Informace pro občany
1. Srdečně zveme na pátek 29.6.2018 v 21,00 hodin kdy 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 se představí Tatiana
Vilhelmová, Anna Polívková, Jiří Langmajer, Hynek Čermák, Pavel
Liška atd. Počasí se nebojte, protože jak praví staré norské přísloví
„ Není špatné počasí, jen špatné oblečení“, Tak se prosím vybavte
teplým oblečením a dekami a určitě přijďte. Připravíme pro vás stan
a lavice. Vstup je zdarma.
2. Žádáme všechny občany o důsledné třídění odpadů a to
především plastů. Ve žlutých nádobách často končí i odpad, který
tam nepatří. Obaly, které jsou vyrobeny z více materiálů (např.
pytlíky od koření, vlhčené ubrousky) se dávají do komunálního
odpadu, protože je již nelze recyklovat.
Proložky od vajíček, ruličky od toaletního papíru ani papírové
ručníky a ubrousky nepatří do papíru, ale do kompostu nebo do
kamen! Kompostuje se také biologické odpady z vašich
domácností, je to důležité, výrazně tak snížíte množství svého
odpadu.
Pokud si s tříděním odpadů nebudete vědět rady, rádi vám
pomůžeme.
3. V sobotu 14.7.2018 se bude konat na hřišti u OÚ
„Turnaj v nohejbale“. Zápis družstev 8,30 - 9,00 hodin, zápisné je
100,- Kč na hráče. Nebojte se zapojit do sportovního klání, je to
turnaj pro hráče, kteří nejsou registrovaní, ale chtějí si zahrát pro
zábavu a dobrý pocit z pohybu. Občerstvení zajištěno, těšíme se na
vás.

4. Kdo holduje spíše kultuře než sportu, je srdečně zván v sobotu
14.7.2018 v 18,00 hodin do Roudna k přívozu na Slezské Hartě, na
divadelní představení. Jedná se o skvělou komedii „Don Quijote de
la Ancha“ v režii Bolka Polívky , kde se mimo jiné představí také
přední světový chůdoherec Lennoire Montaine. Toto představení je
vhodné pro dospělé diváky, ale také pro školní děti. Vstup zdarma.
5. V měsíci červenci započnou stavební práce na rekonstrukcích
místních komunikací v obci Valšov. Bude se rekonstruovat místní
komunikace od obecního úřadu po výjezd na silnici naproti
bytovkám a místní komunikace mezi stodolami. Prosíme občany
o opatrnost a také toleranci k nepohodlí, které vznikne především
vlastníkům přilehlých rodinných domů. Přesný datum zahájení
stavebních prací sdělíme vlastníkům okolních nemovitostí SMS
zprávou.
6.Dětem začínají prázdniny a dospělým čas dovolených, přejeme
všem krásné volné chvíle a načerpaní hodně sil do další práce.
Pranostiky na červenec:
13. červenec - Markéta
Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.
Svatá Markyta vede žence do žita.
22. červenec - Magdaléna
Na svatou Magdalénu pohoda - pro včely výhoda, a když slota - to
lichota.
25. červenec - Jakub
Je-li teplý svatý Jakub, studené jsou vánoce.
26. červenec - Anna
Svatá Anna - chladna zrána.
31. červenec - Ignác
Od svatého Ignáca - léto se obracá.

