasoutěžili ve vrhání
kroužků na cíl. A je to dobře, že se lidé dovedou ještě
takhle pěkně pobavit.
jv

PRVNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 18. února 2017 proběhlo v
zasedací místnosti obecního úřadu
historicky první vítání občánků ve Valech.
Přivítáno bylo celkem 8 dětí ve věku do 3
let, z toho 4 děvčata a 4 chlapci.
Byli to Tadeáš Adam, Terezka Barcabová,
Matýsek a Jiřík Fariničovi, Adámek
Chmelíř, Žanetka Martínková, Thea
Pranjič a Amálka Tauschková. Spolu s
nimi se dostavili nejen rodiče, ale i
babičky, dědečkové a další rodinní
příslušníci.
Po přivítání a básničce pro miminka,
kterou přednesla Karolínka Köhlerová,
následoval slavnostní projev starosty obce
Valy Quido Vlka.
Celý program oživilo vystoupení dětí z
dětského pěveckého sboru Valáček za

doprovodu kytary (M.Kakaš). Tři
sudičky (Kristýna Stretzová, Anna
Dlesková a Lucie Placková) popřály všem
novým občánkům hodně štěstí, pevné
zdraví a dlouhý život plný lásky. Rodiče
složili Rodičovský slib, který ztvrdili
svým podpisem na Pamětní listinu, která
bude přílohou Kroniky obce Valy. Z
rukou starosty a zástupců Komerční
banky potom převzali maminky kytičku
a tatínkové malý dárek pro své ratolesti.
Obec Valy přispěje každému občánkovi
na dětské konto částku 1 000 Kč.
Celé dopoledne proběhlo v pohodové
atmosféře a po ukončení a společném
fotografování se všichni rozešli do svých
domovů k obědu.
A.Kakašová

KRÁL SMRKŮ PADL

Král smrků, ke kterému jsme, někteří často, jiní méně často, chodili na výlety, který
lákal po léta turisty a který vévodil téměř 200 let krajině, podlehl poslední velké
vichřici.
Tento strom (smrk ztepilý) rostl severozápadně od Mariánských Lázní mezi alejí
Svobody a alejí Smetany. V obvodu kmene měřil 450 cm a jeho výška dosahovala 39
m. Stáří smrku je odhadováno na 200 let. K jeho vzklíčení zřejmě došlo okolo roku
1818.
17.12.2016 pořádali turisté každoroční sraz u Krále smrků, a Maruška Šmolíků
jv
zorganizovala společnou vycházku z Valů. To jsme viděli Krále naposledy stát.

DÁLE PŘIPRAVUJEME

31.3. (pátek) – Noc s Andersenem (obecní úřad)
8.4 (sobota) Velikonoční rukodělné
odpoledne v 15 hodin (obecní úřad)
30.4. (sobota)  Stavění máje v 17 hodin
3.6. (sobota)  Dětský den od 15 hodin
3.6. Kácení máje v 18 hodin
17.6. (sobota) – 9,00 O pohár starosty
1415 hodNa prázdniny s pohádkou
19 hod. Bigbít pro Libora
(Babahed,Kocovina)
30.6. Noc pokladu
Podrobnosti o čase a místě konání včas upřesníme

KNIHOVNA

OTEVÍRACÍ DOBA KAŽDÝ
PÁTEK 1617 HOD.

Nové knihy: R.COOK – HOSTITEL
Další z Cookových napínavých knih z
lékařského prostředí.
J. ASHTON TAKOVÍ JSME BYLI Román
je tím pravým pro všechny, kdo věří v
osud a lásku. Přináší ztráty v podobě
zklamání a podrazů i od těch nejbližších,
ale i nečekané nálezy ve chvílích
dokonalého štěstí.
D.JEFFERIES  PLANTÁŽNÍKOVA

ŽENA Tajemný román z prostředí
čajové plantáže na Cejlonu. Mladá
žena zamilovaná do staršího
manžela v novém domově naráží
na jednu záhadu za druhou a
začne se bát o své nenarozené dítě.
F.McINTOSH TAJEMSTVÍ PARFÉMU
Fleurette je v zájmu zachování dvou
dynastií provdána za nenáviděného
muže, výrobce parfémů. Manžel rukuje a
Fleurette nezbývá, než sama se poprat s
povinnostmi. Když se v jejím domě objeví
její bratr, odhalí tajemství, které může
zničit obě rodiny.

:
paní Milada Remišová

paní Emílie Černá

paní Jaroslava Podzimková

paní Juliana Novotná

pan František Smolnický

pan Milan Minařík

paní Antonie Trousílková

pan Josef Derera

paní Margarita Peksová

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"

