Velichovský zpravodaj č. 1/2014
Místní poplatky na rok 2014
Tak jako kaţdoročně je v období února – března potřeba uhradit poplatky za drţení psa a odvoz
odpadů. Poplatek ze psa činí 120 Kč za prvního a 180 Kč za kaţdého dalšího psa jednoho drţitele.
Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců. Od poplatku ze psů je osvobozen zejména drţitel psa, kterým je
osoba nevidomá, bezmocná a osoba –drţitel průkazu ZTP/P
( t.j s průvodcem -drţitel průkazu ZTP bez průvodce tedy poplatek za svého psa hradí) či drţitel
loveckého psa, který prokáţe, ţe pes absolvoval příslušné zkoušky. Drţitel psa musí v místě svého
trvalého pobytu plnit svoji ohlašovací povinnost při změně počtu drţení psů do 15 dnů ( tj. nahlásit
drţení nového psa nebo odhlásit v případě, ţe psa jiţ nevlastní).Na obecním úřadě jsou k dispozici
zdarma sáčky na úklid psích exkrementů – není tedy nutné,aby psí výkaly volně ležely na chodnících,
komunikacích, trávnících či byly „uklizeny“ do sněhu, tak jak se toto běžně děje.
V poplatku za odpady rovněţ nedošlo ke změně – základní sazba činí 420 Kč/rok za osobu, která
v obci fyzicky bydlí (bez ohledu na místo trvalého pobytu), za trvale neobydlený objekt činí rovněţ
420 Kč/rok. Po zaplacení poplatku bude vydána nová známka na označení svozové nádoby, která musí
být vylepena do konce března – od dubna nebudou nově neoznačené popelnice vyváţeny.
Pokud došlo ke změně počtu osob, které v domě bydlí, je majitel povinen tuto skutečnost nahlásit,
neboť za včasnou úhradu poplatku a ve správné výši ručí.
Opět připomínáme, že při nahodilé vyšší produkci směsných odpadů lze na obecním úřadě zakoupit za
70 Kč velkoobjemové pytle na směsný odpad, na tetrapack obaly (např. krabice od mléka) jsou
zdarma k dispozici oranžové pytle, na sklo, papír, plasty, textil, drobný elektroodpad a baterie jsou
v obci rozmístěny kontejnery.Velkoobjemový odpad a nebezpečný odpad bude odvezen ve sběrný den
v měsíci dubnu – přesný termín nebyl ještě odvozovou firmou stanoven. Není tedy nutné, aby odpad
z domácností byl vhazován do odpadkových košů rozmístěných po obci nebo po příkopech, jak se
dosud stává.
Místní poplatky je možno hradit do pokladny obecního úřadu pouze v úředních dnech, tj. v pondělí
nebo ve středu nebo v Pohostinství ve Mlýně v Hustířanech ve středu dne 19. února od 18,00 do
19,00 hodin.

Pozvánka na 21.veřejné zasedání zastupitelstva obce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 26.února 2014 od 19.00 hodin v Pohostinství
ve Mlýně v Hustířanech. Na programu jednání bude zejména schválení rozpočtu na rok 2014,
rozpočtového výhledu na roky 2015-2016, inventarizační zprávy za rok 2013, atd. Návrh rozpočtu je
zveřejněn na internetové úřední desce www.velichovky/úřední deska a na „kamenné“ úřední desce na
budově obecního úřadu. Těšíme se na vaši účast.

Ordinační hodiny MUDr. Jelínka
v budově obecního úřadu Velichovky v pondělí od 14 do 15.15 hodin jsou naplánovány na 17.2.,
3.3., 31.3., 14.4., 28.4., 19.5., 2.6., 23.6. Další termíny budou oznámeny později.

Plánovaná realizace kolumbária ve Velichovkách
V letošním roce se dokončují stavební úpravy márnice a jejího okolí. V příštím roce se plánuje uvnitř
márnice vytvořit tzv. kolumbárium – instalace prosklených schránek pro uloţení 4-6 ks uren. Aby se
vestavěl přiměřený počet schránek jednotného vzhledu , je nutné znát, kolik občanů bude mít o
pronájem schránky zájem. Předpokládá se, ţe cena pronájmu bude srovnatelná s okolními obcemi
(např. v Jaroměři se platí 100 Kč ročně/1 schránka)
Ţádáme proto občany, aby svůj případný zájem o pronájem schránek v kolumbáriu sdělili na obecní
úřad (tel 491880180, 604366749 nebo e-mail:obecvelichovky@obecvelichovky.cz. do konce března
2014.

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce oznamuje, ţe z důvodu plánovaných oprav bude v úterý dne 18.2.2014 od 13:00 do
15:00 hodin přerušena v obce Hustířany dodávka elektrické energie a to podél hlavní silnice od
Velichovek na Vilantice a k písniku.

Tříkrálová sbírka 2014
V sobotu 4.ledna ve Velichovkách a v pondělí a úterý 6. a 7. ledna v Hustířanech proběhla Tříkrálová
sbírka, která dohromady v obou obcích vynesla krásných 19 690,-- Kč!
(V minulém roce, kdy se nekoledovalo v Hustířanech byl výtěţek 9 728 Kč.)
Organizátoři děkují všem dárcům za jejich štědrost, koledníkům za jejich nasazení a paním učitelkách
z mateřské školky a rodičům dětí za zorganizování sbírky i v Hustířanech.
Výtěţek je věnován ze 65% Domovu sv. Josefa v Ţirči u Dvora Králové na nákup technického
vybavení (nový venkovní výtah), 30 % připadne do fondu pro pomoc lidem v Čechách a zahraničí
(pomoc matkám v tísni, na povodně, zemětřesení, …..) a 5% na provozní reţii (pořízení pokladniček,
průkazů, kalendářů, cukříků, dárečků pro koledníky, ..) .
Celkový výnos tříkrálové sbírky v Jaroměři a okolí byl v tomto roce 190 718,-- Kč a 52 euro, coţ je o
66 000 Kč více neţ loni.
Marek Verner

Tříkrálová sbírka v Hustířanech aneb věřte nevěřte……..
Dvě noci po sobě jsem nespala, aţ jsem konečně usnula - bylo sedmého ledna , něco po páté hodině
odpolední se ozval telefon….. „ahoj, nevím kde máte zvonek, před domem vám stojí tři králové…“ .
Strašně jsem zasakrovala, tma, sním či bdím, au!., „do prkýnka !!, jo, chvilinku, hned jsem venku“ ….
Stihla jsem si navléct tepláky a uţ stojím před vraty……
„ My či klálové deme k vám, štěstí zdlaví pčejeme vám….“ Co to je…? Kde to je…? Proč to
je…? V blátě, ve tmě, rozespalá jsem si začala uvědomovat realitu …… !!! Stojí přede mnou tři
(čtyři ) králové….. tři maličké královny a jeden „králíček“ v kočárku…. !!!!! Vedle nich dvě ţenské,
jedna drţí kočárek a druhá na tyči upevněnou kometu. Do ……. to snad není pravda, to je sen, nebo
co to je …?
Mravní bahno dnešního světa je snad bezedné. A najednou se zjeví tři-čtyři maličká děťátka
doprovázena svými maminkami – tetami. Přijdou vám před vrata a jen tak pro nic a za nic vám popřejí
štěstí a zdraví…..
Fakt jsem v první chvíli nevěděla kdo jsem, kde jsem, co se to děje, proč se to děje….. pudy mě
vlastní mi velely alespoň políbit všechna ta robátka. „Chvilinku, vydrţte, hned jsem zpátky…..“ .
Reflexivně jsem sáhla do peněţenky a do špajzky a pro fotoaparát. „Okamţitě pojďte ven!!!“ křikla
jsem na přítomné v naší kuchyni. Můj manţel patří spíše k morousům a věčným rejpalům, ale jeho
reakce svědčila za vše…… - stál před vraty a zíral ! „ My či klálové deme k vám, štěstí zdlaví
pčejeme vám….“ spustila děvčátka znovu…. Slzy uţ jsem se nesnaţila brzdit…., znovu jsem
políbila tři „královny“ Anežku Novotnou, Anežku Jelínkovou a Natálku Tauchmanovou , strčila
bankovku do kasičky, kterou „hlídal“ Toníček Novotný v kočárku a poděkovala maminkám Monice
Novotné a Petře Jelínkové z Hustířan.
Pan Werich by řekl : „ A vono to de a vono to funguje!!!!!!“
Ano!!!!! Ono to jde vést své děti k lásce, k citu a ke vzájemné empatii. A ono to i funguje!!!!!
Reakce „ hustířaňáků“ jsou jednohlasné:
„Váţené a milé maminky, Moniko Novotná a Petro Jelínková, děkujeme vám!!“ Kéţ by vaše děťátka
nikdy nesklouzla do bahna necitu, nemravnosti a nelásky!!!
P.s.: Pevně věřím, ţe finanční obnos vybraný při této příleţitosti bude vyuţit na „bohumilé“ záměry a
zároveň děkuji učitelkám MŠ Velichovky za prvotní impuls pro konání takovéto akce i v Hustířanech.
Anna Holínská

Pozvánka na ples
SDH Velichovky Vás srdečně zve na jiţ tradiční Hasičský ples, který se koná 1.března 2014 v
hasičské zbrojnici. Začátek ve 20h, k tanci a poslechu hraje skupina META. Občerstvení zajištěno!
Předprodej vstupenek proběhne v neděli 23.02.2014 v hasičské zbrojnici od 13.00h do13.30 hodin.Ve
dnech 25.2.-28.2.2014 vţdy od 17.00h si můţete vstupenky zakoupit v baru U VOČKA.
Těšíme se na Vaši účast!

Základní škola Velichovky
Ulicemi procházeli Tři králové a ve vzduchu byla dosud cítit vůně perníčků, kdyţ jsme se po
prázdninách vraceli plní dojmů a vzpomínek do školy.
A bylo na co vzpomínat, vţdyť prosinec byl u nás ve škole doslova nabitý událostmi.
Nejprve mezi nás opět přišla paní Holínská a poutavě vyprávěla o adventu. Potom jsme si
pochutnali na perníčkách, které jsme sami upekli a ozdobili. Na slavnostní atmosféru vánočního koncertu v kostele jen tak nezapomeneme, zejména proto, ţe se nám to tentokrát opravdu povedlo.
Následovaly samozřejmě třídní besídky s dárečky pro kamarády a hurá na prázdniny.
Ještě jsme se ve škole nestihli ani rozkoukat a uţ tu byl další, tentokrát ekologický program
o třídění odpadů v rámci projektu Recyklohraní - „Tonda třídí odpady“. Byl to příjemný přechod od
prázdninového lenošení k práci.
Nastal leden, ale pro nás čas dárků neskončil.Čekal nás ještě jeden,na který jsme se jiţ dlouho
těšili – deset nových počítačů do počítačové učebny. Uţ jsme se nemohli dočkat, aţ si na nich poprvé
vyzkoušíme některých z mnoha zajímavých výukových programů, které ve škole máme. Byla to
nádhera!
Překvapením ale ještě nebyl konec, jeden týden u nás vykonávaly pedagogickou praxi dvě
studentky Univerzity v Hradci Králové. Samozřejmě ţáky také učily a moc se nám to všem líbilo.
Ţáci čtvrtého a pátého ročníku se zúčastnili vzdělávacího programu „Planeta Země 3000 tentokrát
Madagaskar příběh dávné Lemurie“. Přivezli mnoho informací a materiálů, které zpracovali
v zajímavém projektu.
Skončil leden, s ním i první pololetí. Ukončen byl i plavecký výcvik a ţáci si tak s pololetním
vysvědčením odnášeli i to „mokré“.
Měsíc únor je zatím jen na začátku, ale my uţ jsme stihli navštívit divadlo v Jaroměři. Představení
Nosáčkova dobrodruţství - Pinokio bylo moc pěkné.
4. února proběhl zápis dětí do prvního ročníku. Tentokrát přišlo 15 chlapců a děvčat. Na nové
kamarády se uţ těšíme.
V rámci ekologického programu Recyklohraní jsme se jiţ počtvrté zapojili do soutěţe "Věnuj mobil"
a s Vaší pomocí jsme nasbírali 24 ks mobilních telefonů. Děkujeme.
Více na www.zsvelichovky.cz

Zájezd do divadla
I na letošní jaro je plánován zájezd do divadla. V sobotu dne 5. dubna 2014 se v poledne vypravíme
do Divadla Radka Brzobohatého do Prahy na odpolední přestavení Klec bláznů.
V sedmdesátých letech se tato hra stala nejúspěšnější francouzskou divadelní komedií, podle níţ byl
natočen film, který byl nominován na Oskara a vyhrál Zlatý globus. Hrají: Ernesto Čekan, Tomáš
Racek, Vojtěch Hájek, Petr Oliva, Hana Gregorová/ Dagmar Čárová, Kateřina Velebová/ Irena
Máchová, Antonín Hardt, Jiří Chvalovský, Petr Vágner/ Přemysl Pálek, Michal Roneš, Pavlína
Mourková, Jan Duhajský
Podmínky účasti jsou neměnné, tzn. ţe vstupenky lze zamluvit telefonicky na čísle 491880180 nebo
osobně na obecním úřadě, v došlém pořadí budou nejdříve vyřizovány poţadavky občanů bydlících
v obci, teprve pokud nebudou vstupenky rozebrány a uhrazeny místními do 10. března, budou
nabídnuty i občanům bydlícím mimo obec.
Vzhledem k akční nabídce je vstupenky i s dopravou příznivá – 350 Kč pro místní občany, 370 Kč pro
ostatní účastníky, začátek představení je v 15.00 hodin. Kaţdý místní občan si můţe zamluvit a
zaplatit max. 2 vstupenky (místní občan=občan, který v obci hradí poplatek za odvoz odpadů - můţe
s sebou na druhou vstupenku vzít jako doprovod jednu osobu bydlící mimo obec, ta však uhradí vyšší
dopravné).
Přesný čas odjezdu a další podrobnosti budou účastníkům sděleny dodatečně.

Přátelská utkání mužů v kopané
SO 15. 2. od 12 h. Velichovky – Kocbeře (umělá tráva Nové Město n. M.)
SO 1. 3. od 19 h. Velichovky – Staré Buky (umělá tráva Trutnov)

SO 8. 3. od 18 h. Velichovky – Smiřice UT (umělá tráva Nové Město n. M.)

Kulturní kalendář na rok 2014

Datum
1.3.
4.4.
5.4.
13.4.
26.4.
30.4.
30.4.
květen
17.5.
31.5.
7.6.
19.6.
21.6.
28.6.
5.7.
18. - 20.7.
26.7. (2.8.)
9.8.
16. - 17.8.
16. - 17.8.
30.8.
srpen- září
září - říjen
18.10.
??. X.-XI.
11.11.
?.12.
24.12.
25.12.

Název kulturní akce
Hasičský ples
Noc s Andersenem
Zájezd do divadla R.Brzobohatého
Jarní koncert
Hobby závody
Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic
Tenisový turnaj ţen - čtyřhra
Velichovské putování
Hustířanka cup
80 let SDH Velichovky
Orientační běh rodinných druţstev
Cesta pohádkovým lesem
Východočeská hasičská liga
Turnaj v nohejbale
Lázeňský pohár
Pětiboj dvojic
Skokové závody - parkur
Velichovská pouť
625 let obce Velichovky
Hustířanské posvícení
Tenis. turnaj Velichovky open 2014
Tenisový turnaj ţen - dvouhra
Hubertova jízda
Zájezd do divadla
Putování za Martinským světýlkem
Vánoční kostelíček
Zpívání u vánočního stromu
Turnaj v šipkách

Místo konání
has. zbroj.Velichovky
knihovna Velichovky
Praha
hřiště Na třešňovce
závod. U Podh.mlýna
hřiště Na třešňovce
Závod. U Podh.mlýna
kurty Na Třešňovce
hřiště Na třešňovce
hřiště Na třešňovce
has.zbroj. Velichovky
hřiště Na třešňovce
hřiště Ve mlýně Hust.
hřiště Na třešňovce
hřiště Na třešňovce
hřiště Na třešňovce
hřiště Na třešňovce
závod.U Podh. mlýna
hřiště Na třešňovce
hřiště Na třešňovce
hřiště Ve mlýně Hust.
hřiště Na třešňovce
kurty Na Třešňovce
závod. U Podh.mlýna
? (Praha, Hradec Kr.)
MŠ Velichovky
kostel Velichovky
náves Hustířany
has. zbroj.Velichovky

Poznámka-pořadatel
SDH Velichovky
MŠ + ZŠ + knihovna
Kulturní výbor obce
ZŠ+sbor ZŠ B.Němcové
JK Hustířany
TJ Velichovky
JK Hustířany
TJ Velichovky
MTB Velichovky
TJ Velichovky + DSO
SDH Velichovky
ZŠ Velichovky
SDH Hustířany
SDH Velichovky
SDH Velichovky
TJ Velichovky
TJ Velichovky
JK Hustířany
TJ Velichovky
obec Velichovky
SDH Hustířany
TJ Velichovky
TJ Velichovky
JK Hustířany
Kulturní výbor obce
MŠ Velichovky
MŠ + ZŠ
Místní občané
SDH Velichovky

Uzávěrka příštího Velichovského zpravodaje
bude ke dni 10. dubna 2014. Vyzýváme proto tímto všechny , kteří chtějí otisknout svůj příspěvek, aby
jej zaslali e-mailem na adresu obecvelichovky@obecvelichovky.cz nejpozději do tohoto data. Do
zpravodaje můţete zasílat své postřehy ze ţivota v obci, zhodnocení kulturní či sportovní akce, které
se na území obce konaly, pozvánku na zajímavou akci, ţádost o zveřejnění blahopřání k jubileu apod.
Do zpravodaje neotiskujeme reklamu. Za případné příspěvky Vám předem děkujeme.
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