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SLOVO  STAROSTY

Vážení spoluobčané,

po  delší  odmlce  Vás  zdravím  na  stránkách  Valtinováčku.  Není  to  tak
dlouho,  co se děti  loučily  se  školou a  začínaly  jim prázdniny,  čas  letí  
a my tu máme prosinec a na dveře klepou Vánoce. Konec roku máme  
na dosah, než ale začneme hodnotit, jaký byl rok 2021, čeká nás ještě jedno
krásné  období  –  advent.  I  když  ho  většina  z  nás  má  spojený  
se spoustou shonu a úkolů, nezapomínejte na odpočinek a na to, že tyto
čtyři týdny, které nás dělí od Vánoc, mají své kouzlo a je jen na nás, aby

jejich  opojná  atmosféra  nevyprchala.  Advent  by  měl  být  přece  především  o  rozjímání  
a pohodě s rodinou. 
I  přesto,  že  letošní  rok  byl  pro  všechny  občany  náročný,  mnozí  se  potýkali  se  zdravotními
problémy, věřím, že nakonec pro vás všechny nebyl až tak špatný a budete na něj s úsměvem
vzpomínat. 
Jistě  jste  všichni  zaznamenali,  že  se v naší  obci začíná budovat kanalizace.  Chci Vám všem
poděkovat za trpělivost a za součinnost při budování této náročné stavby. I díky realizaci této
stavby se nám všem bude v obci žít zase o něco lépe. 
Chtěl bych poděkovat občanům, kteří se podíleli na zpevnění cest v Tlusci a také všem ostatním,
kteří se podíleli i na dalších činnostech, díky kterým se v naší obci žije lépe. Je těžké vyjmenovat
všechny, nerad bych na někoho zapomněl. 
Krásné adventní dny, klidné vánoční svátky a ať se Vám rok, který máme za dveřmi, vydaří. 

Josef Lukavec, starosta



Informace o obecních lesích

Rádi  bychom  Vás  seznámili  se  stavem  obecních  lesů  
a  provedenými pracemi od jarních měsíců.

V rámci boje s kůrovcovou kalamitou bylo v jarních měsících položeno
40  ks  lapáků  pro  zachycení  náletu  kůrovce  a  vytěženo  
650 m3 kůrovcem napadeného dříví.  V současné době evidujeme jen
několik  kusů  napadených  stromů,  tyto  budou  vytěženy  a  odvezeny
během zimních měsíců. Dále bylo zadáno cca 100m³ nahodilých těžeb
do  samovýrob.  V  pěstební  činnosti  bude  do  konce  měsíce  listopadu

vysázeno celkem 8 700 ks sazenic v členění: buk 4000 ks, dub 2500 ks, lípa 600 ks, javor 600 ks
a smrk 1000 ks. Na ochranu bylo postaveno 940 m oplocenek a sazenice mimo oplocenky budou
ochráněny nátěrem. Výchovné zásahy v mladých porostech byly provedeny na ploše 3,20 ha. 

Na jarní měsíce již plánujeme další práce na zkvalitnění obecních lesních porostů.

S pozdravem ,,Lesu zdar“

Hlinka Martin, odborný lesní hospodář

Z kultury

Dne  16.  10.  2021  proběhly  v  místní  hospodě  
„U hřiště“ vepřové hody. Lidé, kteří se zúčastnili,  měli
možnost  ochutnat  všemožné  výrobky domácí  výroby.  
Na  vepřové  hody  k  nám  do  místní  hospody  dorazily
nejen desítky místních,  ale  i  přespolních návštěvníků.  
Ve  večerních  hodinách  vystoupila  liberecká  skupina
BARAGE, která hraje výhradně svou muziku. Tato akce
se velmi vydařila a v příštím roce se na Vás opět těšíme. 

Zdeněk Ptáček, zastupitel, předseda Kulturní komise

Fotbal

Vážení fotbaloví nadšenci, 

letošní fotbalová podzimní sezóna byla vesměs úspěšná. Týmu se podařilo dostat
na  5.  místo se  17ti  body.  Zažili  jsme zasloužené výhry i  nepříjemné prohry.
Snažili  jsme  se  udělat  maximum.  Doufejme,  že  se  covidová  situace  zlepší  
a Slavoj se opět na jaře objeví na hřišti v plné síle. 

Děkujeme všem fanouškům za jejich podporu a těšíme se na první výkop v roce 2022.

Slavoj Velký Valtinov



Kulturní akce v prosinci 2021

Dne 5. 12. 2021 je čas „čertů“. Z důvodu veškerých opatření, které
souvisí s COVID – 19, se nebude konat čertovská besídka, ale čerti
budou v podvečerních hodinách chodit po domovech, kde jsou děti
do 15ti let. 

Další akcí,  která musí být z důvodu COVID – 19 zrušena, je již
tradiční posezení se seniory. Budeme věřit,  že na jaře bude lépe  
a posezení se již bude moci uskutečnit. Děkujeme za pochopení. 

Zdeněk Ptáček, zastupitel, předseda Kulturní komise

Mateřské centrum Sluníčko

Covidová  opatření  zasáhla  také  činnost  mateřského  centra.  My  jsme  to  ale  nevzdali  
a  v  měsících,  kdy  mohlo  být  centrum  otevřené,  jsme  rozhodně  nezaháleli.  Centrum  jede  
na plné obrátky.  Každý týden je pro veřejnost k dispozici  hernička a také mnoho aktivit  pro
rodiče s dětmi. Vyrábíme, hrajeme si, malujeme, vaříme, cvičíme, jezdíme na výlety, loučili jsme
se s prázdninami,  slavili  jsme Halloween a mnoho dalšího.  Mnoho aktivit  čeká návštěvníky  
i v prosinci,  budeme péct a zdobit  perníčky, tvořit  vánoční výrobky pro naše nejbližší,  zpívat
koledy, povídat si o zvycích a vánočních tradicích,… O tom, co se právě chystá, se dočtete  
na facebookových stránkách MC Sluníčko. 

Děkujeme všem návštěvníkům za přízeň a těšíme se na Vaši návštěvu:-)

Za kolektiv MC Hanka Lukavcová



Návrh rozpočtu obce Velký Valtinov na rok 2022
I. Rozpis rozpočtu příjmů

Druh příjmů Paragraf Položka Kč
Daň z příjmů FO placená plátci 1111 600 000
Daň z příjmů FO placená 
poplatníky 1112 20 000
Daň přímů FO vybíraná srážkou 1113 80 000
Daň z příjmů právnických osob 1121    650 000
Daň za obec 1122 20 000
Daň z přidané hodnoty 1211  1 465 000
Poplatky za odpady 1340 80 000
Poplatky ze psů 1341   6 000
Správní poplatky 1361  1 000
Daň z hazardních her 1381 15 000
Daň z nemovitých věcí 1511     260 000
Daňové příjmy celkem  3 197 000

Lesní hospodářství 1039 2111 185 000
Knihovna 3314 2111    1 000
Bytové hospodářství 3612 2132  66 000
Nebytové hospodářství 3613 2132    1 000
Pronájem pozemků 3639 2131  22 000
Prodej popelnic 3722 2112   1 000
Odměna za zpětný odběr odpadů 3723 2111  40 000
Dividenda 6171 2142  15 000
Přijaté úroky BÚ 6310 2141    1 000
Nedaňové příjmy celkem 332 000

Prodej pozemků 3639 3111 100 000
Kapitálové příjmy celkem 100 000

Dotace na činnost místní správy 4112   71 000
Invest.přij.transfery ze St.fondu 
ŽP 4213 16 000 000
Dotace celkem 16 071 000

PŘÍJMY CELKEM 19 700 000

II. Rozpis rozpočtu výdajů

Druh výdajů Paragraf Kč
Lesní hospodaření 1039 100 000
Cestovní ruch 2143    1 000
Místní komunikace 2212 150 000
Chodníky 2219 120 000
Dopravní obslužnost 2292   17 370



Kanalizace 2321 400 000
Knihovna 3314 70 000
Kultura 3319 20 000
Obnova památek 3326   400 000
Rozhlas 3341  1 000
Občanské záležitosti 3399 20 000
Dětské hřiště 3412  4 000
Tělovýchova 3419 40 000
Mateřské centrum 3421   500 000
Bytové hospodářství 3612 20 000
Nebytové hospodářství 3613 10 000
Veřejné osvětlení 3631   130 000
Komunální služby 3639 30 000
Svoz nebezpečného odpadu 3721 50 000
Svoz komunálního odpadu 3722   170 000
Svoz separovaného odpadu 3723 70 000
Varovný systém 3744 20 000
Veřejná zeleň 3745 50 000
Soc.právní ochrana dětí 4329       3 000
Krizová opatření 5213 37 000
Požární ochrana 5512 40 000
Zastupitelstvo 6112   560 000
Místní správa 6171   350 000
Bankovní poplatky 6310  9 000
Pojištění 6320 55 000
Platby daní, rezerva 6399   238 630
Platby spolkům a sdružením 6409 14 000
BĚŽNÉ VÝDAJE 
CELKEM 3 700 000

Kanalizace výstavba 2321 16 000 000
INVESTIČNÍ VÝDAJE 
CELKEM 16 000 000

III. Rekapitulace
PŘÍJMY 19 700 000
VÝDAJE 19 700 000

Vyrovnaný rozpočet



Vánoční pečení – Znáte macešky?

Ingredience na těsto:

- 250 g moučkového cukru

- 240 g másla

- 6 vajec (žloutky a bílky oddělené)

- 200 g polohrubé mouky

- 1/2 balení prášku do pečiva

- 2 polévkové lžíce kakaa holandského typu

Na krém: 

- 150 g másla

- 70 g krupicového cukru

- 5 polévkových lžic rumu

- 2 polévkové lžíce kakaa holandského typu

Na ozdobu:

- 3 ks tyčinek ledové kaštany



Postup:

1. Cukr utřete s máslem a žloutky do pěny. Nechte 20 minut odpočívat a pak přisypte mouku 
s práškem do pečiva i kakao. Troubu předehřejte na 200 °C, z bílků ušlehejte sníh a opatrně
ho zatřete do těsta.

2. Těsto nalijte na vymazaný a moukou vysypaný plech. Vložte do trouby a pečte,  dokud
nebude  těsto  pružné  a  na  povrchu  suché.  Nechte  ho  do  druhého  dne  odpočinout.  Potom
vykrajujte  kulatou  formičkou  kolečka  a  vodorovně  je  rozřízněte.  Zbytky  těsta  rozdrobte  
a v misce spojte se změklým máslem a ostatními surovinami na krém.

3.  Spojujte  vždy dvě kolečka  změklým krémem a potřete  je  i  po obvodu.  Pak je  obalte  
v  kokosu  a  shora  je  pomocí  štětečku  potřete  rozpuštěnými  ledovými  kaštany.  Pak  bílou
čokoládou nebo polevou nakreslete dva soustředné kruhy – menší a větší – a pomocí párátka
je propojte, aby vznikla maceška.

Vánoční luštění
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