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JAK SE DO LESA
VOLÁ... (ANEB CO MU
DÁME, TO NÁM VRACÍ)
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

* Milí čtenáři, byla jsem po čase
zkontrolovat knihobudku. Vím, že
mnozí z vás ji využívají a mám z toho
radost. Zároveň bych chtěla poprosit
ty, kteří chtějí své knihy věnovat
knihobudce, aby si nejdříve ověřili,
zda kapacita polic jejich příspěvek
pojme. Není možné, aby se knihy
válely v krabicích po lavicích určených

pro cestující. Knihám jsou vymezeny
police a to musíme respektovat. Je ale
možné knihy probrat a vyměnit
za čtivější. Pokud si nebudete vědět
rady volejte 737 904 675. Ráda knihy
proberu s Vámi. Děkuji za pochopení.
* Do knihobudky přibyla nově kniha
Mc Ed BAINA, Mattheu Hope 
JV
poslední naděje.

Když jsem si s někým dávala sraz, docela ráda
jsem čekala na lavičce u úřadu. Tak teď už nemám
kde. Někdo považoval lavičku za tréningové
nářadí a zlomil na ní prkno. To vážně nešlo zlomit
něco jiného? Třeba doma? J. V.

Nezapomněli jsme na něco?
No jasně! Jarní úklid!
Fajtovi a Peťa se Zlatkou opět nezapomněli. Tak
jako každý rok uklidili valský les. To je super!
Děkujeme i všem ostatním, kteří se k úklidu
připojili.
JV

ABY OBYVATELÉ OBCE
NEZAPOMNĚLI NA KALENDÁŘ,
PŘIPOMENULA JIM HO MÁJKA
POSTAVENÁ ZAMĚSTNANCI
OBECNÍHO ÚŘADU.
V dubnu vládní omezení stanovila
takové podmínky, které nebylo možné
do důsledků dodržet. Proto se ani letos
oslavy máje hromadně nekonaly. Po vsi
planuly jednotlivé ohníčky, jak obyvatelé
slavili příchod máje. Všichni doufáme, že
se uplynulý rok už nikdy nebude
opakovat.

BUĎTE PROSÍM OHLEDUPLNÍ
KE SVÉMU OKOLÍ

JV

Richard Štěpánovský

INFORMACE OBČANŮM
KNIHOVNA

V odpověď na žádost starosty obce
bylo pověřenou pracovnící O2
sděleno, že O2 schválila prostředky
na posílení signálu. Termín, bohužel, nesdělila. Přesto se
můžeme těšit na silnější signál.

Obecní úřad zvažuje možnost bezplatného pořízení systému
ro přímou komunikaci obce s občany do jejich mobilních
telefonů přes SMS, emaily a zprávy do aplikace či hlasové
zprávy pro nevidomé nebo slabozraké.
Aplikace je propojena s webovými stránkami obce ( tzn.
informace z webu obce budou zobrazeny v telefonech občanů).
Občané mimo to mohou být zásobeni dalšími užitečnými
informacemi jako počasí, kontejnery na tříděný odpad, kulturní
akce apod. Aplikace je napojena na Systém doplňkové výstrahy
obyvatel, aby byli včas varováni před pohromami
a nebezpečími.

POPLATEK
ZA PSY

KYTAROVÁ
ŠKOLIČKA
Přestože Valáček musel svou činnost po velmi dlouhé
nucené pauze ukončit, děti z kytarové školičky
zkoušely po celou dobu platnosti covidových zákazů
distančně a většina z nich se rozhodla pokračovat
v tomto školním roce. Budou se scházet ve čtyřech
skupinách a pokusí se navázat tam, kde skončily.
Všichni doufáme, že tentokrát už nebudeme kvůli
pandemii nijak omezováni, protože osobní kontakt
žádné připojení přes internet nenahradí. Začne také
skupinka úplných nováčků. Ta se bude setkávat každé
úterý od 15 hodin. Pokud by tedy byl nějaký další
zájemce naučit se hrát písničky k táboráku na kytaru,
může se ještě přidat. Začínáme v říjnu! Andrea Kakašová

TŘI BĚHY PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA

Andrea Kakašová

VALÁČEK UKONČIL ČINNOST

AK

ČESKOSASKÝ PROJEKT POKRAČUJE

Mgr. Richard Štěpánovský
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LUCKA VE VÝVOJI KOL VE ŠVÝCARSKU

Jak je dlouhá cesta z vesnice v západních Čechách do Švýcarska a od konstrukce
elektromotorů k bateriím mountainbiků, by nám mohla povědět Lucka
Horníková.
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POJĎTE ZUMBIT!
Během koronavirových omezení
mnohé z nás ztratily svaly a
pružnost, případně se nám malinko
srazilo oblečení. Je možné vrátit to
do původního stavu. Vesele

a příjemně.

Uvítáme každého, kdo se bude chtít
Pravidelné tréningy Zumby přidat. Nebojte se, že cvičení nezvládnete.
Řídíme se samy svou výdrží, svými
se konají dvakrát týdně.
schopnostmi, možnostmi a omezeními.
Na dlouhé měsíce byly přerušeny
Cvičíme každé pondělí a středu od 18 hod.
problémy s koronavirem. Situace se však
Přihlášky posílejte emailem
pomalu vrací do původního stavu.
Po období, kdy se mohlo cvičit jen venku na centrumprovolnycas@seznam.cz nebo
telefonicky na 737 904 675 – Jana Vlková.
s patřičnými rozestupy, jsme se konečně
JV
mohly vrátit do tělocvičny.

PROUTÍM PROTI NUDĚ.

Poslední akcí v roce 2020 bylo pletení z proutí.
Proběhla jen první lekce, kde se zájemci pod
vedením zkušeného košíkáře ing. Nejedlého naučili
pracovat s pedigem a vyrobili svůj první obal
na květináč.

Práce s proutím mě zaujala natolik, že jsem nakoupila dostatek
materiálu, abych s ním zahnala nudu během koronaviru a naučila
se pomocí internetru metodou pokus – omyl, zvládnout i
proutěné (ne překližkové) dno a vyrobit několik neumělých
košíků a obalů na květináče. Byla to pěkná a tvůrčí práce.
Blíží se zima, práce na zahrádkách ubyde a není lepší způsob
připravit se na nadcházející sezónu tak, že vlastnoručně zhotovíte
košíky, obaly na květináče, mísy na ovoce a podobně. Centrum
chystá v 23. října další lekci s panem Nejedlým. Naučíme se plést
mísu, která je na obrázku. Zájemci se mohou hlásit na tel. 737 904
675. Vzhledem k tomu, že je ve Valech špatný signál.
centrumprovolnycas.@seznam.cz.
upřednostňuji SMS, nebo na email
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Za obsahovou stránku, periodicitu a správnost 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"

