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SLOVO  STAROSTY 

 Vážení a milí spoluobčané,  

předem Vám přeji krásnou dovolenou, dětem příjemné prázdniny, které 

se již přehouply do druhé poloviny. Ale i když je doba dovolených, tak 

zastupitelé obce nezahálí a připravili informační portál obce Velký 

Valtinov, který bude informovat občany obce prostřednictvím sms zpráv 

o dění v obci. Informováni budou ti, kteří poskytli svá telefonní čísla. 

Dále probíhají jednání s Ministerstvem životního prostředí ČR ohledně 

poskytnutí dotace na výstavbu splaškové kanalizace v obci Velký 

Valtinov. Na základě obdržené žádosti majitele pozemku č.66 v k.ú. a 

obci Velký Valtinov Vás informuji, že kontejnery na tříděný odpad 

budou přemístěny.  

Nakonec Vás chci jménem obce Velký Valtinov pozvat na loučení s létem, které letos 

proběhne v Mateřském centru Sluníčko Velký Valtinov. Termín a čas konání akce bude 

upřesněn včas. Dále Vás upozorňuji, že byl Krajským úřadem pro Liberecký kraj pro okres 

Česká Lípa vyhlášen zákaz odběru povrchových vod z řek, potoků, potůčků a zákaz 

rozdělávání a pálení ohňů. Obě vyhlášení budou důsledně kontrolována.  

Josef Lukavec   

starosta obce  

 

Infocentrum obce 

TJ Slavoj Velký Valtinov provedl výměnu laviček v prostoru fotbalového hřiště, poděkování patří 

panu Ptáčkovi a všem, kteří se této akce zúčastnili. 

Mateřské centrum Sluníčko je již po dovolené v provozu. Byla zde provedena likvidace sutě a 

náletových dřevin, panem Michalem Hrdým a Tomášem Alblem, kteří tuto akci provedli ve své režii. 

Děkujeme. 

http://www.velkyvaltinov.cz/
http://www.velkyvaltinov.cz/
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Oznámení občanům, že na rekonstrukci silnice Jablonné v Podještědí - Brniště, bylo vydáno stavební 

povolení, které je vyvěšeno na úřední desce obce. 

Závěrečný účet za rok 2018 byl schválen 26.6.2019, vyvěšen dne 27.6.2019 na úřední desce a je 

v listinné podobě k nahlédnutí na OÚ. Info p. Kaninská.  
 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2018 vydaná Krajským úřadem 

Libereckého kraje byla vyvěšena 10.6.2019 a je taktéž k nahlédnutí na OÚ. 
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Novinky z nejbližšího okolí: 

 
Parkování v areálu nemocnice NsP Česká Lípa je nově zpoplatněno! 

Celý areál je uzavřen bránami.  

Prvních 30 min – ZDARMA, každá další hodina - 20,- Kč 

Parkování klientů při vyzvednutí receptu nebo zdravotního poukazu v Nemocniční lékárně a při 

vyzvednutí zdravotního poukazu v Centru zdraví, dárců krve, držitelů průkazu ZTP, dialyzovaných 

pacientů do 5 hod. - ZDARMA 

Platba v parkovacích automatech. Možnost zaplacení platební kartou  

Po zaplacení má řidič 15 minut na výjezd z areálu, držitelé průkazu ZTP 30 minut. 

Ztráta parkovacího lístku je účtována částkou 200,- Kč.  

Provozní doba: nepřetržitě. Parkoviště nejsou hlídaná.  

 

Otevření Alzheimer centra v České Lípě 

V červenci 2019 bylo pro klienty z České Lípy a širokého okolí otevřeno zařízení zaměřené na 

péči o lidi trpící Alzheimerovou chorobou a jinou formou demence. Centrum přináší 

možnost ubytování a 24hodinovou péči pro celkem 132 klientů. 

Nachází se v ulici U nemocnice č. 2696 (bývalá ubytovna lékařů - nad nemocnicí) 

Více informací naleznete na: https://www.alzheimercentrum.cz/pobocka/ceska-lipa.html 


