Velichovský zpravodaj 5/2014
Vážení občané,
jak je vám známo, ve dnech 10.-11. října 2014 proběhly volby do zastupitelstev obcí pro období let
2014 až 2018.
Zastupitelstvo obce, které pracovalo do těchto dní, se ve volebním období let 2010-2014 sešlo na
veřejném zasedání celkem 24x a účast zastupitelů na jednáních byla následující:
Příjmení+jméno zastupitele
Účast = %
Příjmení+jméno zastupitele
Účast = %
Andrejs Ladislav
23x=95,8%
Kettner Roman
22x=91,6%
Anschlagová Dagmar Mgr.
15x=62,5%
Kubešová Jana
21x=87,5%
Filip Jiří
20x=83,3%
Kukal Milan
20x=83,3%
Jaroš Vladimír
24x=100%
Lebedinský Jiří
21x=87,5%
Karel Josef
24x=100%
Marek Jiří
20x=83,3%
Karel Václav
24x=100%
Pekárková Hana Mgr.
22x=91,6%
Kašpárek Martin
21x=87,5%
Níže je uveden přehled nejvýznamnějších akcí, které byly realizovány v jednotlivých letech právě
ukončeného volebního období s finančním vyjádřením celkových nákladů a vyčíslením částky dotace,
pokud byla na danou akci přiznána.
Přehled významných realizovaných akcí ve volebním období 2010 - 2014
rok 2011
název akce
celková cena Kč získaná dotace Kč
oprava sochy Sv. Jana Nepomuckého Velichovky
280 440
200 000
oprava křížků v Hustířanech
216 000
149 800
nová kanalizace od has. zbrojnice ke křížku-Velichovky
374 905
přípojka plynu+solární ohřev –areál hřiště Velichovky
213 887
revitalizace veřejné zeleně Velichovky
1 375 197
1 082 000
výměna oken,dveří,oprava střechy a omítky –ZŠ Velich.
1 849 180
600 000
rozšíření plochy ložnice v Mateřské škole Velichovky
168 791
1. splátka hasičského auta Velichovky
300 000
celkem rok 2011
4 778 400
2 031 800
rok 2012
název akce
celková cena Kč získaná dotace Kč
nový chodník od has. zbrojnice ke křížku Velichovky
562 978
oprava střechy márnice ve Velichovkách
329 457
295 000
výměna oken a dveří v Mateřské škole Velichovky
388 936
zeleň na návsi v Hustířanech+ zeleň a chodník v ZŠ
452 000
339 000
nová vrata u hasičské zbrojnice Velichovky
93 048
výstavba pergoly v areálu hřiště Velichovky - 1. část
409 872
výměna parket v Základní škole Velichovky
292 278
2. splátka hasičského auta-Velichovky
300 000
celkem rok 2012
2 828 569
634 000
rok 2013

název akce
oprava komunikace v Hustířanech "U Kurzů"
oprava vnitřních a vnějších omítek v márnici Velichovky
oprava hřbitovní zdi Velichovky
výměna oken v hasičské zbrojnici Velichovky
oprava pomníku u Podhradního mlýna Hustířany
výstavba pergoly v areálu hřiště Velichovky - 2. část
3. splátka hasičského auta - Velichovky
celkem rok 2013
rok 2014
název akce
pořízení měřičů rychlosti – ulice Jaroměřská,Velichovky
pořízení nové mechanizace pro údržbu veřejné zeleně
výstavba prodejního stánku v areálu hřiště Velichovky
rekonstrukce WC v areálu hřiště Velichovky
posílení průtoku vody Hustířany-Habřina
4. splátka hasičského auta-Velichovky
oprava schodů ke kostelu Velichovky (bude v 11/2014)
oprava chodníku v Hustířanech(most-čp.45-bude v 11/14
celkem rok 2014
Celkem volební období

celková cena Kč získaná dotace Kč
119 512
181 177
161 000
120 787
108 000
114 000
99 825
99 825
396 120
300 000
1 331 421
368 825
celková cena Kč získaná dotace Kč
128 830
469 480
400 000
194 918
234 767
304 358
300 000
224 000
202 000
527 000
2 383 353
602 000
11 321 743
3 636 625

Obec má splaceny veškeré úvěry a do nového volebního období kráčí bez zadlužení. Byl doplacen
úvěr jak na rekonstrukci budovy obecního úřadu ve Velichovkách, tak ČOV v Hustířanech a na
nákup budovy hotelu U Kopeckých. Zbývá pouze doplatit splátky na hasičské auto ve výši 450 000
Kč, které jsou na základě smlouvy rozvrženy do let 2015 (300 000 Kč) a 2016 (150 000 Kč).
Volba nového zastupitelstva obce pro období let 2014-2018
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků pro volby do
zastupitelstva obce činil 632, celkový počet voličů, kterým byly vydány úřadní obálky 403, tzn. že
v obci byla volební účast ve výši 63,7%.
Volební strana č. 1 – Sdružení nezávislých kandidátů občanů obce Velichovky získala celkem 1848
hlasů (tj. 39,7%), volební strana č. 2 – Živá a stabilní obce pak 2797 hlasů (60,3%).
Podle zákona o volbách byl nejprve spočítán počet mandátů pro jednotlivé strany, a to výpočtem ztv.
podílů. Protože zastupitelstvo obce má 13 členů, velikost jednotlivých podílů se vypočítává tak, že
celkový počet získaných hlasů pro jednotlivou stranu se postupně dělí čísly 1,2,3 atd. Třináct
nejvyšších podílů pak určí počet mandátů pro jednotlivé strany (tzn. že nejvyšší podíl činil 2797:1=
2797, dále 1848:1= 1848, 2797:2=1398,5, 2797:3=932,33, 1848:2 = 924, 2797:4=699,25, atd..,
třináctý nejvyšší podíl byl pak vypočten ve výši 349,62 (tj. 2797:8). Sestupným srovnáním těchto
podílů byly stanoveny mandáty pro volební stranu č. 1 v počtu 5 a pro volební stranu č. 2
v počtu 8.
Dále bylo vypočteno obsazení mandátů jednotlivými kandidáty. Podle platného volebního zákona
byl nejprve spočítán průměrný počet hlasů, který připadl na jednoho kandidáta každé volební strany
(tzn. 1848 získaných hlasů: 13 kandidátů =142,15 v případě strany č. 1 a 2797:13 = 215,15 v případě
strany č. 2.). Tento počet se navýší o 10% (tj. ve straně číslo 1 o +14,21, ve straně č.2 o +21,51).
Pokud některý kandidát získá o 10% více hlasů než je průměr (tj. ve straně č.1 víc než 156 hlasů, ve
straně č. 2 víc než 236 hlasů), postupuje na první místo kandidátní listiny. Je-li takových kandidátů
více, postupují na čelo kandidátní listiny v pořadí podle počtu získaných hlasů. Další kandidáti
zůstávají v pořadí, v jakém byli na kandidátní listinu zapsán a jejich pořadí se podle počtu získaných
hlasů již neupravuje.
Na základě těchto výpočtů je složení nového zastupitelstva podle oficiálního zápisu následující:

Ustavující zasedání nového zastupitelstva obce
musí být svoláno do 15 dnů ode dne, kdy uplyne lhůta, po kterou je možné podávat návrh na soudní
přezkum voleb. Pokud žádný takový návrh nebude soudu zaslán, bude se ustavující zasedání
pravděpodobně konat ve středu 5. listopadu 2014 od 18.30 hodin v hasičské zbrojnici ve
Velichovkách. Na programu bude zejména volba starosty a místostarosty obce, výborů obce a
schválení jednacího řádu zastupitelstva obce. Na toto zasedání jsou občané srdečně zváni. (Pokud
bude soudu návrh na přezkum voleb zaslán, ustavující zasedání se ve výše uvedeném termínu konat
nebude).

Rozpočet na rok 2015
Protože se blíží konec roku 2014 a zastupitelstvo bude na počátku roku schvalovat rozpočet na rok
2015, vyzýváme zejména zástupce společenských neziskových organizací a příspěvkových organizací,
aby své požadavky na finanční příspěvky zaslali na obecní úřad do 18. prosince 2014. Rovněž
přivítáme náměty občanů na akce, se kterými by mělo být v rozpočtu na příští rok počítáno.

Oznámení

Z důvodu čerpání dovolené v pondělí dne 27. října 2014 úřední a pokladní hodiny na obecním
úřadě Velichovky odpadají. Vzhledem k plánovanému školení odpadají i úřední a pokladní hodiny
ve středu 19.11.2014 . Děkujeme za pochopení.

Zprávičky z velichovské školičky
Naše školka sluníčková, od září je jako nová……A nová je opravdu pro nové kamarády, kteří v září
nastoupili mezi nás. V letošním školním roce jsou naši noví kamarádi většinou hodně malí, a tak si
my, mazáci, musíme zvyknout na ranní slzavá údolí, na rozházené hračky, křik a lumpárničky. Ale ani
my jsme nebyli jiní, a tak se snažíme novým kamarádům pomáhat, seznámit je se vším, co ve školce
máme a co tam můžeme dělat a prožívat. I my se tím mnohému naučíme. Například, jak být k někomu
všímavý, ohleduplný, přátelský, tolerantní,citlivý a to vše jsou krásné vlastnosti, které budeme v životě
potřebovat. Protože víme, že nejdůležitější je, abychom měli kamarády. A že společně s kamarády je
vždycky hodně legrace jsme od září mohli prožívat naplno.
Již na začátku školního roku nás navštívilo divadélko „S úsměvem“ s pohádkou „O kominíkovi
Kryštofovi“, u kterého se nasmály nejen děti, ale i paní učitelky. Abychom ukázali, že je naše školka
opravdu sluníčková, tak jsme si ji i malovanými sluníčky vyzdobili. Svítila na nás všude. Podzim nás
vždy potěší krásnými barvičkami a také spoustou jablíček, oříšků a dalších dobrůtek. A my jsme si
s jablíčky nejen pohráli, zacvičili a ochutnávali je, ale také jsme si z nich vyrobili tiskátka a natiskali
jich plné košíky. Malí kamarádi se seznámili s prstovými barvičkami a jejich jablíčka byla
k nakousnutí. Také víme, že se na poli pěstují brambory, a tak naše další hrátky, cvičení a tvoření bylo
s bramborami. Na každodenních vycházkách jsme pozorovali změny, které nám podzim přinesl,ale
také jsme nezaháleli a sbírali kaštany pro zvěř do místní obory. Oboru a stáje v areálu K-Triumfu jsme
jako již každoročně pod vedením pana oborníka navštívili i s mlsáním pro koníky. Největší zážitek
měli noví kamarádi, kteří krmili koně mnohdy poprvé v životě. A to si nemyslete, je to opravdu
umění, protože jinak si kůň může váš prstík splést s mrkvičkou a to by se určitě nikomu nelíbilo. Letos
jsme měli štěstí a na krátkou vzdálenost jsme mohli pozorovat jeleny, daňka a dokonce i muflona.
Děkujeme manželům Řípovým, že nám tyto zážitky umožňují. O lese a lesních zvířátkách toho už také
víme hodně, a proto to u nás ve školce nyní vypadá jako v lese – vytvořili jsme jehličnaté stromy,
houby a také různé ozdůbky z přírodnin a lesních plodů. Umíme pojmenovat stromy i plody, které na
nich rostou a také víme, že je spousta odpadků, které do lesa nepatří a jak důležitá je pro náš život
příroda. Na začátku října jsme si do školky pozvali naše šikovné rodiče a společně jsme si jedno
odpoledne vytvořili krásné podzimní mandaly, které nám nyní zdobí naši „lesní“ školku. A nejen to.
Zábavné odpoledne pokračovalo pro všechny odvážné děti bez rodičů, a to až do druhého dne.
Nejprve jsme si společně prohlédli všechny „výtvory“, zahráli jsme si společenské hry a poté již přišel
čas na večeři. Sami jsme si připravili obložené a zapečené toustíky. Potom již následovala diskotéka,
na kterou se děti těšily asi nejvíce z celého večera. Však jsme si také pořádně zařádili, naučili jsme se i
nové tance a užili jsme si u toho spoustu legrace. A potom? No, přece to, co děláme vždycky doma.
Umýt, vyčistit zoubky, zalézt do pelíšku, pohádka a velká pusa, tentokrát od paní učitelky, na dobrou
noc. A spali a spali a spali až do rána…..
To, že naše MŠ dále pracuje s projektem „ Zdravá MŠ“ se můžete u nás přesvědčit každý den. Dětem
je podávána bohatá a pestrá strava, spousta ovoce a zeleniny, k dispozici je stálý pitný režim – a to i na
vycházkách. Tímto bychom chtěli poděkovat panu Romanovi Sršňovi za opravu látkových vozíků, ve
kterých si nápoje vozíme s sebou. V letošním školním roce jsme se staršími dětmi začali navštěvovat
solnou jeskyni v Jaroměři a věříme, že tyto návštěvy podpoří zdraví a imunitu dětí. Od měsíce října
také začaly naše pravidelné návštěvy místní knihovny, kde nás již nadšeně vítala „naše paní
knihovnice“ paní Eva Ambrožová. Starší děti také poprvé navštívily místní ZŠ a počítačový kroužek.
Sami vidíte, že se v naší školičce opravdu nenudíme a stejně tak, jako sluníčko posílá svoje
životadárné paprsky do všech stran, tak i my jsme malí všudybýlkové, kteří se snaží být všude a u
všeho. Ještě bychom Vás rádi pozvali na další akce MŠ. 11.11. se již tradičně uskuteční „Putování za
martinským světýlkem“ s příjezdem Martina na bílém koni a v měsíci prosinci ve spolupráci se ZŠ
vánoční adventní koncert ve velichovském kostelíčku. Letos se můžete těšit na partu nezbedných
sněhuláčků. Přejeme Vám krásný barevný podzim a hodně světýlek hlavně v duši….
Simona Hlavatá a kolektiv MŠ Velichovky

Základní škola Velichovky
Řekl si sad: „Už bych měl spát, protože začíná listopad…“

Opravdu, listopad je za dveřmi a náš školní rok už běží naplno. V říjnu zahájily svou činnost zájmové
kroužky, přejeme všem nejen spoustu zábavy ale i poučení. Rozběhl se již tradiční program pro
předškoláky z mateřské školky „Pojďte si hrát na školu“, v úvodní hodině se seznámili s prostředím
školy, prohlédli si jednotlivé třídy, zahráli si na opravdové školáky. A nejen to, opět byl pro ně otevřen
počítačový kroužek. Už v září jsme se zaregistrovali do soutěže „Logická olympiáda“, kterou pořádá
pro žáky a studenty Mensa ČR, lze ji charakterizovat slovy logika, rozum, hlavolamy… Nominační
kolo proběhlo 1. – 7. října a nejlepšími řešiteli na naší škole byli Martin Kleandr, Jiří Štefan a Jaroslav
Kodeš. A jsou tu další celostátní projekty, do kterých jsme se zapojili. „Olympijský víceboj“ – za
rychlou registraci získala paní vychovatelka Ivona Šubrtová pro naši školu sportovní set v hodnotě
5 000 Kč, během celého roku budeme testovat svou hbitost, ohebnost i vytrvalost v osmi sportovních
disciplínách. „Recyklohraní“- čeká nás první úkol Ovocná výzva - jak nabít kalkulačku bez použití
elektrické sítě. „Eurorebus“ – vědomostní soutěž – máme za sebou první korespondenční kolo.
„Hravě žij zdravě“ – internetový vzdělávací projekt - soutěž pro naše páťáky. „Záložka do knihy
spojuje školy“ – vyrábíme záložky, které si vyměníme se slovenskou školou, tentokrát se ZŠ
v Muránskej Dlhej Lúke v Bánskobystrickém kraji. Jsou tu i naše vlastní projekty – „Kulturní divák“
– za klasickou národní pohádkou O dvanácti měsíčkách jsme se rozjeli do divadla v Jaroměři, druhou Čertova nevěsta - jsme viděli ve škole. A zahráli jsme si i my, přijela k nám Východočeská televize a
natočila s námi pořad Dětský parlament - naše názory na dění kolem nás můžete zhlédnout na
http://www.vctv.cz/porady/detsky-parlament. V říjnu také proběhl sběr starého papíru, děkujeme
všem, kteří nám přispěli. Tato tradiční akce naší školy nás inspirovala k zahájení celoročního projektu
„Strom“, ve kterém se budeme zabývat stromy z hlediska poznávacího, ekologického, výtvarného…
Máme hodně práce za sebou i před sebou, jsme opravdu škola živá.
Příjemný podzimní čas Vám všem přejí všichni ze ZŠ Velichovky /www.zsvelichovky.cz/

Stezka odvahy
I letošní podzim Obecní knihovna Velichovky uspořádala pro děti i jejich rodiče již tradiční Stezku
odvahy. V pátek 10. října za soumraku se sešlo více než 40 dětí na Hradčanech, aby se nechaly vést
světýlky přes les. Některé děti svoji odvahu prokázaly tím, že stezku absolvovaly samy (někdy i
dvakrát), některé šly pro jistotu v doprovodu svých rodičů. Všichni dětští účastníci byli na závěr za
svoji nebojácnost odměněni sladkým perníčkem a podle ohlasů se jim putování lesem ve tmě líbilo.
Eva Ambrožová, knihovnice

Hustířanský lampiónek
Hustířánek uspořádal 11.10.2014 svou další akci v následující podobě.
Okolo 16.hodiny se v hustířanském úvozku postupně sešlo 35dětí se svými rodinami, které prošly
označenou trasou s vědomostními i pohybovými úkoly. Posledním úkolem bylo vytvoření vlastního
lampiónku.
Po drobném občerstvení, opékání či zahřátí u ohně jsme vyčkávali šera a tmy.
Se zapálenými svíčkami a s vlastníma rukama vytvořenými lampiónky jsme se vydali vesnicí zpátky
k úvozku. Tam děti zfoukly svíčky, něco si přály a zamířily do postýlek.
Děkujeme všem úžasným zúčastněným. A také všem zapojeným i pomáhajícím hustířaňákům, bez
kterých by to celé neproběhlo.
Fotky naleznete na našem facebooku www.facebook.com/hustiranek. Další akci můžete očekávat na
www.hustiranek.webnode.cz
Za Hustířánek Martina Holubářová

Platba vodného a stočného za období 1.9.2013 – 31.8.2014
Děkujeme všem, kteří průběžně zasíláte platby za vodné a stočné na účet obce nebo je chodíte hradit
v hotovosti do poklady obecního úřadu. Připomínáme, že splatnost vodného a stočného, popř. vrácení
přeplatku je do 30. listopadu 2014. Věříme, že tento termín dodržíte, event. v případě finanční nouze
požádáte o stanovení splátkového kalendáře

Nabídka palivového dřeva
Obec Velichovky nabízí k odprodeji palivové dřevo-bříza za cenu 800 Kč/m3+15% DPH.

Dřevo se bude nacházet na hromadách v lokalitě u střelnice. Pro bližší informace kontaktujte starostu
obce na č. 603146372 do 4.11.2014. Po tomto datu bude případně neprodané palivo nabídnuto
k odprodeji zájemcům mimo obec Velichovky.

Svoz nebezpečného a neskladného odpadu
Jak jste již byli v minulé zpravodaji informováni, i letos 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 !!!

Tenisové kurty v roce 2014
V letošním roce se na místních tenisových kurtech mimo běžný provoz hrálo sedm turnajů:
Čtyřhra žen: 1. místo: Pekárková H.+ Pekárková M., 2. místo: Dyrcová Š.+.Štefanová A.,
3. místo: Riegerová H.+Reichertová T.
Hustířanka cup: 1. místo: Štefanová A.+ Štefan L., 2. místo: Pekárková M.+Šedivec Z.,
3. místo: Holemářová E.+ Novotný M.
Smíšené dvojice: 1. místo: Pekárková M.+Šedivec Z., 2.místo: Pekárková H.+Vaculík P.,
3. místo: Holemářová E.+Novotný M.
Velichovský lob:1. místo: Rieger A., 2. místo: Hlavatý L. 3. místo: Karabinoš R.
Turnaj žen : 1.místo: Riegerová H., 2. místo: Pekárková M., 3.místo: Holemářová E.
Smíšené dvojice losované: 1. místo:Pekárková M.+Vaculík P., 2. místo: Holemářová E.+
Kašpárek M., 3. místo: Pekárková H.+Karabinoš R..
Velichovky open: 1. místo: Štefan L., 2. místo: Karabinoš R., 3. místo: Rieger A.
Stejné sportovní nadšení přeji všem i v příští sezoně.
Správce kurtů S.Kubeš

Blahopřejeme
Dne 19.září oslavila naše maminka, babička a prababička
paní Marie Valterová z Velichovek krásné 70 narozeniny.
Přejeme jí dodatečně za celou rodinu Šubrtových všechno
nejlepší, hodně štěstíčka a hlavně zdravíčka.
(zdroj: rodinný příslušník)

Uzávěrka příštího Velichovského zpravodaje
bude ke dni 8.12.2014. 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.5/2014 vychází ve Velichovkách dne 22. října 2014 , vydává Obec Velichovky
v nákladu 250 ks výtisků, IČO 00273155, evidenční číslo MK ČR

