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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
na začátku Nového roku mi dovolte, abych Vám všem popřál vše nejlepší,
hodně zdraví a spokojenosti v práci i v osobním životě. Nechci zde tentokrát
vypočítávat, co se v minulém roce povedlo a co ne. Spíše se zaměřím na
období začínajícího roku, kde hlavním cílem mé práce a celého zastupitelstva
bude oprava komunikací na území obce, zajištění peněz na opravu střešního
pláště kostela Jana Nepomuckého, formou dotace ze SZIF, vč. realizace a
podání žádosti o dotaci SFDI na výstavbu chodníku od obecního úřadu k fotbalovému hřišti.

Na začátku jsem řekl, že se nebudu vracet k právě uplynulému roku, s něčím Vás však seznámit
musím. V loňském roce se nám povedlo zrealizovat stavbu Mateřského centra, které od září
provozuje Spolek Mateřské centrum Sluníčko. Objekt Mateřského centra byl postaven z dotačních
peněz a slouží k volnočasovým aktivitám dětí předškolního a školního věku, dále se podařilo připravit
projektovou dokumentaci, vč. vydání rozhodnutí na stavbu 10-ti rodinných domů na území obce.

Závěrem bych chtěl poděkovat současným i bývalým zastupitelům, pracovníkům obce a dalším
občanům, kteří různou měrou přispěli k rozvoji obce. Přeji celé obci Velký Valtinov, aby se jí do
budoucna dařilo alespoň tak, jako dosud a Vám občanům přeji, abyste zde byli šťastni a spokojeni.

Lukavec Josef - starosta
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Vážení spoluobčané,
jako nově zvolení zastupitelé dovolte, abychom se vám krátce představili a zároveň
popřáli nejen do Nového roku vše nejlepší, ale také mnoho společných úspěchů při zlepšování a
modernizaci naší obce, minimálně v následném úřadujícím období.
Předem bychom chtěli poděkovat bývalému zastupitelstvu, které se nemalou mírou zasloužilo o
prospěchy v obci a kteří nadále zůstávají v ,,pozitivním smyslu‘‘ připravení podílet se na rozvoji obce.
Pojďme se na to podívat z jiné perspektivy.
Lidé přicházejí, migrují a odcházejí, ale obec zůstává. Když si promítneme náš společný život v obci,
přeci jen si do jednoho občana přejeme vážené soužití a spokojenost…. Proto bychom velice rádi toto
soužití podpořili a s maximální loajálností vytvořili otevřený pohled na dění v obci a tím dali šanci
novým zítřkům.
Těšíme se na aktivitu, kterou projevíte, ať už jsou to dotazy, náměty či připomínky.
V zastoupení - Renata Mazáčová, Lívia Grešlová a Luboš Nosek.

Infocentrum obce
Plánované události během tohoto roku:
1. Očkování psů – 6.4.2019 od 9.00h u OÚ - datum bude k dispozici na úřední desce
2. Dětský karneval – 23.2.2019 v Mateřském centru
3. Čištění vozovky – po skončení zimy provedou hasiči
4. Jarní koncert v kostele – datum sděluje vystupující sbor, předběžně okolo Velikonoc
5. Pálení čarodějnic – 30.4.2019
6. Dětský den – datum bude upřesněn na úřední desce
7. Vítání občánků
8. Mikulášská nadílka – 5.12.2019 v Mateřském centru
9. Vánoční koncert v kostele – datum bude upřesněn
10. Posezení se seniory – datum bude upřesněn
11. Půlnoční mše v kostele – 24.12.2019 – čas bude upřesněn
Svozy komunální a výše poplatků 2019:
Svozy provádí firma Compag, každé liché úterý – platí i ve svátek.
Poplatek za odpad na osobu činí 500,- / děti do 15-ti let a občané od 70-ti let jsou od
poplatku osvobozeni, rekreační objekt činí 500,- / poplatek za psa činí 100,Vydání č.1 (2019)
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Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu zajišťuje firma AVE – plánováno je na 11.5. a 20.10.
Tříděný odpad zajišťuje také firma AVE, sběrná místa jsou 3 – Malý Valtinov, u autobusové zastávky
(u Mazáčů) a u hospody, k dispozici jsou 3 kontejnery na sklo, 3 kontejnery na plast + 1 kontejner na
papír.
Info o Tlustci
Jak jste se již většina z vás dozvěděli z médií a jiných zdrojů, kraj povolil
výjimku na těžbu čediče na Tlustci!
Citace z 8. ledna 2019:
,,Obnovení těžby čediče na kopci Tlustec je o krok blíže. Krajský úřad Libereckého kraje udělil výjimku z
ochrany zvlášť chráněných živočichů a rostlin. Nejde ale o konečný verdikt, někteří účastníci řízení již
podali odvolání. Žádost o výjimku tak bude opět posuzovat ministerstvo pro životní prostředí
(MŽP), v minulosti ji už třikrát zamítlo. Loni na jaře se zdálo, že těžařská firma od svého záměru
ustoupila, poté ale podala novou žádost.
Tlustec patří k dominantám Českolipska, je asi dva kilometry od Brniště. Spor o obnovení těžby se
táhne už od roku 2012, kdy kraj výjimku povolil poprvé. Kladně rozhodl jeho odbor životního prostředí
a zemědělství v závěru minulého roku už počtvrté. „Protože po posouzení žádosti a dalších podkladů
rozhodnutí a po provedení správní úvahy dospěl k závěru, že jsou naplněny zákonné důvody k udělení
výjimky," uvedl mluvčí krajského úřadu Filip Trdla.
Obnovení těžby se brání lidé z Brniště, Postřelné i Luhova, plány se nelíbí ani obyvatelům z nedalekého
Velkého Valtinova. Nesouhlasí s tím ani Sdružení na záchranu kopce Tlustec či třeba Společnost pro
trvale udržitelný život (STUŽ). „Aby se zásah povolil, musí záměr těžit výrazně převyšovat veřejný
zájem na ochraně přírody. My se snažíme dokázat, že tam výrazná převaha není," řekl předseda
regionální pobočku STUŽ Miroslav Hudec. Podle odpůrců těžby není v regionu potřeba další
kamenolom a jeho případný provoz by neúměrně zatěžoval své okolí zvýšenou dopravou, hlukem a
prachem. „Navíc se domníváme, že je zastaralá i EIA, tedy hodnocení vlivu záměru na životní
prostředí. Ta se dělala v roce 2011," uvedl Hudec. Znovu posoudit by se podle něj mělo například to,
zda těžba nepřipraví obce v jejím okolí o vodu.
Na Tlustci se čedič těžil od 70. let 20. století, protesty proti těžbě začaly v roce 1994, kdy lom patřil
dnes už zkrachovalé firmě Beron. Lidé z okolí si stěžovali na vysokou prašnost, provoz aut, hluk a
otřesy při odstřelech, které ničily jejich domy. Těžbu čediče o čtyři roky později zastavilo MŽP. V letech
2003 a 2004 byla těžba kamene krátce obnovena, pak se ale definitivně zastavila. O obnovu těžby už
několik let usiluje firma Kamenolom Brniště. V jejím záměru nazvaném Hornická činnost v dobývacím
prostoru Luhov se počítá s vytěžením až 840 tisíc tun kameniva ročně.´´
Na konci roku 2018 podala obec Velký Valtinov Odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu
Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ve věci povolení vyjímky ve smyslu § 56
odst.1 zákona č. 114/1992 Sb. ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a
živočichů.
Situaci budeme nadále sledovat.
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Představení doplňkové informační služby pro občany – rozesílání hromadných SMS
Jedním z bodů programu prvního zasedání v tomto roce, dne 9.1.2019, bylo
seznámení zastupitelů obce se službou pro občany, která představuje určité výhody,
ale má také svá úskalí.
Jedná se o aplikaci Informačního systému, se kterou může obec snadno informovat své občany o
událostech v obci, např. pořádání kulturních akcí, výpadky el. proudu, havárie a odstávky vodovodů,
dopravní omezení, meteorologická upozornění apod., i pokud jste mimo domov, což je ideální
doplněk místního rozhlasu.
Pro představu –> před 10-ti lety, kdy mobilní telefony nepředstavovali přední způsoby komunikace
širší veřejnosti, byla zhotovena a zveřejněna Studie připravenosti měst a obcí na přímou komunikaci
s občanem. U malých obcí, cca do 1000 obyvatel, bylo nejčastějším komunikačním prostředkem buď
,,úřední deska, nástěnka a nebo osobní kontakt s občany´´. Bohužel, v dnešní době toto již svůj účel u
mnoha věcí nesplňuje.
Služba by měla zkvalitnit život v naší obci a vést ke spokojenosti občanů.
Je určena občanům nejméně od 16 let. Registrovat se je možno třemi způsoby, a to prostřednictvím
poslání jedné registrační SMS (krátké textové zprávy), on-line na webových stránkách a nebo osobně
formulářem na obecním úřadě.
Detaily a podrobnosti budou k dispozici v Infoletáku na Obecním úřadě Velkého Valtinova.
Tolik ke krátkému shrnutí nabízející se výše zmíněné služby, avšak rozhodnutí o jejím zřízení bude
důkladně projednáno na dalších zasedání obce.

Zubní pohotovost v Libereckém kraji 2019
Pohotovostní služba je určena pacientům v případě náhlé změny zdravotního stavu mimo
pravidelnou ordinační dobu zubního lékaře. Zřizuje jí Liberecký kraj.

- soboty, neděle, státem uznané svátky:
Krajská nemocnice Liberec - od 8h do 13h
Liberecká dentální společnost - od 18 h do 22h (na Soukenném náměstí, ve 4. patře budovy Paláce
Dunaj)
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Mateřské centrum SLUNÍČKO Velký Valtinov

Dne 7.1.2019 došlo k zahájení provozu již dlouho očekávaného centra, které je pod záštitou obce.
Na jeho webových stránkách https://materske-centrum-slunicko-velky-valtinov8.webnode.cz
a facebooku najdete více informací nebo je můžete získat také z letáku na úřední desce.

Informace o všech plánovaných akcích mateřského centra, včetně časových rozvrhů a pozvánek, jsou
k dispozici také na webových stránkách obce, v záložce Informace pro občany.
Provoz je otevřen v PO, ST, PÁ od 9.30 – 12.00 h, odpoledne PO-PÁ jsou kroužky a kurzy, např. AJ
pro dospělé, tancování a cvičení pro rodiče s dětmi, výtvarný kroužek, myslivecký kroužek , nebo NJ pro dospělé.
Sledujte aktualizace programů na každý měsíc, informační tabule, facebook a stránky mateřského
centra, jsou zde velmi zajímavé nabídky kurzů a kroužků, vč. kontaktů.
Z blížících se akcí například uvádíme:
-> dne 16.února od 15.00 bude druhé kreativní setkání. Tentokrát zdobení oděvu, textilu a látek
různými technikami.
Plánujeme také pletení z pediku, ubrouskovou techniku, plstění ovčí
vlnou, automatickou kresbu, keramiku, korálkování, numerologii, zdravé cvičení atd.
Před velikonocemi by jsme chtěli vyhlásit soutěž o nejlepší velikonoční nadílku!

Srdečně zveme všechny občany Velkého Valtinova a blízkého okolí, přijďte se pobavit, zúčastnit se či
zdokonalit své dovednosti nebo jen pobýt v příjemném prostředí.
Na Vaší návštěvu se těší realizační tým Mateřského centra SLUNÍČKO Velký Valtinov.

Info o nových výrobních závodech v regionu
Firma Jifeng Automotive Interior CZ s.r.o., která vyrábí hlavové a loketní opěrky, se sídlem v ul.
Sedláčkova 984/26, Česká Lípa (bývalé prádelny), plánuje v tomto roce zahájení výroby rozjetím
výrobní linky v Dobranově, v místě bývalého areálu velkokapacitního kravína. Zvětšením výroby
pozitivně ovlivní míru nezaměstnanosti v regionu.
Více na: http://www.jifeng-automotive.com/
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Ztráta klíčů
Na rozcestí pod Tlustcem, u poštovních schránek, byly minulý měsíc nalezeny klíče
s označením.
Po shlédnutí je patrné, že klíče již delší dobu ležely na tomto místě, vykazují totiž značné
ovlivnění přírodních podmínek.
Pokud právě tyto postrádáte, přijďte upřesnit jejich popis na Obecní úřad.
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