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SLOVO  STAROSTY 

 Vážení a milí spoluobčané,  

měsíc říjen již dospěl do svého konce, za dveřmi nesměle přešlapuje dušičkový čas a 

na horizontu vykukuje adventní doba a potom... Však Vy a zvláště Vaše děti vědí.... 

Nejprve proběhne Mikulášská nadílka, která se uskuteční v Mateřském centru 

Sluníčko 5. prosince 2019 od 16,00 hod., následovat bude 7. prosince 2019 od 14,00 

hod. setkání důchodců v místním hostinci a nakonec 13. prosince 2019 od 18,00 hod. 

proběhne vánoční koncert v kostele sv. Jana Nepomuckého.  

Dále bych Vás chtěl informovat, že proběhla kontrola udržitelnosti projektu „Mateřské 

centrum Velký Valtinov“, poskytovatelem dotace - Centrum pro regionální rozvoj 

České republiky, která proběhla bez připomínek, proto bych rád touto cestou poděkoval všem, kteří zajišťují 

chod a činnost Mateřské centra Sluníčko.  

A jelikož je to poslední vydání Valtinováčku v tomto roce, tj. v roce 2019, přeji Vám všem svým jménem, 

jménem obce Velký Valtinov, tj. zastupitelů obce, šťastné a veselé Vánoce, hodně štěstí, zdraví, 

spokojenosti, klidu a míru v novém roce 2020.  

S pozdravem  

Josef Lukavec   

starosta obce 

Infocentrum obce 

2.11. – Vítání občánků od 10.00 na OÚ 

1.12. - Rozsvícení stromečku od 18.00 u kostela 

5.12. - Mikulášská besídka od 16.00 v Mateřském centru 

7.12. - Posezení s důchodci od 14.00 v hospodě V. Valtinov 

13.12. - Vánoční koncert od 18.00 v kostele  
 

 

Další veřejné jednání OZ se bude konat 27.11.2019 od 18.00 

http://www.velkyvaltinov.cz/
http://www.velkyvaltinov.cz/
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SMS info 

Případní zájemci o novou, bezplatnou, doplňkovou informační službu rozesílání obecních SMS zpráv, 

mohou i nadále svá telefonní čísla obecnímu úřadu poskytnout. Zároveň je možné, kdykoliv konkrétní 

číslo nechat vyřadit ze seznamu obesílaných telefonních čísel nebo upřesnit okruh požadovaných 

zpráv na uvedeném čísle, např. dle obsahu a tím omezit zasílání SMS, které nejsou pro dané číslo relevantní.  

Služba je určena občanům Velkého Valtinova, nejméně od 16-ti let. GDPR zajišťuje obec s poskytovatelem služby. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 V listopadu uplyne 5 let od chvíle, kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka, paní Dobromila 

Rejzková a náš blízký kamarád, pan Zdeněk Štefan. 

Stále vzpomínáme a nikdy nezapomeneme. 

,,Kdo v srdcích žije, neumírá´´ 

 

Rodina Ptáčkova a Vimerova 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Seniorská obálka, tzv. I. C. E. karta, v Libereckém kraji.  

Karta má usnadnit řešení v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života a urychlit pomoc osamělým starším lidem. 

 

 

 

 

 


