Velichovský zpravodaj 1/2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
Zveme vás na 23. veřejné zasedání zastupitelstva obce, které je plánováno na středu dne
28.února 2018 od 18.30 hodin v Pohostinství Ve Mlýně v Hustířanech. Na programu
jednání bude zejména schválení rozpočtu na letošní rok, smluv o poskytnutí dotací spolkům,
rozpočtového výhledu atd.
Poplatky na rok 2018
Vážení občané,jako každoročně je možné od počátku února hradit poplatky za likvidaci
odpadů a poplatek ze psů na rok 2018
Poplatek za odpady-obecné podmínky, výše poplatku
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 (vyplněný registrační list mají již téměř všechny domácnosti.). Pokud se počet
poplatníků oproti předcházejícímu roku ve vaší domácnosti změnil, jste povinni do 15 dnů
tuto skutečnost nahlásit (e-mail:ucetni.velichovky@seznam.cz nebo telefonicky
491880180).Protože se k 28.2.2018 uzavírá předpisný seznam poplatků, nelze dodatečně
vyjímat z poplatkové povinnosti ty osoby, které se v obci již nezdržují a tuto změnu dosud
majitelé domů či bytů nenahlásili. 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 450 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. Jednočlenným či
dvoučlenným domácnostem a majitelům víkendových obydlí – pokud nevlastní popelnici - je
umožněno odkládat směsné odpady do plastových pytlů označených logem svozové firmy
Poplatek ze psů – obecné podmínky, výše poplatku
Poplatek 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 – protože
se k 28.2.2018 uzavírá předpisný seznam poplatků, nelze dodatečně vyjímat z poplatkové
povinnosti psy, jejichž úbytek jejich držitelé nenahlásili. Při úbytku postačuje změnu
oznámit 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.

Splatnost a způsob úhrady poplatků, ostatní informace
Oba poplatky 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 2018. V Hustířanech
budou poplatky vybírány v hotovosti v Pohostinství Ve Mlýně ve středu 28.2.2018 od 17.30
do 18.30 hodin.
Pokud nebudou poplatky uhrazeny do 10. března 2018, budou jednotlivým poplatníkům
zaslány složenky na jejich úhradu.
Po úhradě poplatků je nutné si vyzvednout na obecním úřadě známku na označení popelnice
– pokud nebude od dubna popelnice takto označena, svozová firma ji nebude vyvážet.
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 75 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.
Majitelé psů si mohou zdarma vyzvednout papírové sáčky na úklid psích exkrementů.
Jana Šubrtová, evidence poplatků a ostatní agendy
Pokladní hodiny na obecním úřadě
Připomínáme, že pokladní hodiny na obecním úřadě jsou pouze v úředních dnech, tj.
v pondělí a středu od 7.00 do 11.30 a od 12.30 do 17. hodin. Pouze v úředních dnech se
rovněž provádějí i ostatní úkony, které jsou zpoplatněny (tj. ověřování podpisů, listin,
výpisy z registrů, přihlášky k pobytu apod.)
Známky na označení popelnice je možné si vyzvednout i mimo úřední dny jen v případě, že
poplatek za svoz odpadů byl uhrazen buď poštovní poukázkou nebo převodem na účet.
Z provozních důvodů vzhledem k množství a různorodosti dalších zpracovávaných agend
není možné pokladní hodiny a ostatní výše uvedené úkony rozšířit i na další pracovní dny.
Děkujeme za pochopení.
Jana Šubrtová, pokladní a ostatní agendy
Venčení psů po obci
Obecní úřad v poslední době obdržel několik ústních stížností od občanů na velký výskyt
psích exkrementů na chodnících a plochách veřejné zeleně. Nejvíc stížností se týká lokality
Na Třešňovce – u kostela, lesní cesty k Buhdalu a středu obce (ulice Pod Kostelem, Dlážděná,
U křižovatky,). Majitele psů, kteří se svými miláčky chodí po obci, důrazně žádáme, aby při
procházkách prokázali základy slušnosti a po svých psech exkrementy uklízeli. V centru obce
je několik košů se sáčky přímo určenými k tomuto účelu, na obecním úřadě jsou rovněž sáčky
k dispozici zdarma (což využívá zhruba pouhých pět majitelů psů). Úklid je možné zvládnout
i s jiným sáčkem, který by měl být mimo vodítka povinnou výbavou toho, kde jde psa
venčit.
Josef Karel, starosta obce
Zájezd do divadla
Jak již bylo na vývěsních deskách zveřejněno, pořádá obec Velichovky dne 7. dubna 2018
zájezd do divadla na muzikálové představení Šíleně smutná princezna (studio Dva,
Praha). Většina vstupenek je již zarezervována, několik volných je jich ještě k dispozici. Cena
vstupného je 320 Kč, dopravné pro místní občany 55 Kč, pro cizí 75 Kč. Zarezervované
vstupenky je nutné uhradit na obecním úřadě do konce února, neuhrazené budou nabídnuty
ostatním zájemcům. Bližší informace na telefonu 481880180 nebo 60436674 – Jana Šubrtová

Základní škola Velichovky
Leden na rampouchy hrál, únor posune den dál…
Měsíc únor nám přinesl nové pololetí, ve kterém nás čeká spousta práce a zábavy, ale my se
ohlédneme za pololetím prvním.
Měsíc prosinec jsme zahájili návštěvou Filharmonie v Hradci Králové, kde si žáci vyslechli koncert O
kouzelné mošně. 8. prosince měly dívky z tanečního kroužku předtančení na plesu Ples-neples, pod
vedením Mgr. Ivony Šubrtové. 10. prosince se konal tradiční vánoční koncert ve velichovském
kostele. Děkujeme Mgr. Kateřině Hamáčkové za každoroční spolupráci a klavírní doprovod.
Ve školní družině se děti zúčastnily výtvarné soutěže na téma „Jak se slaví Vánoce u nás a jinde
v Evropě“. Lucie Karlová za svoji pohlednici získala 3. místo.
Členové šachového kroužku se 12. 12. zúčastnili okresního kola šachového přeboru škol v Náchodě.
Naše čtyřčlenné družstvo obhájilo 1. místo a postoupilo do krajského kola.
13. prosince jsme ve škole přivítali paní Holínskou z Hustířan, která si pro nás připravila besedu na
téma Advent. 21. prosince nám školu provonělo cukroví, které děti pekly ve školní družině. 22. 12.
jsme ve škole oslavili Vánoce a užili si program zážitkové hudební výchovy, při které si žáci
vyzkoušeli hru na bubny.
Po vánočních prázdninách se žáci s plným nasazením pustili do práce. Členy šachového kroužku
čekalo 24. ledna krajské kolo šachového přeboru škol v Třebechovicích nad Orebem. Naše čtyřčlenné
družstvo ve složení Vojtěch Dostál, Matěj Kolaja, Jan Otman a Milan Kukal obsadilo 4. místo.
29. ledna se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili pokračování interaktivního pořadu Planeta Země 3000
v divadle v Jaroměři tentokrát na téma Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky.
Ve školní družině plnili žáci nový úkol ze soutěže Recyklohraní.
Poslední lednový den skončilo první pololetí a žákům bylo předáno vysvědčení, po kterém
následovaly jednodenní pololetní prázdniny.
Druhý týden v únoru se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili mezinárodní matematické soutěže Pangea.
14. února jsme navštívili divadlo v Jaroměři a shlédli představení s názvem „Jak Anička o masopustu
ke štěstí přišla“.
Jako každý rok, i letos jsme zapojeni do vědomostní soutěže Eurorebus Junior, žáci budou
v následujících dnech plnit 3. korespondenční kolo.
všichni ze ZŠ Velichovky www.zsvelichovky.cz

Zprávičky z velichovské školičky
Nový rok je již v plném proudu a také ve školce rozhodně nezahálíme. Měsíc leden jsme zaměřili na
lidské tělo, zdraví a vše s tímto tématem spojené. Víme, jak naše tělo funguje, co mu prospívá a čím
bychom si naopak mohli uškodit. A protože "zeleninu rádi jíme, doktora se nebojíme", připravili jsme
si úplně sami k dopolední svačince výborné zeleninové chuťovky. Věnovali jsme se zimním sportům, i
když zima nám tentokrát sněhu moc nedopřála. Na pekáčích jsme se mohli prohánět jen pár dní a
bruslili jsme alespoň na papíře. Ve Dvoře Králové jsme navštívili písničkový program Pavla Nováka
ml. " O zvířatech a lidech", který se nám moc líbil. Do školky za námi přijela paní Čemusová a
provedla nás pomocí písniček muzikantským rokem. Písničky jsme si s chutí zazpívali a také jsme
zvládli jejich rytmizaci na různé nástroje. V měsíci únoru nás čekal výlet do Hradce Králové, kde jsme
navštívili planetárium. Planety, hvězdy, Slunce, Měsíc, to vše nás moc zajímá. Školku nám zdobí
různé rakety, koláže naší planety Země či sluneční soustavy. Ale pozor, proměníme se v
mimozemšťany a jako návštěvníci z různých planet se sejdeme na našem karnevale. Kdoví, jaké
tajemství skrývá obrovský vesmír, jak to může vypadat třeba na kytičkové, pruhované nebo cukrové
planetě? My si to představit dovedeme a už se na naše dopoledne plné tanečků a her těšíme. Přejeme
také vám, ať neztrácíte fantazii a chuť se radovat i z maličkostí
.
Martina Nymsová a kolektiv MŠ

Uzávěrka příštího Velichovského zpravodaje
bude ke dni 13.4.2018. 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.
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