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Místní poplatky na rok 2015
Tak jako každoročně je v období února – března potřeba uhradit poplatky za držení psa a odvoz
odpadů. Poplatek ze psa činí 120 Kč za prvního a 180 Kč za každého dalšího psa jednoho držitele.
Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců. Od poplatku ze psů je osvobozen zejména držitel psa,
kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba –držitel průkazu ZTP/P ( t.j s průvodcem -držitel
průkazu ZTP bez průvodce tedy poplatek za svého psa hradí) či držitel loveckého psa, který
prokáže, že pes absolvoval příslušné zkoušky. Držitel psa musí v místě svého trvalého pobytu plnit
svoji ohlašovací povinnost při změně počtu držení psů do 15 dnů ( tj. nahlásit držení nového psa
nebo odhlásit v případě, že psa již 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 rovněž 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 rovněž
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 vyváženy.
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.
Upozorňujeme, že popelnice musí být přistavena k odvozu nejpozději do 6.00 hodin ráno každé
sudé pondělí. Někteří občané reklamovali, že jim nebyla popelnice vyvezena, avšak šetřením
prostředním záznamů GPS, které má svozová firma k dispozici, bylo doloženo, a pracovníci svozné
linky na místě byli, avšak popelnice nebyla ke svozu připravena.
Opět připomínáme, že při nahodilé vyšší produkci 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.Obec dále připravuje zajištění nádob na odkládání plechovek a jiných drobných
kovových odpadů. Kompostárna na odkládání bioodpadu je k dispozic stálei.
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 24. února od
18,00 do 19,00 hodin.
Obecní SMS rozhlas
Jak jsme Vás již informovali v minulosti , v provozu je obecní SMS rozhlas. Pro ty, kteří se ještě
nezaregistrovali a mají zájem o příjem zpráv, připomínáme přihlašovací data. Zaregistrovat se
můžete na tel. číslo 608 512 513 SMS zprávou ve tvaru ADD BEC2238. Vaše cena za registraci je
běžná cena za poslání SMS zprávy. Zprávy z obce Vám budou chodit zdarma. Přihlášení je
anonymní. Na obecním úřadě nevíme, kdo z občanů se přihlásil a kde bydlí. V počítači se zobrazí
pouze telefonní číslo, na které máme zasílat obecní zprávy a to jen ty nejdůležitější o konání
kulturních nebo sportovních akcích, schůzi zastupitelstva, informace o přerušení dodávky vody
nebo el. energie apod. V žádném případě nerozesíláme reklamy nebo upoutávky na prodejní akce
pojízdných prodejců.

Pozvánka
4. veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat ve středu dne 4.března 2015 od 19.00 hodin
2015 v Pohostinství ve Mlýně. Hlavním bodem programu bude schválení rozpočtu na rok 2015.
Návrh rozpočtu bude zveřejněn nejpozději 16. února 2015 na úřední desce a internetových
stránkách obce www.obecvelichovky.cz/úřední deska.
Ordinační hodiny v budově obecního úřadu
MUDR. Jelínek: 23.2., 16.3., 30.3., 20.4., 11.5., 1.6., 15.6., 13.7., 3.8. a 17.8. vždy od 14 do 15:15
hodin.
MUDr. Kaválková každý lichý pátek.
Zahrádkáři hodnotí uplynulý rok 2014
Rádi bychom informovali čtenáře Velichovského zpravodaje o činnosti místní organizace Českého
zahrádkářského svazu. Ačkoli jsme v roce 2014 začali pracovat v novém složení výboru, snažili
jsme se navázat na mnohaletou práci manželů Dostálkových, za kterou jim touto cestou chceme
jménem všech, kteří s nimi ujeli mnoho set kilometrů a poznali mnoho krásných koutů naší
republiky, poděkovat. Jejich práce byla uznána i na územní konferenci ČZS, kde pan Josef Dostálek
obdržel mimořádné ocenění od Republikové rady ČZS.
Musíme konstatovat, že akce, které mnozí z vás jistě pamatují, jako byly společné brigády na
zkrášlení obce, organizování zahrádkářských plesů, soutěže o nejkrásnější zahrádku „Rozkvetlá
ulice“ a další jsou minulostí a že se naše činnost omezuje pouze na zájezdy za krásami našeho
okolí, které se vždy snažíme skloubit s naším zaměřením, to je se zahrádkářskou činností.
Naše letošní putování jsme zahájili v červnu zájezdem do jednoho z našich nejstarších měst Kutné Hory. Zde jsme navštívili Vlašský dvůr, Muzeum českého stříbra, Chrám svaté Barbory. Ti
odvážnější dokonce sestupili do podzemích štol někdejších stříbrných dolů. Putování po stopách
těžby stříbra jsme jako zahrádkáři doplnili návštěvou dvou velkých zahradnických center v Čáslavi
- Hortis a Starkl.
Koncem prázdnin jsme se vypravili do Chlumce nad Cidlinou a jeho okolí.. Na zdejším zámku
Karlova Koruna jsme se mohli přesvědčit, jak si rod Kinských poradil s restituovaným majetkem. V
Nymburském pivovaru jsme se seznámili s technologií výroby piva , tuto jsme ukončili
ochutnávkou Postřižinského piva. To, že zdejší pivovar nemá s filmovou podobou Hrabalových
Postřižin moc společného, bylo pro mnohé z nás překvapením. V Ostré nad Labem jsme ve
skanzenu Botanicus navštívili stánky s některými tradičními řemesly a mohli ochutnat výrobky
tamní středověké kuchyně. Botanicus byla ale především velká bylinková zahrada, která pro mnohé
mohla být inspirací pro pěstování bylinek na našich zahrádkách. Letmé podvečerní zastavení v
lázních Poděbrady bylo příjemnou tečkou za naším výletem.
Naším dalším cílem byly začátkem října Třebechovice pod Orebem a Častolovice.
V Třebechovicích jsme navštívili cíl turistů z celé republiky - Třebechovický betlém, umístěný v
nově otevřených prostorách Třebechovického muzea betlémů.
V Častolovickém zámku jsme se opět mohli přesvědčit o výsledcích práce rodiny Sternbergů, která
zrestituovaný majetek proměnila v jeden z nejkrásnějších zámků v Čechách s přilehlým zvěřincem,
oborou s bílými daňky a jeleny, anglickým parkem a růžovou zahradou. 4. říjen nebyl pro návštěvu
Častolovic vybrán náhodně, byl to termín konání vyhlášené prodejní zahrádkářské výstavy Zahrada
východních Čech.
Vyhodnocení celoroční práce naší základní organizace jsme provedli začátkem prosince v
restauraci Bartoňova útulna v Pekle v Novém Městě nad Metují. Cestou tam jsme si udělali
zastávku v adventně vyzdobeném místním zámku. Museli jsme konstatovat, že původní majitelé,
rod Bartoňů, svojí péčí zařadil zámek mezi nejkrásnější zámky východočeského kraje. Zámecká
výstava Vánoce s květinou jenom dokreslila vánoční atmosféru.
Všem našim členům i těm, kteří budou mít zájem s námi pokračovat v putování krásami našeho
okolí, rádi přiblížíme i letos další zajímavá místa.
Za místní pobočku ČZS
Ing.Milan Haramija
Ladislava Třeštíková

Tříkrálová sbírka
V sobotu 10. ledna probíhala v obou částech naší obce Tříkrálová sbírka. V pokladničkách z
Velichovek přinesli koledníci krásnou částku 13 515 Kč, z Hustířan 5 416 Kč. Jménem Domova sv.
Josefa v Žirči koledníkům a jejich doporovdu děkujeme. Na Jaroměřsku se v 58 pokladničkách
včetně těch našich objevila částka 239 716 Kč, 5 euro, 20 forintů a 25 pencí (je to o cca 40 tisíc Kč
více než loni).
Vánoční nadílka aneb cesta ke krmelci
Tři dny před Vánoci v dopoledních hodinách se v hustířanském úvozku začaly scházet děti se svými
blízkými, které se rozhodly nadělit nějakou tu dobrotu i zvířátkům. Navzdory „aprílovému“ počasí
vhodně vybaveny dostaly mapu trasy a povídání o zvířátkách, které do krmelce chodí. Přímo do
koryta krmelce pak nasypaly tvrdé pečivo, jablka, řepu. V jedné rodině dokonce doma vyrobili
závěs na špejli s pamlsky, kterým ozdobili malý smrček u krmelce. Setkali se tam také s myslivcem,
který je zasvětil do tajů příkrmů zvěře během zimních měsíců a údržbou krmelce.
Rodiny pak měly na vybranou – vrátit se méně bahnitou cestou zpátky nebo jít polní cestou a
v dešti. Většina si vybrala tu horší cestu. O to viditelnější měli vzpomínky na vánoční cestičku 
Děkujeme všem štědrým účastníkům naší předvánoční trasy.
Těšíme se příště naviděnou.
Za Hustířánek Martina Holubářová
VYNÁŠENÍ MORANY
aneb
Rozlučme se se zimou, přivítejme jaro!!!
KDY: neděle 29.3.2015 15:00 (za každého počasí)
KDE: Závodiště Hustířany
GPS: 50°20'24.992"N, 15°49'18.131"E
Program: výroba Moranek, průvod, oheň (dle počasí), sokolnice s dravci,
možnost prohlídky mlýna
S sebou: holínky, oblečení „na ven“, hrkačku či jiné rámusilo
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Více info: MOBIL: 722 321 870
www.HUSTIRANEK.webnode.cz

Vážení spoluobčané, příznivci cyklistiky a pěší turistiky. Rádi bychom Vás požádali o Váš názor
k námi pořádané akci. Přivítali bychom návrhy, co by se dalo vylepšit a čím by se dal zpestřit
výroční, 10. ročník, této akce. Zároveň pro Vás máme nabídku výročních triček, které se
v nejbližších dnech objeví na našich stránkách. Trička už jsou navržená, čekáme pouze na jejich
nacenění. Jelikož neodhadneme, jaký zájem o trička bude, můžete si je objednat prostřednictvím
našeho webu.Více informace najdete na webových stránkách: www.velichovskeputovani.cz Těšíme
se, že se na hojnou účast .
Za oddíl MTB Velichovky: Strieblíková Michaela
Uzávěrka příštího Velichovského zpravodaje
bude ke dni 10.4.2015. Vyzýváme proto tímto všechny , kteří chtějí otisknout svůj příspěvek, aby jej zaslali e-mailem na
adresu vljaros@seznam.cz. nejpozději do tohoto data. Do zpravodaje můžete zasílat své postřehy ze života v obci,
zhodnocení kulturní či sportovní akce, které se na území obce konaly, pozvánku na zajímavou akci, žádost o zveřejnění
blahopřání k jubileu apod. Do zpravodaje neotiskujeme reklamu. Za případné příspěvky Vám předem děkujeme.
Velichovský zpravodaj č.6/2014 vychází ve Velichovkách dne 11.2.2015 , vydává Obec Velichovky v nákladu 250 ks
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Kulturní a sportovní kalendář na rok 2015

