Velichovský zpravodaj 4/2014
Platba vodného a stočného za období 1.9.2013 – 31.8.2014
Vážení občané, tak jako obvykle, do konce září obdržíte vyúčtování vodného a stočného za výše
uvedené období. Splatnost je do 30. listopadu 2014 následujícími způsoby:
- složenkou přiloženou k vyúčtování(údaje jsou předtištěné)
- převodem na účet (č.4426551/0100,VS=čp.–údaje lze převzít ze složenky)
- v hotovosti – pouze do částky 1000 Kč v období od pondělí 6. října 2014-30.listopadu 2014
(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 2014
v hotovosti (na obecním úřadě z pokladny) – v období od 6.10. do 30.11.2014
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 1.9.2013 se nemění a činí
54,05 Kč vč. 15 % DPH. Případné dotazy k vyúčtování lze adresovat buď
e-mailem na adresu ucetni.velichovky@seznam.cz nebo telefonicky na číslo 491880180.

Svoz nebezpečného a neskladného odpadu
I letos na podzim 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 sobotu 15. listopadu 2014 , odpad se bude vybírat na obvyklých místech, tj. ve
Velichovkách na dvoře hotelu U Kopeckých od 10.20 do 11.20 hodin. Odpad je možno odevzdat na
toto místo již v pátek 14. listopadu mezi 14. a 17. hodinou. V Hustířanech se odvoz uskuteční pouze
v sobotu v areálu firmy KV kovovýroba od 9.10 do 10.10 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 obce
nebo svozové firmy po jejich příjezdu.
Připomínáme, že neskladný odpad, který se nevejde do popelnic se vybírá pouze v tyto dny,
neukládejte jej v průběhu roku na místech určených pro svoz tříděného odpadu, tj. vedle
kontejnerů na sklo, papír, umělé hmoty !!!

Základní škola Velichovky
V září slunce září, podzim bude v kalendáři, ţlutou barví topoly a děti jdou zas do školy…
Někteří z nás, školáků, však šli do školy poprvé. I my jsme v naší škole přivítali třináct nových
spolužáků a kamarádů. Slavnostní pasování na školáka proběhlo právě krásného 1. září za přítomnosti
pana starosty Josefa Karla, který všem prvňáčkům popřál úspěšný a pohodový start nejen do nových
povinností, ale i radostí. A my se k jeho přání připojujeme, protože nás všechny čeká školní rok plný
nových poznatků, vědomostí, zážitků, soutěží….
Krásný podzim plný slunce Vám všem přejí všichni ze ZŠ Velichovky /www.zsvelichovky.cz/

Ordinační hodiny praktického lékaře MUDr. Jelínka ve Velichovkách
v budově obecního úřadu v letošním roce jsou vždy od 14.00 do 15.15 hodin v následujících
pondělních termínech: 29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 1.12., 15.12.2014 a dále 5.1.2015.

Ordinační hodiny dětské lékařky MUDr. Kaválkové ve Velichovkách
v budově obecního úřadu v letošním roce jsou vždy od 11.00 do 12.30 hodin v následujících pátečních
termínech:12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12. a 19.12.2014.
Případné změny budou uveřejněny na dveřích čekárny do ordinace.

Hustířánek se představuje:
Co nebo kdo je Hustířánek? Jsme nově zrozený spolek v malé obci Hustířany. Chodíme každou
neděli s dětmi do lesa (ala lesní mateřské školy) a několikrát v roce pořádáme akce pro děti. Na jakých
akcích se podílíme v současnosti či uplynulých měsících, se můžete dočíst dále….

Hustířanský pohádkový les
V sobotu 7.6.2014 se konal tradiční hustířanský Pohádkový les, který pořádaly MS Dolina Rožnov Hustířany, SDH Hustířany a Hustířánek, z.s.
Brána do pohádkového lesa byla otevřena od 13 do 15 hodin na hřišti u Pohostinství Ve mlýně v
Hustířanech.
Počasí nám jakž takž přálo, takže nic nebránilo tomu, aby nás pohádková babička za dobrý skutek
vpustila kouzelnou bránou do pohádky.
Tam na nás už čekaly nejrůznější figurky s úkoly. Bořek stavitel procvičil děti v zednické práci,
vodník v rybolovu, Méďa Béďa ve sběru svačin neopatrných turistů, Rákosníček ve skořápkách
s úkoly, čert ve skákání v pytli. Bílá paní zase něco ztratila, Křemílkovi a Vochomůrkovi bylo třeba
uvařit čaj na nachlazení, Dřevorubci nestačilo dříví na zimu, Rampa zájemcům poskytl praktický kurz
létání.
A co se nestalo – přepadli nás dokonce i loupežníci. A to nebyl zdaleka konec. Rumburak a ježibaba
spřádali sítě kolem nebohých dětí v cestě poslepu a v ponořování rukou do sklenic s neznámým
nehezkým obsahem, kde hledaly ztracený kouzelný prsten. Naštěstí ho našly.
Pak už jsme se setkali jen se samými pozitivně naladěnými postavami. Makovou panenkou,
ostřílenými indiány, šlechetným a ctnostným Robinem Hoodem.
Opravdoví myslivci si sice ještě v závěru vychutnali děti ve znalosti zvěře i stromů, ale pod vousy a
divokým vzezřením se skrývala dobrosrdečnost, kterou projevili patřičnou sladkou i vzdělávací
odměnou. Tři sudičky pro děti měly však odměnu největší, jak už to v pohádkách bývá...
Celkem se objevilo 82 dětí, což je pro nás vzhledem k několika atraktivním akcím a obecním dětským
dnů v blízkém okolí, moc pěkné číslo.
Díky patří všem dětem a rodinám, které se staly součástí pohádkového odpoledne, všem

pohádkovým postavám, organizátorům a jejich rodinným příslušníkům:o)
Hustířanské posvícení z pohledu Hustířánku
Poslední srpnová sobota 30.8.2014 patřila Hustířanskému posvícení, které každoročně pořádá SDH
Hustířany. Hustířánek, z.s. se letos poprvé zapojil do příprav dětským výtvarným koutkem a
překážkovou dráhou.
Děti na startu dostaly od Moniky, Aničky a kouzelné babičky černobílý diplom s kohoutem –
symbolem posvícení, který byl po splnění úkolů řádně orazítkován a nakonec i dětmi dozdoben.
Svou účast zpečetily barevnými otisky svých rukou na papír na podporu předčasně narozených dětí
(sbírku organizují Dobrotety, materiál zapůjčilo Centrum služeb rodině Rozmarýn Jaroměř) a
vstoupily do bludiště překážkové dráhy plné nástrah, kterou všechny děti ve zdraví a s úsměvem na
tvářích (až na důležitě se tvářící výjimky) zvládly.
Ve výtvarném koutku s Martinou, Bárou a Míšou děti tvořily originální papírové posvícenské koláče,
na které sypaly vše, co tam patří (i nepatří:o), recyklovaly pet lahve na zábavnou hru, navrhovaly
dřevěné osobní medaile, malovaly, stříhaly, lepily.
Dvakrát také děti dravě honily a škubaly kolíčky z našeho čilého kohouta Martina. Tento posvícenský
zvyk jsme tak hravou formou přenesly do dnešní doby, ovšem bez závěrečného upečení.
Pro uklidnění po honu Monika s Míšou spolu s dětmi předčítaly klasické české pohádky. A zabralo
to;o)
Děkujeme všem 35-ti úžasným dětem, které náš koutek navštívily, jejich rodinám, dobrovolníkům a
spolupořadateli za příjemně strávené odpoledne a těšíme se na brzkou shledanou;o)
PS: Fotky a video naleznete na www.facebook.com/hustiranek

Hustířánek sbírá hliník a lékárničky
Prosíme všechny spoluobčany, kteří by měli doma nepotřebné lékárničky, včetně těch s prošlou
záruční lhůtou, aby je donesli do obchodu s potravinami ve Velichovkách, příp. kontaktovali paní
Holubářovou na tel. 722 321 870 a domluvili se na předání v Hustířanech.
Taktéž se sběrem hliníku (čistá víčka od jogurtů, obaly od čokolád apod.).
Lékárničky budou využity na zdravovědu v Dětském lesním klubu NA JEHLIČÍ a vyrábění s dětmi
v rámci Hustířánku. Hliník odevzdáme ve spřáteleném sběrném dvoře, poté bude zrecyklován, výtěžek
půjde na zakoupení pomůcek do Dětského lesního klubu na Jehličí.
Děkujeme všem, kteří dají přednost našemu záměru před vhozením do popelnice:o)

Pozvánka na Hustířanský lampiónek
Hustířánek vás srdečně zve v sobotu dne 11.10.2014 na Hustířanský lampiónek. Start je v době od
15:30 do 16 hodin v Hustířanech v ouvozku (dovedou Vás šipky), vstupné je 20Kč,
Můžete se těšit na výrobu vlastního lampionu, lampionový průvod, šipkovanou a oheň.
S sebou: holínky, hrnek, tužku. Možnost zakoupit a opéct si špekáček a „něčím“ ho spláchnout.
Podrobnosti na www.hustiranek.webnode.cz, www.facebook.com/hustiranek, tel. 722321870.
Za Hustířánek, z.s. Martina Holubářová

Podzimní burza dětského oblečení
Hustířanské maminky pořádají podzimní burzu dětského oblečení, která se tentokrát koná v hostinci
„U Suchánků“ v Hustířanech. Příjem věcí do prodeje je v pondělí 22. září od 15:30 do 17:00 hodin,
vlastní prodej: úterý 23.9. od 9 – 10.30 a od 15:30 do 17 hodin
středa 24.9. od 15:30 do 17 hodin.
Vrácení neprodaného zboží ve čtvrtek 25.9. od 16:30 do 17 hodin.
Oblečení určené k prodeji je nutné označit cedulkou, na které bude uvedena vaše značka a cena (např.
zkratka jména, příp. poř. číslo dle seznamu). Byly bychom rády, kdybyste si napsali seznam
prodávaných věcí. Je to lepší pro dohledávání věciček (cedulky občas špatně drží). Za prodej věcí je
vybíráno 20,- Kč na náklady spojené s burzou. Roztrhané, zaprané a jinak zničené věci
nevystavujeme. Miminkovské oblečení do 1 roku přijímáme v maximálním počtu 50 ks.
Za Hustířanské maminky Monika Novotná

Zájezd do divadla
I na letošní podzim je plánován zájezd do divadla. V neděli dne 12. října 2014 se okolo 13. hodiny
vypravíme do Divadla Bez Zábradlí do Prahy na odpolední představení Jistě, pane premiére!
Premiér Jim Hacker a tajemník Sir Humphrey Appleby jsou zpět! Autoři Jistě, pane ministře a Jistě,
pane premiére, Antony Jay a Jonathan Lynn, napsali po třiceti letech od vysílání prvních dílů
slavného „britcomu" divadelní komedii. Ve Velké Británii láme od roku 2010 divácké rekordy a
aspiruje na nejúspěšnější hru desetiletí. V satiře ostré jako ţiletka, plné vtipných situací, řízných
slovních smečů a přívalů nových hlášek jde opět o jedno: o politiku.
V reţii Karela Heřmánka a Michala Pavlíka hrají Karel Heřmánek, Dana Morávková, Josef Carda,
Karel Heřmánek ml., Petr Pospíchal, Stanislav Zindulka/Ladislav Ţupanič .
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 29. září,
budou nabídnuty i občanům bydlícím mimo obec.
Cena vstupenky vč. dopravného je 500 Kč pro místní občany, 520 Kč pro ostatní účastníky, začátek
představení je v 16.00 hodin. 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). Přesný
čas odjezdu a další podrobnosti budou účastníkům sděleny dodatečně.

Velichovský fotbal
Rozpis - A1A Okresní přebor - Muži 2014 – 2015
Omluvu z utkání prosím hlaste na tel: 732 144 551 sekretář Martin Kašpárek
SRAZ PŘED UTKÁNÍM JE POUZE INFORMATIVNÍ, UPŘESNÍ SE VŽDY NA TRENINKU
Kolo
Zápas
Domácí
Hosté
Termín
Den
Sraz
5
A1A0601
Sl. Broumov B
14.09. 14:30
NE
12:45:00
TJ Velichovky
6
A1A0707
TJ Č. Kostelec B
20.09. 16:30
SO
15:45:00
TJ Velichovky
7
A1A0802
J. Machov
27.09.
16:30
SO
14:50:00
TJ Velichovky
8
A1A0906
S. Mezilesí
04.10. 16:00
SO
15:15:00
TJ Velichovky
9
A1A1003
Loko Meziměstí
11.10. 16:00
SO
14:10:00
TJ Velichovky
10
A1A1105
J. Č. Skalice
18.10. 15:30
SO
14:45:00
TJ Velichovky
11
A1A1204
TJ V. Poříčí A
25.10. 14:30
SO
12:40:00
TJ Velichovky
12
A1A0105
TJ Dolany
28.10. 14:30
ÚT
13:20:00
TJ Velichovky
13
A1A1304
S. V. Jesenice
01.11. 14:00
SO
13:15:00
TJ Velichovky

Rozpis turnajů mladších přípravek 2014 / 2015
Utkání
Odjezd
Machov – Velichovky
9:00
Teplice n. M.
7:15
3
Meziměstí / Teplice n. M. - Velichovky
Police n. M. - Velichovky
9:50
Machov
8:20
4
Velichovky – Jaroměř / Dolany
Police n. M. - Velichovky
Neděle
9:00
Dolany
Velichovky – Jaroměř / Dolany
8:00
5
5.10.
Velichovky – Teplice / Meziměstí
Neděle
Machov – Velichovky
9:50
6
Velichovky
12.10
Velichovky – Police n. M.
Machov – Velichovky
Neděle
9:00
Teplice n. M.
Velichovky – Meziměstí / Teplice n. M.
7:15
7
19.10
Velichovky – Jaroměř / Dolany
Neděle
Machov – Velichovky
9:00
Police n. M.
7:30
8
26.10.
Police n. M. - Velichovky
Sraz na turnaje mimo Velichovky bude nejpozději 10 minut před odjezdem před hřištěm .
Sraz na turnaje, které se budou hrát ve Velichovkách, bude vždy nejpozději 45 minut před prvním
utkáním. Případné změny budou včas upřesněny.
Kolo

Datum
Neděle
14.9.
Neděle
21.9.

Čas

Místo konání

TJ Velichovky hledá pro fotbalový oddíl přípravky kluky i holky ročníky 2003-2009 ( není
podmínkou ), kteří chtějí sportovat a rozvíjet své fotbalové dovednosti pod odborným vedením. Bližší
informace na tel : +420 774 554 619 nebo +420 737 185 200, případně osobní kontakt během tréninku
na fotbalovém hřišti ve Velichovkách.
Přípravka (nar. 2003 – 2006 ): každé úterý a pátek 17:00 – 18:30 hodin

Předpřípravka ( nar. 2007 a mladší ): každý pátek 17:00 – 18:30 hodin

Hubertova jízda v Hustířanech
Jako již tradičně na podzim, i letos bude JK Hustířany pořádat tzv. jízdu Svatého Huberta neboli
Hubertovu jízdu, jež uzavírá jezdeckou sezonu.
Pokud vás zajímá atmosféra tradiční Hubertovy jízdy, přijďte se podívat 18. října 2014 na již v pořadí
jedenáctou 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 – místo bude včas upřesněno (sleduje naše stránky
www.jkhustirany.wz.cz).
Nezbývá, než doufat, že nám bude přát počasí a společně prožijeme krásný den v prostředí koní a
jezdeckého sportu.
Jezdecký klub Hustířany

Hodiny pohybu pro ženy a dívky
budou zahájeny od 22. září 2014 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
pondělky od 19,00 do 20,30 hodin. S sebou podložku, pití.

Slovo starosty
Vážení občané,
v měsíci říjnu končí volební období pro stávající zastupitelstva obcí. Dovolte mi, abych tímto
poděkoval jménem zastupitelstva všem občanům obou obcí za spolupráci a vydatnou pomoc při
zkrášlování, zvelebování naší obce a při pořádání různých kulturních, společenských a sportovních
akcí. Při nadcházejících komunálních volbách vám přeji šťastnou ruku při výběru kandidátů do
zastupitelstva nového.
Josef Karel, starosta obce

Blahopřejeme
V září oslaví paní Miloslava Halbychová z Velichovek 80 let.
Chtěli bychom jí popřát všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví,
ať v životě jí všechno vychází, hodně úspěchů a málo nesnází.
To jí přejí její sousedé z domu čp. 48.
“Kdo si uchová schopnost vidět krásu, nikdy nezestárne.“(F.Kafka)
Zlatou svatbu - 50 let společného života - oslaví 2. října manželé
Hana a Luboš Štefanovi z Velichovek. Přejeme jim hodně zdraví
a pohody do dalších společných let.
Za rodinu a přátelé Hana Pekárková,dcera

Uzávěrka příštího Velichovského zpravodaje
bude ke dni 20.10.2014. Vyzýváme proto tímto všechny , kteří chtějí otisknout svůj příspěvek, aby jej
zaslali e-mailem na adresu obecvelichovky@obecvelichovky.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.4/2014 vychází ve Velichovkách dne 11. září 2014 , vydává Obec
Velichovky v nákladu 250 ks výtisků, IČO 00273155, evidenční číslo MK ČR

