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DŮLEŽITÉ INFORMACE
Velké Investiční akce v roce 2021
V letošním roce budou v naší Obci probíhat dvě velké investiční akce o kterých
bych se zde rád trochu podrobněji zmínil.
První z těchto velkých investičních akcí je dlouhodobě plánovaná rekonstrukce
,,Hotelu u Kopeckých“. Výběrové řízení na tuto akci vyhrála firma ASJ, s.r.o.,
a to za vysoutěženou cenu: 25.464.428 Kč, která odpovídá rozpočtu projekční firmy, která tuto rekonstrukci od samotného začátku projektovala. Tato
rekonstrukce začne v polovině března tohoto roku a bude trvat 1 rok. Svým
rozsahem a vysoutěženou cenou je to vlastně největší investiční akce v historii naší Obce. Náklady na rekonstrukci bude krýt úvěr ve výši 20.000.000 Kč,
který si na tuto rekonstrukci Obec po dobu 5ti let bere. Dále máme zažádáno
o dotaci ve výši 6.221.391 Kč, kde výsledek žádosti o tuto dotaci budeme vědět
v dubnu/květnu tohoto roku. Případný zbytek nákladů pak bude Obec hradit
z uspořených peněz z let minulých.
Druhou z velkých investičních akcí v tomto roce je pak rekonstrukce budovy
„Základní školy“. Výběrové řízení na tuto rekonstrukci vyhrála firma BW
Stavitelství, s.r.o. za vysoutěženou cenu 5.768.648 Kč, která rovněž odpovídá
rozpočtu projektanta. Na tuto rekonstrukci již dostala naše Obec dotaci od
MMR ve výši 4.886.299 Kč. Na další 1.000.000 Kč má Obec zažádáno o dotaci
na KÚ KHK, kde výsledek této žádosti budeme vědět rovněž v dubnu/květnu
tohoto roku. Tato rekonstrukce spočívá ve zbourání stávajících šaten, nové
výstavbě větších šaten a nad nimi vybudování nové učebny, čímž dojde k tomu,
že v 1. patře budou 3 učebny pro místní žáky a ve spodní části budovy bude
místnost na cvičení pro děti, která vznikne ze současné třídy a rovněž dojde
ke zvětšení stávajících šaten.
S touto rekonstrukcí bude souviset jedna z velikých proseb k Vám – občanům.
Ulice Nová Čtvrť bude v průběhu této rekonstrukce značně vytížená auty stavby
zhotovitele, ve výjimečných případech může dojít i k jejímu úplnému uzavření.
Prosím tedy tímto občany o spolupráci a shovívavost v období této rekonstrukce. Využívejte prosím v maximální možné míře obě parkoviště v ulici Dlážděná,
a to jak pro účely předávání a vyzvedávání dětí z MŠ, tak případně ZŠ.
Věříme, že obě výše uvedené akce budou realizovány bez větších problémů
a budou ku prospěchu všech občanů obou našich Obcí pro budoucí generace.
Jiří Lebedinský, starosta obce Velichovky
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Změna otevírací doby
České Pošty od února 2021

Pobočka České Pošty v naší Obci mění
svou otevírací dobu. Na základě ukončení pracovního poměru stávající
pracovnice a z důvodu organizačních
změn dochází ke změně otevírací
doby této pobočky.
Otevírací doba tak bude od 1. 3. 2021
trvale v této podobě:

Pondělí
Úterý		
Středa		
Čtvrtek
Pátek		

14.00
08.30
14.00
08.30
08.30

–
–
–
–
–

17.30
12.00
17.30
12.00
12.00

Děkujeme za pochopení

Pozvánka na 17. veřejné
zasedání zastupitelstva
Obce

17. veřejné zasedání zastupitelstva
Obce, na které Vás tímto srdečně
zveme se koná v sále hasičské zbrojnice ve Velichovkách, a to v pondělí
22. 3. 2021 od 19.00 hod. Na programu
jednání je řada bodů, a to např.: Zpráva o přezkoumání hospodaření Obce
Velichovky za rok 2020, Schválení dotací místním spolkům a mnoho dalších
důležitých bodů. Všichni občané jsou
na toto veřejné zasedání srdečně zváni.
Pozn.: Zasedání se uskuteční za platných hygienických podmínek, tj.: Roušky, rozestupy, dezinfekce - děkujeme za
pochopení.

POPLATKY na rok 2021 (obecné podmínky, výše poplatku)
Vážení občané, jako každoročně je možné od
pondělí 15. 2. 2021 začít hradit poplatky za likvidaci
odpadů a poplatek ze psů na rok 2021.

gem 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.

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 mají trvalý pobyt), za které bude
poplatek za likvidaci odpadu hrazen). Pokud se počet poplatníků změnil od data 1. 1. 2021, jste povinni do 15 dnů tuto skutečnost nahlásit (e-mail:
ucetni.velichovky@seznam.cz, nebo tel.: 491 880 180).
Ohlašovací povinnost nemusí plnit osoba, přihlášená
k pobytu v obci Velichovky, Hustířany s českým státním
občanstvím k 1. 1. 2021, vlastník stavby určené k individuální rekreaci, ve které není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba k 1. 1. 2021 a osoba, která má místo trvalého pobytu na úředních adresách Na Zátiší 1.
Základní poplatek činí 480 Kč/osoba/rok. Jednočlenným či dvoučlenným domácnostem a majitelům víkendových obydlí – pokud nevlastní popelnici - je umožněno odkládat směsné odpady do plastových pytlů
označených logem svozové firmy.
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 hod. ráno. Majitelé domů
využívaných jen rekreačně nebo jedno-dvoučlenné domácnosti, které nemají popelnici, obdrží po uhrazení
poplatku sadu pytlů na odvoz odpadů označených lo-

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, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo kdy nabyl
psa staršího tří měsíců. Stejným způsobem je povinen
oznámit také zánik své poplatkové povinnosti. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku
osvobozena (průkazky ZTP, 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 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 12.00–17.00 a středa 7.00–12.00 hod.) v hotovosti
do pokladny na obecním úřadě, nebo převodem na účet obce č. 4426551/0100, VS=číslo popisné domu v období:
• do konce března 2021 splatnost poplatku za odpad
• do konce dubna 2021 splatnost poplatku ze psů
V Hustířanech budou poplatky vybírány v hotovosti v Pohostinství Ve Mlýně ve středu 3. 3. 2021 od 15.00 do
17.00 hod. (V případě, že bude pohostinství z důvodu nařízení vlády uzavřeno, bude možné poplatky uhradit
v uvedenou dobu v hasičské klubovně „U Potůčku“.)
Pokud nebudou poplatky uhrazeny do 12. března 2021, budou jednotlivým poplatníkům zaslány složenky na jejich úhradu. Pozn.: Vzhledem k aktuální situaci s COVID-19 Vás tímto prosíme o maximální využití plateb přes
účet - děkujeme za pochopení“.
OÚ Velichovky (účetní obce Hana Karbanová)

Vítání občánků

Vyzýváme tímto rodiče nově narozených dětí, aby v případě zájmu účasti na slavnostním obřadu
,,Vítání občánků“ přišli na Obecní úřad Velichovky vyplnit přihlášku k tomuto slavnostnímu aktu.
Formulář je také ke stažení na www.obecvelichovky.cz/obecní úřad/formuláře.
Obřad „Vítání občánků” je určen pro děti s trvalým bydlištěm na území obce Velichovky a pro děti ve věku
do jednoho roku. Přihlášky prosím doručte na Obecní úřad nejpozději do 15. 3. 2021.
Děkujeme za spolupráci.
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MŠ Velichovky - Vstup do nového roku
Mateřská škola

Do začátku nového roku jsme vlivem covidové
situace vstoupili v personálním oslabení, naštěstí se
ale všichni ve zdraví brzy vrátili a provoz MŠ nebyl narušen. Děti začaly programem „Tři králové“. Seznámily se s jejich tradicí, vyráběly koruny, komety, tři krále
a učily se zpívat koledu „My tři králové“.  
Leden pro nás nachystal krásnou sněhovou
nadílku, takže nejen že jsme jezdili z kopce na lopatách a stavěli sněhuláky, ale mohli jsme se reálně
věnovat tématu „Zimní sporty“. Na závěr zimní olympiády děti obdržely diplomy a sladké medaile. Výjimečné
nízké teploty jsme využili k experimentům se sněhem
a ledem.
Nyní se věnujeme tématu „Zvířátka v zimě“.
Děti poznávají stopy zvířat nejen na obrázcích, ale
i ve sněhu na procházkách. Jelikož nám osud zvířátek
není lhostejný, společně s dětmi jsme vyráběli „občerstvení“ pro ptáčky (ledová krmítka s ptačím zobem,
zavěšení sušeného ovoce). V únoru se děti mohou
těšit na každoroční karneval.
Kolektiv MŠ Velichovky

Kulturní kalendář – 1. pololetí 2021
KVĚTEN

Pozn.: Toto je plán akcí v ideálním případě.
Konání konkrétních akcí bude záležet na aktuální
epidemiologické situace v ČR.

Skokové závody

(Jezdecký klub Hustířany,
místo konání závodiště Hustířany)

BŘEZEN

Rozkvetlé Velichovky (pořádá OÚ Velichovky)
Vítání občánků (pořádá OÚ Velichovky)

Velichovská sedmička

(TJ Velichovky, místo konání areál TJ Velichovky )

8. 5. 2021
Mise Velichovky

DUBEN

5. 4. 2021
Velikonoční pondělí
16. 4. 2021
Ukliďme Velichovky a Hustířany

(OÚ Velichovky ve spolupráci s SDH Velichovky)

15. 5. 2021
Velichovské putování (MTB Velichovky)

ČERVEN

(pořádá OÚ Velichovky)

12. 6. 2021
Pohádkový les

30. 4. 2021
Pálení čarodějnic

(Hustířánek ve spolupráci s SDH Hustířany)

(Jezdecký klub Hustířany a TJ Velichovky)

26. 6. 2021
Plážový volejbal Santa Monika

(OÚ Velichovky, místo konání KV kovo Hustířany)

Pohádka pro děti (OÚ Velichovky)

Slovo starosty závěrem
Vážení spoluobčané,
je před námi další kalendářní rok, tentokrát s letopočtem 2021. Uplynulý rok byl bezesporu negativně poznamenám
pandemií Covid-19, která postihla výrazně každého z nás. I přesto se však kolotoč běžných starostí v novém roce zase
znovu naplno rozběhl.
Chci věřit tomu, že se co nejdříve sejdeme na některé z akcí, které naplánoval kulturní a sportovní výbor Obce pro
tento rok, neboť vzájemné setkávání a potkávání se na těchto akcích chybí myslím každému z nás.
Do nového roku Vám přeji hlavně hodně zdraví, spokojenosti a s přáním, abychom se všichni vrátili k normálnímu
životu tak, jak ho všichni známe, co nejdříve.
Jiří Lebedinský, starosta obce Velichovky
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Nové fotografie obce
„Vážení občané. V průběhu loňského roku došlo k nafocení významných a navštěvovaných míst v obou našich
Obcích. Tyto krásné fotografie naleznete na obecním webu www.obecvelichovky.cz v sekci: ,,Občan/Fogogalerie
/Velichovky 2020“. Věříme, že se Vám tyto fotografie budou líbit a udělají Vám radost.

Uzávěrka příštího Velichovského zpravodaje
bude ke dni 9. 4. 2021. 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. 1/2021 vychází ve Velichovkách dne 12. 2. 2021, vydává Obec
Velichovky v nákladu 280 ks výtisků, IČ: 00273155, evidenční číslo MK ČR E 17563.
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