Velichovský zpravodaj 4/2016
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
Zveme vás na 15. veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí dne 26.září 2016 od
19.hodin v Pohostinství Ve Mlýně v Hustířanech. Na programu jednání bude zejména schválení změny
č. 3 územní plánu obce, pronájmu obecní garsoniéry, výsledků výběrového řízení na akci Opatření na
úpravně vody, dotačních programů z rozpočtu obce na rok 2017, rozpočtových opatření.

Sdělení člena zastupitelstva obce
Vážení spoluobčané,
Ve Velichovkách dne 13.9.2016
v nejbližší době se chystám na dlouhodobou zahraniční cestu, tudíž nebudu nadále schopný vykonávat
zodpovědně funkci zastupitele naší obce. Z tohoto důvodu jsem dle zákona 491/2001 Sb. o volbách
do obcí nucen na tuto funkci rezignovat.
Rád bych Vám všem tímto vyjádřil omluvu. Velmi si vážím důvěry, kterou jste ve mě vložili, bohužel
jsem v situaci, kdy ji nadále nemohu naplňovat. Zastupitelům přeji, po zbytek volebního období,
společnou shodu, která povede ke spokojenosti obce.
S pozdravem Adam Voltr, Hustířanská 151, 552 11 Velichovky

Ordinační hodiny – MUDr. Jelínek
Praktický lékař MUDr. Miroslav Jelínek ordinuje ve Velichovkách v následujících pondělních
termínech vždy od 14.00 do 15.15 hodin: 26.9., 17.10., 07.11., 28.11., 19.12.2016 a dále 9.1.2017.

Očkování psů proti vzteklině
Vakcinace psů proti vzteklině se uskuteční v Hustířanech v sobotu 1.10. 2016 od 9.00 do 9.15 hodin,
ve Velichovkách v ordinaci veterinární ambulance v úterý 4.10. od 19.00 do 19.30 hodin.
MVDr.Dalibor Sova
.

Platba vodného a stočného za období 1.9.2015 – 31.8.2016
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 tradičně do 30. listopadu 2016 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 pondělí 10. října 2016-30.listopadu 2016
(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 2016
v hotovosti (na obecním úřadě z pokladny) – v období od 10.10. do 30.11.2016
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 1.9.2016 se nemění a činí 54,05 Kč vč. 15%
DPH.
Případné dotazy k vyúčtování lze adresovat buď telefonicky na číslo 491 880 180 nebo e-mailem
na adresu ucetni.velichovky@seznam.cz

Kolumbárium na hřbitov ve Velichovkách
V budově bývalé márnice byla v letošním roce dokončena instalace třiceti schránek pro uložení uren
s ostatky zemřelých. Zastupitelstvo obce již schválilo potřebné dokumenty, tj. provozní řád, ceník a
vzor nájemních smluv.
Provoz kolumbária bude zahájen od 1. října 2016, cena za pronájem jedné schránky, kam se vejdou
max. 4 urny, činí 100 Kč/rok. Pro první období bude umožněna doba pronájmu od 1.10.2016 do
31.12.2020, tj. za celkovou cenu 425 Kč. Od r. 2021 bude doba pronájmu stanovena na 10 let, stejně
jako doba pronájmu ostatních hrobových míst.
Zájemci o pronájem těchto schránek v kolumbáriu mohou do prostor bývalé márnice již nahlédnout,
seznámit se s provozním řádem, který je tam zveřejněn, vybrat si podle číselného označení schránku,
kterou by si chtěli pronajmout a poté se dostavit v úředních dnech na obecní úřad, kde s nimi bude
sepsána nájemní smlouva a přijata platba za nájemné. V případě zájmu mohou nájemci požádat i o
zajištění samolepícího štítku, kde budou uvedeny údaje o zemřelých, jejichž urny budou ve
schránkách uloženy.
Bližší informace lze získat na telefonu 491880180 nebo 604366749 – pí. Šubrtová

Nabídka paliva
Obec nabízí občanům smrkové dřevo na palivo za cenu 800 Kč/m3 +15% DPH/m3. Zájemci se mohou
telefonicky domluvit se starostou obce na čísle 603146372

Příjem žádostí o dotace na rok 2017
Upozorňujeme především zástupce spolků, které mají na území obce Velichovky sídlo, že počátkem
října budou po schválení zastupitelstvem na úřední desce (pevné na budově OÚ nebo na
www.obecvelichovky.cz), vyhlášeny dotační programy na rok 2017. Tyto dotační programy stanoví
účel, na který budou dotace poskytnuty, okruh možných žadatelů, výši dotace, lhůtu pro podání
žádostí vč. jednotného formuláře žádostí a další podmínky. Lhůta pro podání žádostí bude stanovena
na nejbližším zasedání zastupitelstva obce, pravděpodobně do 30.11.2016. Na žádost podanou jinak
než na předepsaném formuláři nebo po lhůtě podání nebude brán zřetel.

Zákaz podomního a pochůzkového prodeje v obci
Zastupitelstvo obce Velichovky na jaře na svém zasedání přijalo nařízení, tzv. TRŽNÍ ŘÁD, který
upravuje podmínky, za kterých lze realizovat nabídku a prodej zboží a poskytování služeb na území
obce. Pro vysvětlenou zde uvádím, že tímto nařízením je v obci zakázáno provádět nabízení služeb a
zboží formou podomního a pochůzkového prodeje (tzn. bez vaší předchozí objednávky). K tomu účelu
jsou v obou částech obce určená místa, kde lze tento prodej a nabídku uskutečňovat ( ve Velichovkách
na parkovišti v ulici Dlážděná, v Hustířanech na obecním pozemku před čp. 21).
V případě, že i přes zákaz Vám podomní prodejce bude ve Vašem bydlišti nabízet své služby nebo
výrobky, můžete se obrátit telefonicky na starostu (mob. 603 146 372) nebo místostarostu obce (mob.
732 144 551), kteří jsou oprávněni takovou osobu z obce vykázat nebo vyvolat správní řízení a udělit
pokutu.
Vladimír Jaroš – zastupitel obce

Sběr tříděného odpadu
Sběr tříděného odpadu (plasty, sklo, papír, kov) probíhá v pravidelných týdenních nebo
čtrnáctidenních cyklech (jindy pouze výjimečně z technických důvodů). Žádáme vás, abyste odpad
odkládali pouze dovnitř kontejnerů, nikoliv vedle nich v případě, že kontejner je již naplněn. Buď
s odložením odpadu vyčkejte po vývozu již plného kontejneru nebo jej odložte do kontejneru na jiném
místě v obci – v obci jsou následující sběrná místa: Velichovky – ulice Jaroměřská, Hradčana, Na
Třešňovce, Nová čtvrť, U křižovatky, Hustířany – u prodejny, u bývalého hostince.
Protože se vesměs jedná o lehký odpad, pokud není v kontejneru, často je větrem roznášen po okolí
(chodníky, silnice), což neprospívá vzhledu obce ani bezpečnosti provozu na komunikacích. Rovněž
odpad, který se z důvodu své velikosti do kontejneru nevejde, nepokládejte ke kontejnerům, ale
předávejte ho firmě zajišťující sběr neskladného odpadu (vždy probíhá na jaře a na podzim), popř. se
dohodněte na obecním úřadě o jeho možném uskladnění do doby odvozu. Děkujeme za pochopení.

Základní škola Velichovky – sběr papíru, pomerančové kůry, pet víček a baterií
Začátkem září byl zahájen charitativní sběr pet víček (pouze z lahví) pro Terezku pod záštitou
Sdružení Dubeneckých myslivců obce Dubenec. Dále sbíráme suchou pomerančovou kůru a použité
baterie, které můžete přinášet po celý rok, sběrem baterií se s námi zapojíte do ekologického programu
Recyklohraní. Tradiční sběr papíru proběhne od 17. do 20. října. Ve stejném týdnu bude i sběr
drobných elektrospotřebičů, které můžete přinášet v čase 6:30 – 15:30 do budovy školy. I Vy můžete
pomoci.
Děkujeme

Základní škola Velichovky
Je tu měsíc září, slunce ještě září, na cestu do školy, na nové úkoly ….
A opravdu, první den nového školního roku se probudil do krásného rána a sluneční paprsky zářily na
cestu do školy nejen nám, školákům, ale i našim novým kamarádům, prvňáčkům. Jejich slavnostního
uvítání se zúčastnil také pan starosta Josef Karel s přáním šťastného vykročení do nových školních
dní. Našimi nejmladšímii kamarády a spolužáky jsou Karolína Balcarová, Jáchym Bém, Jan Cisár,
František Holemář, Dominik Kodeš, Anežka Jelínková, Karolína Mílová, Václav Otman, Natálie
Vítová. Vítáme je mezi námi a přejeme všem pohodový školní rok plný poznání, práce, zážitků i
zábavy. Na zážitky a poučení jsme opravdu nečekali dlouho. V úterý 6. září, v rámci bezpečnosti a
ochrany zdraví i života k nám přijeli lidé se zdravotním postižením, pracovníci občanského sdružení
Život bez bariér z Nové Paky. Teď už víme, jak se žije lidem na vozíku, jaká úskalí musí denně
zdolávat, víme, jak obtížný je život nevidomých, sami jsme měli možnost si to vyzkoušet, víme také,
že své zdraví musíme chránit a také si ho vážit. V pátek 9. září jsme se vydali na malý pěší výlet do
Dubence. Děkujeme panu starostovi J. Huňátovi za zpřístupnění dětského hřiště a prohlídku místního
kostela se zajímavým výkladem, i na varhany jsme si mohli zahrát. Byl to krásný zážitek a my se už
těšíme na další, jsme prostě škola živá.
Krásné babí léto Vám všem přejí všichni ze ZŠ Velichovky /www.zsvelichovky.cz/

Poděkování
Naši občané již několik let poukazují na neutěšený stav autobusové čekárny v Hustířanech. Na úřadě
nebo při veřejných zasedáních již několikrát vznesli požadavek nové čekárny nebo její opravy, ovšem
stále bez výsledného efektu. Jsou ovšem mezi námi tací, kteří si jen nestěžují na věci kolem sebe, ale
přiloží ruku k dílu. Proto bychom chtěli touto cestou poděkovat panu Josefu Špryňarovi, který ze
svých prostředků nakoupil barvy a nátěrem dal čekárně nový kabát.
Monika Novotná

Hubertova jízda v Hustířanech
Jako již tradičně na podzim i letos bude Jezdecký klub Hustířany z.s. pořádat Hubertovu jízdu, jež
uzavírá jezdeckou sezonu.
Pokud Vás zajímá atmosféra tradiční Hubertovy jízdy, přijďte se podívat 15. 10. 2016 na již v pořadí
třináctou 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 Hostinci U dvou lip ve Vilanticích.
Nezbývá než doufat, že nám bude přát počasí a společně prožijeme krásný den v prostředí koní a
jezdeckého sportu.
Jezdecký klub Hustířany z. s

Setkání občanů obce Velichovky a Hustířany
Obec Velichovky ve spolupráci s SDH Velichovky a TJ Velichovky pořádají v sobotu 26.11.2016
setkání občanů důchodového věku. Setkání se uskuteční v hasičské zbrojnici ve Velichovkách od 14
hodin. Bude pro Vás připraven bohatý program a občerstvení.
Na toto setkání se můžete přihlásit v době od 07.11.-20.11.2016 v obchodě potravin ve
Velichovkách, v Hustířanech v prodejně REO a na OÚ ve Velichovkách. Těšíme se na Vaši účast.

Kroužek malých hasičů- Hustířany
Sbor dobrovolných hasičů Hustířany zahájil 8. Září činnost kroužku malých hasičů. Do kroužku jsou
přjímány děti od 4 let věku. Kroužek pracuje pod vedením Pavlíny Špreňarové a schází se pravidelně
každý čtvrtek od 17 hodin. Děti se zde naučí nejen zvládat hasičskou techniku a pomáhat druhým
ochraňovat jejich majetek, ale také základy zdravovědy, uzlování, topografii atd. Hustířanští hasiči ve
svém volném čase pracují na rekonstrukci bývalé školy, aby se děti měly kde scházet. Než bude
rekonstrukce dokončená (pravděpodobně konec září, maximálně začátek října), kroužek se schází na
hřišti „U mlýna“. Pokud má ještě někdo zájem se zapojit do činnosti tohoto kroužku, může zavolat sl.
Špreňarové na tel. 739 123 912 nebo jednoduše ve čtvrtek v 17 hodin se dostavit na hřiště.
Vladimír Jaroš – starosta SDH Hustířany

Sbor dobrovolných hasičů Velichovky
pořádá nábor mladých hasičů a hasiček ve všech věkových kategoriích, tj. přípravka 5-6 let, mladší
žactvo 6-11 let, starší žactvo 11-15 let, dorost 15-18 let.
Čím se mladí hasiči zabývají? Prohloubí si znalosti v protipožární ochraně, poznají požární techniku a
její využití, získají základy zdravovědy a první pomoci, topografie, uzlování, účastní se soutěže ve hře
Plamen atd.
Schůzky se konají vždy ve čtvrtek od 16 hodin, další informace podají vedoucí Petra Plachetková a
Zuzana Malá na telefonních číslech 739855086 nebo 731840215.

Tradiční hodiny pohybu pro ženy a dívky
budou zahájeny od čtvrtka 6. října 2016 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.

Rozběháme Velichovky?!
Chcete něco udělat pro své zdraví, zlepšit životní styl a třeba i poznat nové lidi?
Nevíte, jak začít? Přijďte ve čtvrtek dne 29. 9. v 17:30 hodin ve sportovním
oblečení a obuvi na místní klužiště a "něco s tím uděláme”. Tento kurz je vhodný
pro ty, kteří neví, jak s během začít. Úvodní lekce bude trvat cca 45 minut, další
podle zájmu. Pohlaví a věková kategorie je neomezena, startovné se nevybírá.
Na shledání se těší Barbora Šubrtová ve spolupráci se sportovním výborem obce
Velichovky.
V případě nepříznivého počasí se úvodní lekce přesouvá na úterý 4.10. v 17:30 hodin.

Blahopřání
1. října oslaví Luboš Štefan své jubilejní 80. narozeniny. Do dalších let Ti
přejeme stále mnoho elánu, zdraví, spokojenosti a radosti.
S láskou manželka Hana a děti Ivona, Hana a Luboš s rodinami.

Uzávěrka příštího Velichovského zpravodaje bude ke dni 27.10.2016. 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. 4/2016 vychází ve Velichovkách dne 21.9.2016 , vydává Obec Velichovky v nákladu
250 ks výtisků, IČO 00273155, evidenční číslo MK ČR E 17563

