Velichovský zpravodaj 4/2017
Ordinační hodiny MUDr. Jelínek
Praktický lékař MUDr. Jelínek bude mít nejbližší ordinační hodiny v budově obecního úřadu
v pondělí dne 2. 10., dále 30. 10.,, 20. 11., a 18. 12. 2017 vždy od 14.00 do 15.15 hodin
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. 6. 10., 20. 10., 3. 11. atd.
Platba vodného a stočného za období 1.9.2016 – 31.8.2017
Vážení občané, tak jako obvykle, do konce září obdržíte vyúčtování vodného a stočného za
výše uvedené období. Splatnost je tradičně do 30. listopadu 2017 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 9. října 201729.listopadu 2017 (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 2017
v hotovosti (na obecním úřadě z pokladny) – v období od 9.10. do 29.11.2017
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 1.9.2017 se
nemění a činí 54,05 Kč vč. 15% DPH.
Případné dotazy k vyúčtování lze adresovat buď telefonicky na číslo 491 880 180 nebo emailem na adresu ucetni.velichovky@seznam.cz
Příjem žádostí o dotace na rok 2018
Upozorňujeme především zástupce spolků, které mají na území obce Velichovky sídlo, že
nejpozději počátkem října budou na úřední desce (pevné na budově OÚ nebo na
www.obecvelichovky.cz), vyhlášeny dotační programy na rok 2018, které jsou zaměřeny na
činnost spolků a organizaci akcí pro veřejnost. Tyto dotační programy stanoví přesný 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 je do
30.11.2017. Na žádost podanou jinak než na předepsaném formuláři , který je pro rok
2018 platný, nebo po lhůtě podání nebude brán zřetel.
Nabídka paliva
Obec nabízí občanům jehličnaté dřevo (smrk) na palivo za cenu 800 Kč/m3 +15 % DPH a
dále listnaté dřevo (bříza) za cenu 1 000 Kč/m3 + 15% DPH. Zájemci se mohou telefonicky
domluvit se starostou obce na čísle 603146372 do dne 30. září 2017, případně neprodané
palivo bude po tomto termínu nabídnuto zájemcům z jiných obcí.

Svoz nebezpečného a neskladného odpadu
I v letošním roce 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 následujících termínech:
v sobotu 4. listopadu 2017 v Hustiřanech v areálu firmy KV kovovýroba od 11.30 do 12.30
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 svozové firmy po jejich příjezdu
v sobotu 4. listopadu 2017 ve Velichovkách ve dvoře Hotelu U Kopeckých od 12.40 do
13.40 hodin. Zaměstnanci obce budou přebírat sběr též v pátek 3. listopadu 2017 mezi 13.-18.
hodinou.
Tento svoz je určen pouze pro občany-fyzické osoby nepodnikající, náklady s tím spojené
hradí obec ze svého rozpočtu, podnikatelé si odvoz a likvidaci odpadů vzniklých při
jejich činnosti musí zabezpečit a uhradit sami.
Základní škola Velichovky
Modré zvonky na paloucích odzvonily prázdninám……
A zvonilo i v naší škole, ale dětskými hlásky. Po letních prázdninách jsme se vítali se svými
spolužáky, však bylo co vyprávět… zážitky z táborů, z pobytů u babičky či u moře, ani jsme
vše nestihli a už jsme otvírali dveře školy našim novým kamarádům, prvňáčkům. Jsou to
Tadeáš Dostál, Hynek Halenár, Vojtěch Hoffman, Tereza Jakubská, Nela Jelínková, Jakub
Klazar, Barbora Kuchařová, Lukáš Kukal, Natálie Palánová. Slavnostní uvítání zahájila
ředitelka školy Mgr. Hana Pekárková spolu se starostou panem Josefem Karlem, všem popřáli
šťastný začátek nového vykročení do života a my se k jejich přání připojujeme, ať je jejich
první školní rok plný zážitků, úspěchů a školních vítězství.
Krásné babí léto Vám všem přejí všichni ze ZŠ Velichovky /www.zsvelichovky.cz/
Zprávičky z velichovské školičky
Naše školka jahůdková, od září je celá nová...Určitě jste si také všimli, že budova naší školky
se pyšní novým kabátkem. Že je "jahůdkový", vymyslely právě děti, které se do školky po
prázdninách vrátily. A tak si moc přejeme, aby všechny dny byly hezké, přímo sladké jako
ty jahůdky. Ve školce se pomalu zabydlují také děti nové, a my se moc snažíme, jim tento
nový krok usnadnit. Společně se seznamujeme s prostředím školky, hrajeme si, zpíváme,
tvoříme, chodíme na procházky, a hlavně se snažíme být kamarádští, ohleduplní a ochotni si
pomáhat. Ve školce toho spolu opět zažijeme mnoho. Přijede k nám dětmi velmi oblíbený
"Honza Popleta" se svým veselým kabaretem, také divadélko s pohádkou. Pokud nám to
počasí dovolí, navštívíme dopravní hřiště v Náchodě nebo se vydáme na pěší výlet do
Neznášova. Začneme jezdit do solné jeskyně v Jaroměři, pravidelně jednou měsíčně
navštívíme obecní knihovnu. Základní škola Velichovky pro naše předškoláky, rovněž
jednou měsíčně, vytváří odpolední program a také pravidelný počítačový kroužek. A už se
moc těšíme na další odpoledne strávené ve školce spolu s rodiči při tradičním "dýňování". Při
něm společně vytvoříme z dýní světýlkovou výzdobu na "Martinské putování". To letošní
proběhne v pátek 10.11.2017 od 17 hodin. Sejdeme se jako vždy na zahradě mateřské školy a
již nyní jste všichni srdečně zváni
Martina Nymsová a kolektiv zaměstnanců mateřské školy

Povinné očkování psů
Vakcinace psů proti vzteklině se uskuteční v Hustířanech ve čtvrtek
28.9. 2017 od 9.00 do 9.30 hodin, ve Velichovkách v ordinaci veterinární ambulance
v pondělí 2.10. od 19.00 do 19.30 hodin.
Našly se klíče
Na obecní úřad občané přinesli několik svazků klíčů, které našli za chodnících či v trávě na
území obce. Pokud někdo z vás klíče ztratil, možná budete mít štěstí, a právě váš svazek byl
nalezen a na obecní úřad odevzdán. Můžete se proto příležitostně stavit a pokud zjistíte, že
klíče jsou vaše, vzít si je zpět.
Obnovené taneční večery v Lázních
Zveme Vás každé úterý a sobotu od 18,00 - 22,00 hod. na taneční večery při živé hudbě do
Domu pod Kaštany. Vstupné 50,- Kč.
Tým Lázní 1897, s. r. o.
Pozvánka na výlet – Flora Olomouc
Zahrádkáři Velichovky pořádají dne 7.10.2017 zájezd na Floru Olomouc. Bližší informace a
přihlášky zájemci získají u paní Třeštíkové nebo pana Haramiji.
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 21. 10. 2017 na již
v pořadí čtrnáctou 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.
Tradiční hodiny pohybu pro ženy a dívky
budou zahájeny od čtvrtka 5. října 2017 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
Kroužek mladých hasičů v Hustířanech
Sbor dobrovolných hasičů Hustířany otevírá ve čtvrtek 21. září druhý ročník činnosti kroužku
mladých hasičů. Děti se zde naučí mnoha věcem pro svůj budoucí život, například orientovat
se v mapě, základům zdravovědy, uzlování, zacházet s hasicími přístroji atd. Schází se každý
čtvrtek od 17 hodin buď v klubovně (bývalé škole neboli „U potůčku“) nebo na hřišti před
klubovnou. Činnost tohoto kroužku spočívá mimo jiné také v přípravě na různé soutěže, jako
je uzlování, štafety, branný závod apod. Více informací o činnosti tohoto kroužku Vám sdělí
Pavla Špreňarová (tel. 739 123 912), která je vedoucí kroužku, nebo jednoduše stačí přijít na
schůzku. Budeme se na Vás těšit.
Vladimír Jaroš – starosta SDH

SDH Velichovky – kolektiv mladých hasičů
Mladí hasiči ve Velichovkách tráví většinu času přípravou na hru Plamen, která probíhá na
celém území celé České Republiky a jednotlivé kolektivy, tak mají možnost změřit ve dvou
kolech této soutěže své síly s ostatními družstvy. Určujeme značky, čím se co hasí, vážeme
uzle, hrajeme hry, jezdíme na výlety
Úryvek z kroniky MH:
Stehna vymakaný máme, protože dřepů pár před Metují si dáme.
Za každou vteřinu navíc, dřepů pár pro naše zdraví.
Každý trénink dřepujeme a naši motivaci zlepšujeme.
18. února do Metuje jedeme, naši uzlovskou kariéru na dřepech budujeme.
Doufáme, že se nám to vyplatí a sázka se Zuzkou platí.
Uzavřely jsme dohodu, že do minuty zvládneme uzle na pohodu.
Hned na první pokus jsme zazářily a druhým pokusem už čas nevylepšily.
Ale čas 59,8 se počítá, Zuzka prohrává a náš čas uvítá.
Stříbro je naše a je doma, dneska to byla těžká pohoda.
I pár jednotlivců jsme na uzlovku přivezly, byly to jen ti nejlepší.
Ti hned po nástupu nahoru čekat s Péťou jdou,
zkracují si čekání hrou.
Hned jako první na řadu přichází,
snad je tréma nerozhází.
Za mladší to naše Náta rozjela a
z 16. se na 6. příčce zabydlela.
Za starší váže Laduš jak nejlépe
umí, 13. místo z 22. a ani nebulí.
Radost velkou má, že teprve
ve starších začíná.
Na řadu přichází i naši mazáci
v kategorii dorosťáci.
Nováček Martin překvapuje
a poslední se neumisťuje.
Míša bramborové místo obsadila
o čtyři setiny pomalejší,
než naše Lucka byla.
Ta na bronzový stupínek stoupá, a
nikdo v lepší výsledky už nedoufá.
Dřepování se vyplatilo, přední příčky nám zajistilo.
Chceš-li zažít dobrodružství a něco nového se naučit, je ti 5 až 18 let, neváhej a přijď mezi nás.
Scházíme se pravidelně každý čtvrtek od 17:00 hodin v hasičské zbrojnici ve Velichovkách.
kolektiv MH Velichovky vedoucí Petra Němečková a Zuzana Malá

Uzávěrka příštího Velichovského zpravodaje
bude ke dni 27.10.2017. 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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