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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
Blíží se nám konec roku a s ním i tradiční vánoční svátky, které jsou
očekávány hlavně našimi nejmenšími. I my dospělí se ale na Vánoce
těšíme, protože radost a spokojenost našich dětí, vnuků, partnerů,
příbuzných či známých, nás dokáže naplnit příjemnými pocity.
Adventní čas začal letos o něco později, než jsme zvyklí, byl zahájen
rozsvícením stromečku u kostela Sv.Jana Nepomuckého. Chtěl bych,
aby pro Vás přípravy na nejkrásnější svátky roku, byly časem krásným
a šťastným. My opět v tomto čase bilancujeme. Myslím si, že jsme letos
odvedli kus pořádné práce. Hasičská zbrojnice má krásná nová vrata, opravil se mostek přes
Fibichův (Kubínský) potok a dostavuje se Mateřské centrum, které by mělo být zprovozněno
na jaře příštího roku.
Přeji Vám všem příjemné prožití vánočních svátků, klid, pohodu a úspěšné vykročení
do nového roku 2018.
Josef Lukavec

HOSPODAŘENÍ A EKONOMIKA
Obecní zastupitelstvo projednalo rozpočet obce na rok 2018 ve výši 7 164 400,- Kč a
schválilo střednědobý rozpočtový výhled na období 2018-2021. Rozpočet na rok 2017 je

plněn k 30.11.2017v příjmech na 54,87 % a ve výdajích na 33,22 %. Hlavní část příjmů a
výdajů v rámci dotačních titulů proběhne ještě v prosinci 2017.

Z KULTURY
Vánoční koncert pěvecké skupiny Canzonetta se koná v místním kostele Sv.Jana
Nepomuckého v pátek, dne 15.12.2017 od 18,00 hod.
Vánoční půlnoční mše se slouží dne 24.12.2017 od 21,30 hod.
Dne 5.12.2017 opět podělil naše nejmenší drobným dárkem Mikuláš se svým doprovodem.
Věříme, že měli děti balíčku plného dobrot radost.

V sobotu, dne 9.12.2017 se v místním pohostinství konalo tradiční vánoční posezení seniorů.
Doufáme, že to byly pro zúčastněné příjemně prožité chvíle adventního času.
Valtinovské nádraží se zúčastnilo 11. ročníku soutěže o nejkrásnější nádraží roku 2017.
Dostalo se až do finále. Vítězem se stalo nádraží Doksy a Velký Valtinov získal titul
Pohádkové nádraží roku 2017.
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INFORMACE PRO OBČANY

Mostek přes Fibichův (Kubínský) potok již byl pro místní občany zprovozněn. Opravena je i
cesta do Růžodolu.
Známky na svoz komunálního odpadu bude možné zakoupit již od ledna 2018. Svozy bez
známek budou tolerovány do 28.2.2018.
Pro zimní období byly zakoupeny 2 nádoby na posyp, které budou s posypovým materiálem
umístěny u místní komunikace u Hartmanů a Michalců.
V současné době probíhá zaměřování silnice z Brniště do Jablonného v Podještědí. Jak nám
hejtman Libereckého kraje, pan Martin Půta přislíbil, měla by se v příštím roce opravovat.
Upozorňujeme občany, že v období od 15.11.2017 do 31.3.2018 provádí v obci firma
Hrdlička spol. s r.o. na zařízení distribuční soustavy společnosti ČEZ, vytýčení podzemního
zařízení a následné geodetické zaměření sítí. Tyto práce jsou prováděny s ohledem na
zajištění spolehlivé a trvale bezpečné dodávky elektřiny. Nejedná se o žádné výkopové práce.
Vytyčení je prováděno ekologickými barvami.
Rozdáno bylo všech 35 kusů kompostérů. Všem občanům, kteří jej převzali ještě opět
připomínáme, aby si nezapomněli vylepit předané logo s číslem kompostéru a umístili
kompostér na smluvené místo.

PODĚKOVÁNÍ
Starosta obce děkuje kulturní komisi obce za obětavou práci v roce 2017.
Pan Jan Socha děkuje hasičskému sboru obce za pomoc rodičům při odstraňování škod po
vichřici.
Jménem občanů děkujeme Mikuláši a jeho doprovodu za rozdání nadílky našim ratolestem a
panu Procházkovi v této záležitosti za nezištnou „taxislužbu“.
Manželům Vychroňovým děkujeme za péči o naši železniční stanici, která jejich zásluhou
získala titul „Pohádkové nádraží roku 2017.

ZASTUPITELSTVO
USNESENÍ č. 7/2017
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VELKÝ VALTINOV
KONANÉHO DNE 15.11.2017

1) Zastupitelstvo vzalo na vědomí řešení nesplněných úkolů z usnesení.
2) OZ vzalo na vědomí informaci o rozpočtové změně starosty č.2 a schválilo
rozpočtovou změnu č. 6/2017.
3) OZ projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2018.
4) OZ vzalo na vědomí protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti dle Zákona
128/2000 Sb., o obcích, provedené Ministerstvem vnitra ČR, odborem veřejné správy,
dozoru a kontroly, včetně předloženého návrhu opatření k nápravě zjištěných
nedostatků.
5) Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 1278/2 – TTP, o výměře 7 m2
v ceně 10,- Kč/1 m2.
6) OZ vzalo na vědomí průběh Mikulášské pro děti a vánoční besídky pro seniory.
7) OZ schválilo dle nové právní úpravy odměny zastupitelstva od 1.1.2018.
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8) OZ schválilo firmu na prohrnování obce pro zimní období 2017/2018 – Jaroslavu
Lukavcovou.
9) OZ schválilo odpis nedobytných pohledávek v OE a u občanů s trvalým pobytem na
ohlašovně úřadu.
10) OZ schválilo opravu střechy kostela.
11) OZ schválilo úhradu za dovoz drtě na vyspravení cesty do Růžodolu.
12) OZ schválilo odměnu účetní obce.

PRO NAŠE HOSPODYŇKY

Vánoční ježci
Těsto:
350 g hl.mouky
50 g cukru krupice
200 g hery
100 g másla
1 vejce

Zdobení
čokoládová poleva
kokos nebo čokoládová rýže
dovnitř mandle nebo ořechy

Postup přípravy
Na vále zpraujeme těsto a tvoříme malé kuličky, do kterých zabalíme kousek ořechu nebo
mandle a tvarujeme ježky. Lepší dělat menší a kulaté, se zvednutými čumáčky. Pečeme při
160-170 stupních asi 15 min. Necháme vychladnout a pak potřeme čokoládou a posypeme
kokosem nebo čokoládovou rýží. Zbytkem čokolády uděláme oči a čumáčky (třeba pomocí
injekční stříkačky, špejlí, párátkem).
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NĚCO PRO ZÁBAVU

„Mami, mami, hoří vánoční stromeček!“ „Neříká se, že hoří, říká se, že svítí, Petříku.“
„Mami, záclony už taky svítí!“
Pamatuj, že se netloustne od Vánoc do Silvestra, ale od Silvestra do Vánoc.
„Tati a odkud je vlastně Ježíšek?“ ptá se pětiletý syn otce pod stromečkem. „Když se podívám
na většinu etiket z dárků, tak bych řekl, že z Číny.“
Kubík se ptá celý nadšený pod vánočním stromečkem svých rodičů: „Tohle všechno mi
přinesl Ježíšek?“ „Ano Kubíčku.“ Na to si dá Kubík ruce v bok a načuřeně se zeptá: „A
co jste mi teda koupili vy?“
„Nejlepší ženy jsou jako vánoční kapři“ uvažuje pan Volejník „jsou zticha a přinášejí
penízky!“
Strýčku víš jaký vlak má největší zpoždění?
Nevím.
Ten co jsi mi slíbil loni k vánocům.
Na vánoční besídce vlezlo jedno malé děcko Santovi na klín. On se ho zeptal, jako všech dětí,
co by chtělo najít pod stromečkem. Dítě vyvalilo oči a poklesla mu brada. Po pěti vteřinách
dítě povídá: "Cože? Tys nečetl můj e-mail?"
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