Informace pro občany 1/2022
1. Do 23.1.2022 probíhá „Tříkrálová sbírka“ vzhledem
k epidemické situaci nebudou chodit koledníci po obci,
ale pokud se budete chtít do sbírky zapojit , bude
pokladnička umístěna do 21.1.2022 na obecním úřadě
ve Valšově. Tříkrálovou sbírku pořádá Charita ČR.
V obci Valšov zajišťuje sociální a zdravotní služby pro
naše občany Charita sv. Martina.
V sobotu a v neděli vždy ve 14,00 hodin vám pustíme
rozhlasem koledu „My tři králové jdeme k vám“.
2.V sobotu 15.1.2022 bude od 8,00 do 16,00 hodin
probíhat odečet odběru pitné vody ve vašich
domácnostech. Odečet bude provádět zaměstnanec fi.
AQUAstop v.o.s. p. Trdlica. Prosím umožněte mu přístup
k vašim vodoměrům.V případě, že nebudete doma
zanechejte stav vodoměru na viditelném místě a nebo ho
nahlaste na OÚ telefonicky, emailem nebo SMS zprávou.
3.Dále vás informujeme o možnosti si na OÚ vyzvednou
tašku na třídění kovu a skla z vašich domácností.
Dále vás informujeme, že nadále trvá možnost odevzdat
použité baterie, žárovky, elektrozařízení větší i menší na
OÚ ve Valšově.
Děkujeme, že třídíte odpad. Je nutné ještě zapracovat na
tom, aby odpadu z vaší strany vznikalo co nejméně.
Podrobné informace jak předcházet vzniku odpadu pokud
už vznikne a jak ho správně vytřídit najdete na webových
stránkách www.obecvalsov.cz
4.Informujeme vás, že byly podány žádosti o dotaci na
tyto tři projekty:

 Obnova místní komunikace č. 22c Valšov( MK za
truhlárnou p. Macka)
 Rekonstrukce multifunkčního hřiště Valšov u OÚ
 Obnova střechy stodoly st.p.č. 34 v k.ú. Valšov
Všechny tyto záměry jsou ve strategii obce Valšov, který je
důležitý k dalšímu rozvoji naší obce a byl veřejně
projednáván.
5. Poznámka starostky: Chci vás informovat o skutečnosti, že
vznikají fámy, že má v naší obci vzniknou spalovna
(krematorium). Skutečnost se má tak, že v územním plánu
obce Valšov je vymezena plocha k veřejně prospěšné stavbě
hřbitova a kaple. Jedná se o část pozemku p.č. 526/1 v k.ú.
Valšov (u odbočky na Novou Pláň). Územní plán je
dokument, který se projednává několik měsíců a projednává se
samozřejmě i s veřejností (mimochodem nepřišel z obce ani
jeden občan, ani jeden občan nepodal připomínku, podnět
nebo nevznesl dotaz).
Není mi známo, kde se berou informace, které nejsou pravdivé
a vytváří zbytečné teorie „jedna paní povídala“.
V naší obci žijí lidé, kteří se tady narodili, žijí tady celý život
a i po smrti mají přání, aby zůstali na území, které bylo jejich
domovem. Hřbitovy, kaple nebo kostely jsou téměř v každé
obci a proto netuším proč je to takový problém v naší obci.
Vy všichni se můžete podílet na utváření záměrů naší obce, ale
pouze ve fázi příprav či projednávání, ale ne až po ukončení
schvalovacího procesu.

