Velichovský zpravodaj 1/2017
Poplatky na rok 2017
Vážení občané,
od počátku února je možné hradit poplatky za likvidaci odpadů a poplatek ze psů na rok 2017.
Poplatek za odpady
Základní povinností majitele bytu nebo domu je na obecní úřad nahlásit počet poplatníků (tj. osob,
které v domácnosti skutečně bydlí), za které bude poplatek za likvidaci odpadu hradit. Pokud se
počet poplatníků od posledního oznámení ve vaší domácnosti změnil, obratem tuto skutečnost
nahlaste (e-mail: ucetni.velichovky@seznam.cz nebo telefonicky 491880180).Za poplatníka je pro
účely této vyhlášky považována každá fyzická osoba, která v obci pobývá nebo předpokládá, že bude
pobývat více než 30 kalendářních dnů v daném roce, bez ohledu na to, zda je na území obce
přihlášena k trvalému pobytu.
Základní poplatek činí 420 Kč/osoba/rok. Užívá-li byt 5 a méně osob, a odpady uživatelé nevytřídí
takovým způsobem, aby jim postačovala jedna popelnice o objemu 120 l, zvyšuje se výše poplatku při
pořízení druhé popelnice o 100 % - 20 % při počtu 1-5 osob způsobem uvedeným v tabulce č. 1
přílohy k obecně závazné vyhlášce č. 1/2012 o poplatku za komunální odpad. Při využívání velké
popelnice o objemu 240 l se poplatek vypočítává tak, jako by z domácnosti byl vyvážen odpad ze 2 ks
běžných popelnic.
Poplatek je možné uhradit v úředních dnech (pondělí a středa 7,00-11,30 a 12,30-17,00 hodin)
v hotovosti do pokladny na obecním úřadě nebo převodem na účet obce č. 4426551/0100, VS=číslo
popisné domu v období do konce března 2017. V Hustířanech budou poplatky vybírány
v Pohostinství Ve Mlýně ve středu 22.2.2017 od 18.00 do 19.00 hodin.
Po uhrazení poplatku je nutné si na obecním úřadě vyzvednout známky na označení popelnic, neboť
obsah popelnic, které nebudou označeny nejpozději během března, nebude dále vyvážen. Popelnice je
nutné přistavit k odvozu vždy každé liché pondělí do 6 hodin ráno.
Majitelé domů využívaných jen rekreačně nebo jedno-dvoučlenné domácnosti, které nemají popelnici,
obdrží po uhrazení poplatku sadu pytlů na odvoz odpadů označených logem svozové firmy. Tyto bílé
pytle lze rovněž zakoupit za 70 Kč v případě nahodilé zvýšené produkce zbytkového odpadu, kdy
nestačí popelnice, po naplnění je nutné je zavázat a ve svozový den připravit k odvozu vedle
popelnice.
Na obecním úřadě je rovněž možné si zdarma vyzvednout oranžové pytle na likvidaci krabicových
obalů (z mléka, džusů, vína apod), tyto po naplnění zavázat a připravit k odvozu na stanoviště ke
kontejnerům se tříděným odpadem.
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Velichovky. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Držitel psa je
povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15. dne ode dne jejího vzniku.
Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti. Povinnost ohlásit držení
psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena (držitel loveckého psa, průkazky ZTP/P). Pokud tedy
nastala změna v počtu držených psů oproti počtu, který jste naposledy oznámili, obratem tuto změnu
na obecní úřad nahlaste – při úbytku postačuje e-mailem nebo telefonicky, při přihlášení nového psa
je nutná písemná registrace, při které bude držiteli předána známka pro označení psa.
Základní poplatek činí 120 Kč/pes/rok, při držení druhého psa jedním majitelem činí poplatek 180
Kč/rok.
Poplatek je možné uhradit v úředních dnech (pondělí a středa 7,00-11,30 a 12,30-17,00 hodin)
v hotovosti do pokladny na obecním úřadě nebo převodem na účet obce č. 4426551/0100, VS=číslo
popisné domu v období do konce března 2017. V Hustířanech budou poplatky vybírány
v Pohostinství Ve Mlýně ve středu 22.2.2017 od 18.00 do 19.00 hodin
Na obecním úřadě je možné si zdarma vyzvednout papírové sáčky na úklid psích exkrementů.
Jana Šubrtová, evidence poplatků

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
Zveme vás na 18. veřejné zasedání zastupitelstva obce, které je plánováno na pondělí dne 6.března
2017 od 18.30 hodin v hasičské zbrojnici ve Velichovkách. Na programu jednání bude zejména
schválení rozpočtu na letošní rok, smluv o poskytnutí dotací spolkům, rozpočtového výhledu atd.
Nový územní plán obce
Ve spolupráci s Městským úřadem Jaroměř, odborem regionálního rozvoje, obec zahájila přípravna
zpracování nového územního plánu obce, tak aby odpovídal platné legislativě. Proto vás jako občany
žádáme, abyste svoje náměty k novému a připomínky ke stávajícímu územnímu plánu adresovali
místostarostovi panu Martinu Kašpárkovi nejpozději do konce března.
Ordinační hodiny MUDr. Jelínka v budově obecního úřadu ve Velichovkách
Ordinační hodiny MUDr. Jelínka v ordinaci v budově obecního úřadu ve Velichovkách jsou vždy
v pondělí od 14 do 15:30 hodin, a to v těchto dnech: 6. března, 27. března, 24. dubna, 15. května a 12.
června. Další ordinační dny vám opět oznámíme prostřednictvím Velichovského zpravodaje.
Ordinační hodiny MUDr. Kaválkové v budově obecního úřadu ve Velichovkách
Ordinační hodiny MUDr. Kaválkové v dětské ordinaci v budově obecního úřadu ve Velichovkách jsou
vždy každý sudý pátek od 11 do 12:30 hodin, tj. v těchto dnech: 24. února, 10. března, 24. března atd.
Výsledek Tříkrálové sbírky
V sobotu 7. ledna 2017 proběhla po Velichovkách i Hustířanech Tříkrálová sbírka. Díky panu
Vernerovi, p. Korityakovi a paní Němcové, kteří doprovázeli malé koledníky, se ve Velichovkách
vybralo 15.646,- Kč, v Hustířanech 7.722,- Kč. Moc děkujeme za spolupráci v tak extrémním počasí,
jako bylo zrovinka letos.
Celkově se pro Domov sv. Josefa v Jaroměři a okolí vybralo 234.568,- Kč, 5 Euro, 70 centů, 2 dolary,
6 kuna a 1 libra.V Domově zůstane 65% , ze které bude pořízena klientům nemocným roztroušenou
sklerózou ruční vířivá vana.
DĚKUJEME!!! https://www.facebook.com/domovsvatehojosefa/
Celodiecézní výsledky najdete zde: http://hk.caritas.cz/trikralova-sbirka/vysledky/
U Červeného Kostelce si rozklikněte+
Zájezd do divadla – a není to apríl….
Zájezd do Divadla Na Vinohradech v Praze se uskuteční v sobotu 1. dubna 2017 na
představení Její pastorkyňa.
Hrají: Dagmar Havlová, Tereze Terberová, Tomáš Dastlík, Marek Lambora, PavelRímský, Naďa
Konvalinková, Carmen Mayerová, Denny Ratajský, Andrea Elsnerová, Vendulka Křížová, Šárka
Vaculíková, David Steigerwald
Příběh vdovy Petrony Buryjové, přezdívané Kostelnička, a její nevlastní dcery Jenůfy, má téměř
dokumentární kriminální zápletku. Vraždou nechtěného nemanželského dítěte vrcholí Kostelniččina
snaha změnit neúprosnou skutečnost podle svých představ. Vrcholné dílo českého realismu přináší
dodnes živé zpracování obrazů ze života moravské vesnice konce 19. století.
Odjezd: ve 14.15 hod od autobusové čekárny ve Velichovkách se zastávkou v Hustířanech.
Cestou tam: zastávka na večeři – místo a nabídka jídel budou upřesněny dodatečně
Začátek představení: v 19.00 hodin, předpokládaný návrat: okolo 24. hodiny
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 3.
března 2017, budou nabídnuty i občanům bydlícím mimo obec.
Cena vstupenky je 390 Kč, dopravné 60 Kč pro místní občany, 80 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).

Listopadové "Putování za martinským světýlkem"
nám opět připomnělo staré české tradice. Dodatečně bychom rády poděkovaly všem,
kteří se podíleli nebo přispěli na tuto akci. Děkujeme za pomoc rodičům z MŠ a jejich dětem za milé
vystoupení, OÚ Velichovky za finanční příspěvek, p. cukrářce Janě Dohnalové za výborné "Martinské
rohlíčky", manželům Hamplovým za zapůjčení legendy o sv. Martinovi, p. Leoši Petírovi za výrobu
"lucerničkových samolepek", Ondřeji Filipovi za ozvučení akce, p. Lídě Pilnáčkové za zajištění
Martina a bílého koně a všem, kteří nám pomohli ke zdárnému průběhu celého putování.
Kolektiv MŠ Velichovky
Zprávičky z velichovské školičky
Mráz volá "pojďte sem, zima je tu"...Slova písničky o mrazících uličnících nás provází zimním
obdobím. A že je to letos parádní zima! Tak si opravdu plnými doušky užíváme zimní období.
Vyrážíme na kopeček u obecního úřadu a už to sviští na sáňkách či pekáčích. Postavili jsme
si sněhuláky, zažili koulovačky a vůbec – ta zima je prostě prima! Také jsme se proměnili v
přírodovědce-badatele a vyzkoumali tajemství ledu, sněhu a vody. Kdy voda zamrzá, proč sníh taje?
Vše jsme vyzkoušeli a vyrobili jsme i krásně barevné ledové bábovky, které zdobily zahradu školky,
než vlivem oteplení roztály. Kdo neroztaje jsou sněhuláci, kteří zdobí naši školku-na chodbách, v
šatně a také okna jsme pomalovali veselými sněhovými kamarády. Vloni touto dobou jsme navštívili
muzeum betlémů v Třebechovicích a viděli jsme, jak probíhá oprava nádherného Proboštova betlému.
Letos jsme si výlet do Třebechovic zopakovali, betlém je po celkové opravě již opět přístupný a my
jsme si s úžasem prohlíželi nejen jeho krásu, ale i umění současných betlemářů. Vystaveny byly
betlémy z keramiky, krajky, perníku a třeba i vyřezané do oříšku. My už víme, že každé lidské práce si
máme vážit a poznáváme to i pomocí pohádky na měsíc únor "Hrnečku,vař! A ani my ve školce
nezahálíme, každý den něco tvoříme, zpíváme, cvičíme a hrajeme si, je toho spoustu, co
spolu prožíváme. Hlavně se učíme být spolu, pomáhat si. A přitom nezapomínáme ani na naše zvířecí
kamarády, ve školce se staráme o želvy a pískomily, na zahradě pravidelně doplňujeme krmítko pro
ptáčky. Však nám na jaře určitě zase hezky zazpívají. Ale teď je čas masopustu a karnevalů. I my si
ten náš školkový pěkně užijeme. Opět se sejde spoustu princezen, víl, šašků, zkrátka pohádkových
bytostí a dopoledne plné tanečků, her a zábavy si pořádně užijeme. Ve školce je zkrátka i v mrazivém
či nevlídném počasí veselo. A to přejeme i vám, ať si vždycky najdete i třeba malý důvod k
radosti.
Martina
Nymsová
a
kolektiv MŠ
Pozvánka na fotbal
TJ Velichovky sehraje tayto přípravná utkání: 26. 2. v Trutnově od 16 h. proti Starým Bukům, 12. 3.
v Novém Městě n.M. od 16 h. - soupeř ještě není znám, 18. 3. už začínají mistrovská utkání, při
kterém přivítáme na našem hřišti Velké Poříčí „B“ od 15 h. Na tato
utkání zveme všechny fanoušky.

Blahopřání
V měsíci březnu oslaví 80 let paní Helena Dostálková.
Všechno nejlepší přeje její rodina.

Uzávěrka příštího Velichovského zpravodaje bude ke dni 7.4.2017. 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.
Velichovský zpravodaj č. 1/2017 vychází ve Velichovkách dne 15.2.2017, vydává Obec Velichovky v nákladu 250 ks výtisků,
IČO 00273155, evidenční číslo MK ČR E 17563

