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Vážení a milí spoluobčané,
rok se s rokem sešel a máme za sebou první jarní den a Velikonoční svátky za dveřmi. Dny se prodlužují,
příroda se probouzí a i když nás zima letos příliš nepotrápila, jsme rádi, že je za námi a že se zase
můžeme vrhnout do venkovních prací, tak jako my u nově vzniklého Mateřského centra Sluníčko
ve Velkém Valtinově, kde se podařilo zrealizovat sadové úpravy, které spočívaly ve vytvoření zahrádky
pro pěstování bylin a jahod, dále vysadit ovocné stromy a provést oplocení. Za což všem brigádníkům,
kteří se dobrovolné akce zúčastnili, ještě jednou moc děkuji. Dále děkuji panu Martinu Čermákovi za
poskytnutí sponzorského daru na realizaci oplocení MC Sluníčko Velký Valtinov.
Dále bych Vás chtěl pozvat na tradiční pálení čarodějnic, které se uskuteční 30.dubna 2019 od 16:00
hod na fotbalovém hřišti TJ Slavoj Velký Valtinov, občerstvení zajištěno.
Přeji nám všem krásné, pohodové a především přátelské a bezpečné jarní měsíce roku 2019.

Josef Lukavec
starosta obce

Pozn.: Čarodějnice – od 19:00 na hřišti, lampionový průvod půjde od obecního úřadu ve 20:00h
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1

Valtinováček č.2/2019

Infocentrum obce
Připomínáme, že 6.4.2019 od 9.00h proběhne u OÚ očkování psů, nezapomeňte sebou očkovací
průkaz!
Jarní akce ,,úklid příkopů´´, která je plánována na 8.4.2019 od 15.00h, se chopí děti z mysliveckého
kroužku pod vedením p. Nadi Kárové.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční dne 11.5. v objektu sýrárny,
od 11.00 – 12.00h. Firma AVE, která svoz zajišťuje chystá nové letáčky.

Vítání občánků
Slavnostní obřad proběhne dne 6.4.2019 v 10.00h na obecním úřadě Velký Valtinov.

Těžba dřeva – kůrovec
Obec na své náklady zajistí kácení a přiblížení dřeva z lesa. Občané si toto dřevo mohou
zakoupit. Cena bude stanovena po sečtení nákladů na těžbu.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Velký Valtinov 14.3.2019

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Hospodaření obce
V roce 2018 bylo plnění rozpočtu v příjmech na 105 % a ve výdajích na 94%. Celkové příjmy byly
12 371 221 Kč a výdaje 6 997 102 Kč. Obec hospodařila se ziskem 17 892 812,-Kč. Průběžně během
roku došlo k obdržení těchto dotací, investiční na Mateřské centrum ve výši 4 244 127,-Kč,
neinvestiční na volby do Parlamentu ČR 22 000,-Kč a na volby do zastupitelstva obce 30 000,-Kč a
dále na hospodaření v lesích 8 067,-Kč.
Největší výdaje tvořily tyto kapitoly rozpočtu:
Mateřské centrum: 1 026 183,-Kč
Komunální služby a územní rozvoj: 30 887,-Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů: 119 995,-Kč Záležitosti kultury: 29 532,-Kč
Pozemní komunikace: 36 092,-Kč
Péče o vzhled obcí a zeleň: 23 253,Rozpočet na rok 2019 byl schválen jako vyrovnaný, kdy příjmy i výdaje jsou ve výši 3 000 000 Kč.

Slavoj Velký Valtinov
Fotbalová aktivita 2019 - Rozpis zápasů

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Mateřské centrum SLUNÍČKO Velký Valtinov
Nedávno velmi zdařilá akce pro děti, Valtinovský karneval dne 23.2.2019, se těšila hojné
účasti se skvělou atmosférou, doplněnou kouzelnickým představením a hudbou pro děti.
Všechny děti měly úžasné masky, které vesele prezentovaly. Děkujeme rodičům za jejich přípravu!
Doufáme, že se všem tato akce líbila a věříme, že se dalších akcí zase rádi zúčastní.
Sledujte nadále aktualizace programů na každý měsíc na stránkách Mateřského centra a facebooku.

Z blížících se akcí například uvádíme:
Plstění ovčí vlnou - 27.4.2019

Jménem spolku MC bychom chtěli ještě jednou poděkovat p. Martinovi Čermákovi za sponzorský dar
pro MC a všem ostatním, kteří pomohli se stavbou plotu.

Uzavírky města Jablonné v Podještědí od 4.3. do 30.10. 2019
V pondělí 4. března 2019 bude zahájena poslední etapa rekonstrukce silnice II/270. Z tohoto důvodu
dojde k úplným uzavírkám v části ulice Zdislavy z Lemberka s termínem do 30.10. 2019. V průběhu
těchto uzavírek nebude možné parkování v dotčené části Náměstí Míru. Veškeré objízdné trasy pro
místní obyvatele a návštěvníky města budou vedeny po celou dobu uzavírky do 30.10.2019 ulicemi
Švermova, Okružní a Cvikovská. Řidičům, kteří by městem chtěli pouze projíždět, doporučujeme
využít tranzit na příjezdu od Mimoně ulicemi Lidická, Cvikovská s napojením na silnici I/13 a odtud
vyjet dále směrem Cvikov, Nový Bor nebo Liberec.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Kotlíkové dotace III. etapa
Výzvu k podávání žádostí vyhlásí Liberecký kraj letos v červenci. Zájemci pak mohou žádat o podporu
od září. Vzhledem k tomu, že se v minulém kole kotlíkových dotací osvědčilo elektronické podání
žádosti o dotaci, zůstane kraj u tohoto způsobu podání.
Žadatelé mohou vyměnit kotle na ruční přikládání 1. a 2. emisní třídy za automatické kotle
na biomasu, tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle. V letošní výzvě nebude možné pořídit
kombinovaný kotel na uhlí a biomasu.
Více na http://dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace.

Volnočasové tipy nejrůznějších akcí blízkého okolí v následujících měsících
Pro zajímavost uvádíme:
•

Jarní otevírání Stezky hastrmanů

6.4. ve 13:00 h bude odstartován 8.ročník od Obecního úřadu v Brništi.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
•

Jiráskovo divadlo Česká Lípa

11.4. - 19:00h
JO, NENÍ TO JEDNODUCHÉ - Francouzská konverzační komedie o tom, jak může dopadnout
doučování matematiky pod peřinou.
Hrají:
Jiří Langmajer
Adéla Gondíková
Vstupné: 390,- Kč
Režie: Petr Hruška
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
•

Vodní hrad Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace

Předběžný náhled připravovaných kulturních akcí nadcházejících měsíců.
V průběhu roku jsou vyhrazeny možné drobné změny.
V úterý 2.4.2019 je zahájení letní turistické sezóny na hradě – letní provozní doba 9-17 hodin
6. 4. – přednáška a diskuze na téma „Zubři na Českolipsku“ CTT od 10 hodin
13. 4. – Muzikoterapie na CTT
13-15 hodin
16. 4. - koncert v rámci „Komorního koncertního cyklu“ pořádá Arbor ve spolupráci s p.o. Lipý
3.5. – Jazzový večer s Erwinem Schrödingerem

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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•

Zuzana Bubílková v Doksech

Talk show a stand up - BUBU fóry a příhody. Hudební host zpěvák Jiří Halekal
18.4. v 17:00 Kino Máj, Doksy
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
• Státní Zámek Zákupy – netradiční prohlídka
Mimořádné zpřístupnění běžně nepřístupného historického provozního zázemí zámku Zákupy
(kuchyně, prádelna a ledárna)
19.4.–22.4. – od 10.25–15.25h
Prohlídky do běžně nepřístupných prostor zámku Zákupy nás letos poprvé zavedou do historického
provozního zázemí, které sice na svou obnovu teprve čeká, zato však stojí za návštěvu. Navštívíme
společně dvě části zámecké kuchyně, sklepení s ledárnou a zámeckou prádelnu.
Délka prohlídky s výkladem průvodce: cca 30 minut
Vstupné: 50,- Kč
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
•

Maxipes Fík – Nový Bor

sobota 6.4. Městské divadlo v 10 hodin
Příhody psa Fíka a jeho kamarádky Áji

Vstupné: 80,- Kč

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
•

Výstava Jiří Pačinek Skleněný zvěřinec – Nový Bor

23.2. – 24.5. Sklářské muzeum v Novém Boru, více na www.glassmuseum.eu
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
•

Jiří Korn a 4TET- Jablonné v Podještědí

21.6. ve 20:00 - Koncertní vystoupení na státním zámku Lemberk
V předprodeji v IC Jablonné v P. od 4.3.2019.
Cena: Předprodej: 530,-Kč a 490,- Kč. Na místě: 560,-Kč.
Rezervace na emailu infocentrum@jvpmesto.cz nebo 487 829 972

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Cyklostezky
Dalším projektem v Libereckém kraji, který by měl v budoucnu zlepšit cyklodopravu v kraji, je Zelená
cyklomagistrála Ploučnice. Z Děčína bude možné se na kole dostat až k prameni řeky v Osečné
pod Ještědem. Jednotlivé obce mají už vypracované projekty. Cyklostezku financují za účasti
evropských, národních a krajských dotací samotné obce sdružené v mikroregionech. Celková délka je
85 km.
Koordinátorem projektu je v Liberecké části Mikroregion Podralsko a Mikroregion Peklo. Celkové
náklady projektu se předpokládají při délce 50 km 200 miliónů Kč. Projekt je na území Mikroregionu
Podralsko rozdělen do 7.etap :
•
•
•
•
•
•
•

1.etapa je již realizována (2008) – Cyklostezka Osečná, úsek Lesní Domky Lázně Kundratice
2.etapa je již realizována - Cyklostezka Osečná, Hamr na Jezeře, Stráž pod Ralskem, Noviny pod
Ralskem (Průrva) (2011)
3.etapa je již realizováno - Cyklostezka Mimoň Zámecký most – Potoční
4.etapa je připravována k realizaci – Cyklostezka úsek Noviny pod Ralskem, Pertoltice pod
Ralskem, Mimoň (žádost 2012)
5.etapa je připravována k realizaci – Cyklostezka Jablonné v Podj – odbočka Oybin
6.etapa je připravována k realizaci – Cyklostezka Jablonné v Podj., Velký Valtinov, Brniště,
Zákupy
7.etapa je připravována k realizaci – Smíšená cyklostezka Mimoň, Ralsko

Statistici provedou výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad provede od 2. února do 26. května 2019 každoroční výběrové šetření o
životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2019"
Tazatelé po celé republice osobně navštíví téměř 11,5 tisíce domácností s cílem získat aktuální údaje
k posouzení jejich ekonomické a sociální situace.
Šetření nazvané Životní podmínky organizuje Český statistický úřad každoročně od roku 2005.
Jednotliví členové náhodně vybraných domácností odpovídají na otázky týkající se bydlení, pracovní
aktivity, příjmů a vyjadřují se i k materiálním a zdravotním podmínkám. Obdobné zjišťování přitom
probíhá v celkem 34 evropských zemích.
Pro zvýšení důvěryhodnosti vydává ČSÚ tazatelům "průkaz tazatele", pomocí kterého prokazují své
oprávnění k práci pro ČSÚ. Pomocí identifikačního kódu průkazu lze ověřit pořadové číslo, platnost
průkazu a vybrané osobní údaje tazatele, které lze porovnat s občanským průkazem a písemným
pověřením tazatele na www.czso.cz
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