Velichovský zpravodaj 4/2015
Při podávání žádostí o dotace pro právnické osoby na rok 2016 dochází k velkým
změnám
Novela zákona č. 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech nově podrobně upravuje přiznávání dotací
žadatelům z rozpočtů obcí a měst, usiluje o to, aby dotace byly přidělovány podle jednotných pravidel
(§ 10a-10c). Z toho důvodu je třeba, aby zejména členové zájmových spolků, které mají sídlo na
území obce, sledovali úřední desku (pevnou na budově OÚ nebo na www.obecvelichovky.cz), kde
budou počátkem října vyhlášeny dotační programy na rok 2016 .Tyto dotační programy stanoví účel,
na který budou dotace poskytnuty, okruh možných žadatelů, výši dotace, lhůtu pro podání žádosti vč.
jednotného formuláře žádostí a další podmínky.Na žádost podanou jinak než na předepsaném
formuláři nebo po lhůtě podání nebude brán zřetel.

Platba vodného a stočného za období 1.9.2014 – 31.8.2015
Vážení občané,
tak jako obvykle, do konce září obdržíte vyúčtování vodného a stočného za výše uvedené období.
(Domácnosti, kde došlo během této doby k výměně vodoměrů, obdrží dva zúčtovací lístky a dvě
složenky – tzn. za každý vodoměr.)
Splatnost je do 30. listopadu 2015 následujícími způsoby:
- složenkami přiloženými k vyúčtování (údaje jsou předtištěné)
- převodem na účet (č.4426551/0100,VS=čp.–údaje lze převzít ze složenek, v případě obdržení
dvou složenek lze uhradit jednou částkou, tj.součtem údajů na obou složenkách)
- v hotovosti – pouze do částky 1000 Kč v období od středy 7. října 2015-30.listopadu 2015
(na obecním úřadě do pokladny- nechoďte prosím platit před uvedeným termínem, bude
probíhat zpracování čtvrtletní závěrky, přijímání plateb její zpracování narušuje a znesnadňuje)
jen v úředních hodinách, tj. pondělí a středa 7.00-11.30 hodin - 12.30 – 17.00 hodin (v
neúředních dnech probíhá zpracování ostatních agend )
Přeplatek na vodném a stočném bude vrácen do 30. listopadu 2015
v hotovosti (na obecním úřadě z pokladny) – v období od 7.10. do 30.11.2015
přeposláním na účet, pokud bude číslo účtu nahlášeno (telefonicky, e-mailem)
I nadále platí, že vodné lze hradit prostřednictvím SIPO – je nutné nahlásit spojové číslo a výši
měsíční zálohy. Cena vodného a stočného na nové odečtové období. od 1.9.2015 se nemění a činí
54,05 Kč vč. 15 % DPH. Případné dotazy k vyúčtování lze adresovat buď
e-mailem na adresu ucetni.velichovky@seznam.cz nebo telefonicky na číslo 491880180.

Kontaktní místo společnosti RWE
Všem, kteří odebírají elektrickou energii či plyn od společnosti RWE oznamujeme, že nejbližší
kontaktní místo je ve Dvoře Králové nad Labem, Heydukova ul.707, otevírací doba vždy v úterý a ve
čtvrtek od 9 do17 hodin.

Ukládaní biologického odpadu
Nastává doba, kdy se začíná provádět podzimní úklid na zahradách a s tím souvisí i odvoz rostlinných
zbytků. Žádáme proto, abyste na kompostárně ve Velichovkách dodržovali provozní režim- tzn.větve
a ostatní dřevoopad určený ke štěpkování ukládali do přední části kompostárny, ostatní odpad (tj.
zejména listí, trávu, jablka) za uskladněný dřevoodpad.
V Hustířanech i nadále bude do konce listopadu přistavován kontejner na listí, trávu, jablka apod.,
větve je třeba ukládat vedle kontejneru, aby mohly být seštěpkovány.
Děkujeme za pochopení.

Svoz nebezpečného a neskladného odpadu
I letos na podzim bude proveden svoz nebezpečného odpadu, kdy můžete odevzdat staré
automobilové akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií, staré léky, zářivky,
výbojky, motorové oleje a maziva, olejové filtry, mořidla, spreje, pneumatiky. Dále proběhne svoz
elektrozařízení ( televizory, počítače, lednice , mrazáky apod) a neskladného odpadu (koberce,
linolea, matrace, umývadla, WC mísy apod.).
Svoz se uskuteční v sobotu 14. listopadu 2015 , odpad se bude vybírat na obvyklých místech, tj. ve
Velichovkách na dvoře hotelu U Kopeckých od 11.10 do 12.10 hodin. Odpad je možno odevzdat na
toto místo již v pátek 13. listopadu mezi 14. a 17. hodinou. V Hustířanech se odvoz uskuteční pouze
v sobotu v areálu firmy KV kovovýroba od 10.00 do 11.00 hodin. Příjezd s odpadem do firmy bude
po zpevněné ploše od bývalého hostince „U potůčku“. Výjezd pak přes areál firmy kolem
Schwarzových. Odpady nenechávejte na stanovišti bez dozoru, předejte je přímo pracovníkům obce
nebo svozové firmy po jejich příjezdu.
Připomínáme, že neskladný odpad, který se nevejde do popelnic se vybírá pouze v tyto dny,
neukládejte jej v průběhu roku na místech určených pro svoz tříděného odpadu, tj. vedle
kontejnerů na sklo, papír, umělé hmoty !!!

Modré zvonky na paloucích odzvonily prázdninám a 1. září do školy zve nás…
Krásné prázdniny plné slunce utekly jako voda a naše škola se prvního zářijového dne opět
rozezvučela jako včelí úl. Sotva jsme se stihli pozdravit se svými kamarády a spolužáky, již jsme vítali
naše nové, nejmladší…Slavnostního uvítání se zúčastnil i pan starosta Josef Karel, který všem
prvňáčkům popřál úspěšný a pohodový start do nových povinností, ale i radostí a zážitků. A my se
k jeho přání připojujeme, neboť my už víme, na co se naši malí spolužáci mohou těšit stejně jako
my… na deset měsíců plných nových poznatků, společných zážitků, vědomostních soutěží a her.
Krásný podzim Vám všem přejí všichni ze ZŠ Velichovky /www.zsvelichovky.cz/

Základní škola Velichovky – sběr pet víček a papíru
Začátkem září byl zahájen charitativní sběr pet víček (pouze z lahví) pro Terezku pod záštitou
Sdružení Dubeneckých myslivců obce Dubenec. Dále sbíráme korkové zátky na tvoření s dětmi. I vy
můžete pomoct. Tradiční sběr papíru proběhne od 5. do 8. října.
Děkujeme

Ohlédnutí za pohádkovým lesem
Hustířanský Pohádkový les se v letošním roce uskutečnil 13. června, poprvé v režii Hustířánku. Paní
Marie Andrejsová a Šárka Dyrcová nám tak předaly štafetu, své dlouholeté zkušenosti, tradici i důvěru
a my z Hustířánku jsme s poctou a díky výzvu přijali.
Na děti čekala pečlivě připravená trasa se stanovišti jednotlivých pohádkových postav, u kterých plnily
úkoly. Například u víly Amálky hledaly korálky, makové panence pomohly posbírat mák do makovic a
u posledního stánku - mysliveckého si mohly například vzít na ruku živé káně. V lese potkaly
samozřejmě i další pohádkové postavy mezi nimiž byli kupříkladu dřevorubec Drnec, kovbojka, Ferda
Mravenec, Křemílek a Vochomůrka a další.
Po projití a splnění úkolů čekala na děti odměna v podobě tajuplného kouzlení, zábavy pana Vlasáka a
vystoupení skupiny HUNAP, které rozhýbalo malé i velké posluchače. Výše zmiňovaným patří velké
poděkování.
Děkujeme také všem, kteří se podíleli na organizaci celé akce, z řad dětí i dospělých a doufáme, že v
příštím roce se opět sejdeme v Pohádkovém lese.
Za Hustířánek Lucie Hustáková

Setkání důchodců Velichovek a Hustířan
Obecní úřad pořádá „Setkání důchodců“ pro své občany z Velichovek a Hustířan, které se uskuteční
29.11.2015 od 15.00 h v hasičské zbrojnici ve Velichovkách. Je připraven bohatý program a
občerstvení. Závazné přihlášky se budou přijímat od 9.11.2015 do 20.11.2015 v místním obchodě
potravin ve Velichovkách a v prodejně REO v Hustířanech a na obecním úřadě.

Setkání důchodců Mikroregionu Hustířanka
Dobrovolný svazek obcí pořádá pro své občany důchodového věku již tradiční setkání, které se
uskuteční v sobotu 14. listopadu 2015 od 14.00 hodin v sokolovně v Rožnově. O program se postará
dámský vokálně instrumentální soubor PRAGTET, který interpretuje české evergreeny, písně
Jaroslava Ježka, Jiřího Šlitra, Jiřího Suchého, staré české kuplety a hity Karla Hašlera.
Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě, v prodejně potravin ve Velichovkách a v prodejně REO v
Hustířanech do 26. října 2015, kde zároveň sdělí případné požadavky na dopravu.

Hustířanské posvícení z pohledu Hustířánku
První písemná zmínka o obci Hustířany pochází z roku 1355. Letos se tedy 29.8. konaly oslavy k 660.
výročí této události.
Doprovodný program pro děti se držel tématu a každý panoš měl příležitost stát se rytířem
z Hustířánku. Nejprve však musely vyrobit meče, štíty a koně, které následně vyzkoušely při výcviku
na kolbišti. Ony samy se procvičily ve střelbě z luku a kuše, což hned po seznámení se s příběhem o
zkáze hradu Rotemberku využily v boji se zlým drakem. Po porážce draka byly všechny děti po právu
králem pasovány na rytíře z Hustířánku.
Celý tento program by nebylo možné uskutečnit bez pomoci všech z Hustířánku, hustířanských žen
v čele s paní Rejlovou (které nasbíraly pro děti klubíčka) a samozřejmě všech organizátorů výroční
akce.
Děkujeme také zúčastněným rytířům za jejich odvahu a rodičům za projevenou podporu.
Za Hustířánek Lucie Hustáková

Zájezd do divadla
I na letošní podzim je plánován zájezd do divadla. V neděli dne 8. listopadu 2015 se okolo 11.
hodiny vypravíme do Studia Dva do Prahy (Václavské náměstí) na odpolední představení Půldruhé
hodiny zpoždění, které začíná ve 14 hodin.
Po třiceti letech manželství je nejvyšší čas mnoho věcí zásadně změnit. Manželé Sansieuovi se jednoho
dne během devadesáti minut pokusí o sexuální renesanci, revoltu proti zavedeným manželským
stereotypům a vymetení nudy ze svého života. Podaří se jim to? V režii Patrika Hartla účinkují
Daniela Kolářová a Milan Lasica.
Podmínky účasti na zájezdu jsou neměnné, tzn. že vstupenky lze zamluvit telefonicky na čísle
491880180 nebo osobně na obecním úřadě, v došlém pořadí budou nejdříve vyřizovány požadavky
občanů bydlících v obci, teprve pokud nebudou vstupenky rozebrány a uhrazeny místními do 5. října
2015, budou nabídnuty i občanům bydlícím mimo obec.
Cena vstupenky je 315 Kč (díky akci S láskou k divadlu – jinak běžné vstupné činí 499 Kč), dopravné
55 Kč pro místní občany, 75 Kč pro ostatní účastníky. Každý místní občan si může zamluvit a zaplatit
max. 2 vstupenky (místní občan=občan, který v obci hradí poplatek za odvoz odpadů - může s sebou
na druhou vstupenku vzít jako doprovod jednu osobu bydlící mimo obec, ta však uhradí vyšší
dopravné).
Při zpáteční cestě bude přestávka na večeři, předpokládaný návrat je okolo20. hodiny. Přesný čas
odjezdu a další podrobnosti budou účastníkům sděleny dodatečně.

Tradiční hodiny pohybu pro ženy a dívky
budou zahájeny od 24. září 2015 v hasičské zbrojnici. Paušální poplatek ve výši 400 Kč bude
vybírán na začátku 1. lekce, při počtu 10 cvičenek z něj bude uhrazeno 16 lekcí (zájemkyně o
nepravidelnou účast si budou moci uhradit vždy 40 Kč za každou jednotlivou lekci). Pokud počet
zájemkyň bude dostačující a cvičení se uskuteční, pod vedením paní Jaroslavy Kubů opět zkusíme od
každého trochu - aerobic, kalanetika, strečing, jóga, tanec, pilates atd.. Cvičebními dny budou čtvrtky
od 19,00 do 20,30 hodin. S sebou podložku, pití.

Hubertova jízda v Hustířanech
Jako již tradičně na podzim i letos bude Jezdecký klub Hustířany pořádat Hubertovu jízdu, jež
uzavírá jezdeckou sezonu. Pokud Vás zajímá atmosféra tradiční Hubertovy jízdy, přijďte se podívat
17. 10. 2015 na již v pořadí dvanáctou jízdu do Hustířan. Sraz účastníků je v 10:00 hodin v jezdeckém
areálu „Pod Hradem“. Jede se v sedle, kočárem i vozem. Během dne bude připraveno občerstvení
všeho druhu.
Poslední hold Svatému Hubertu můžete vzdát s přáteli večer při Svatohubertské taneční zábavě,
která se bude konat od 20:00 hodin v Pensionu Na Faře v Dubenci.
Nezbývá než doufat, že nám bude přát počasí a společně prožijeme krásný den v prostředí koní a
jezdeckého sportu.
Jezdecký klub Hustířany

Pozvánka na Hustířanský lampionek
Stejně jako v minulém roce se bude i letos konat v Hustířanech lampionový průvod. Tentokrát s
podtitulem „Od zrníčka ke chlebíčku“
.
Kromě výroby vlastních lampionů, průvodu a opékání buřtů, které bude možné spolu s dalším
drobným občerstvením zakoupit na místě, projdete tématickou trasou, kde se dozvíte, jak se ze zrna
stane chléb.
Místo setkání zůstává stejné - „V Úvozku“. Start je naplánován na 9.10.2015 15.30-16.00. Vstupné
dobrovolné. Těšíme se na všechny účastníky průvodu i soutěže!
PS: Za deště se akce nekoná.
Za Hustířánek Lucie Hustáková

Blahopřání
Pan Václav Štefan z Velichovek oslavil v září 80. narozeniny.
Do dalších dnů přejí mnoho zdraví a spokojenosti bývalí kolegovézaměstnanci Obce Velichovky
12.srpna oslavila 95 let naše maminka Jiřina Haramijová, která je
zároveň nejstarším občanem Velichovek. Do dalších let jí přejeme ještě
hodně elánu a zdraví, ať jí život s námi stále baví. S láskou za početnou
rodinu přejí děti Jiřina, Zlatka a Milan.

Uzávěrka příštího Velichovského zpravodaje
bude ke dni 30.10.2015. Vyzýváme proto tímto všechny , kteří chtějí otisknout svůj příspěvek, aby jej zaslali emailem 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.
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