Informace pro občany
1. Zveme vás srdečně v sobotu 26.5.2018 ve 14,00 hodin na
hřiště u obecního úřadu na dětský den na téma „ Zvířata v
ZOO“. Budou připraveny soutěže a hry pro děti, skákací hrad,
jezdítko hoverboard a ukázka výcviku policejních psů.
V podvečer a večer se bude konat „Májová veselice s kácením
májky“- Nebude chybět vystoupení valšovských ochotníků
tentokrát na téma „CIRKUS“. K tanci a poslechu bude hrát do
20,00 DJ Mirek a od 20,00 bude hrát hudební skupina PROFIL
z Rýmařova
2. Připomínáme občanům, kteří ještě nemají zaplacen místní
poplatek za svoz komunálního odpadu, místní poplatek za psa
a zaplacenou odebranou vodu za II.pol. 2017 ať tak
neprodleně učiní, buď osobně v pokladně OÚ a nebo
převodem na účet obce Valšov.
Č.ú. 14329771/100, VS 23102111(voda)
VS 1340(odpad), VS 1341 (pes)
SS je číslo popisné nebo evidenční vaší nemovitosti
3. V srpnu od 24.8. do 26.8. 2018 bude probíhat na přehradní
nádrži Slezská harta „Festival dračích lodí“- největší závod
dračích lodí v Moravskoslezském kraji, který organizuje
Mikroregion Slezská Harta pod záštitou náměstka hejtmana
MSK Jana Krkošky.Všechny potřebné informace jako
propozice, přihlášky, ale také fotogalerii z minulých ročníků
získáte na www.dracilodeharta.cz. Pokud budete mít o tuto
nevšední akci zájem je nutné mít tým 20 lidí, kteří tvoří
posádku jedné dračí lodě. Co se týká dresů závodníků,
nápaditosti se meze nekladou.

V souvislosi s touto sportovně společenskou akcí hledáme
dobrovolníky, kteří se budou podílet na technicko-organizačním
zabezpečení festivalu dračích lodí na Slezské Hartě. V případě
zájmu se hlaste na OÚ Valšov nebo na tel. čísle 724 179 600.
4. Co nás čeká v červnu?
 V sobotu 9.6.2018 pořádá Mikroregion Slezská Harta (obec
Valšov je člemem MSH) ve spolupráci s NOVUS BIKE s.r.o.,
již 9.ročník závodu na horských kolech s názvem:
„Head bike maraton“. Propozice, online přihláška i ostatní
informace najdete na www.headbikemaraton.cz. Start i cíl
je v Horním Benešově. Hledáme také na tento den
dobrovolníky, kteří se budou podílet na technickém
zabezpečení závodu, v případě zájmu se hlaste na OÚ
Valšov nebo na tel. čísle 724 179 600.
 V pondělí 18.6.2018 v 17,00 hodin bude 24.zasedání
zastupitelstva obce Valšov. Program zasedání bude
k dispozici na úřední i elektronocké desce 7 dní před
konáním zastupitelstva.
 V pátek 29.6.2018 v 21,00 hodin se bude na hřišti u OÚ ve
Valšově promítat letní kino, rodinný film, který vás i vaše
ratolesti naladí na prázdninové období. Film s názvem
“ Špunti na vodě“ v hlavních rolích s Tatianou Vilhelmovou,
Annou Polívkovou, Jiřím Langmajerem, Hynkem Čermákem,
Pavlem Liškou atd.

