Velichovský zpravodaj 6/2014
Volby do obecního zastupitelstva na volební období 2014 – 2018 a ustavující zasedání
Jak jistě víte, ve dnech 10.-11. října 2014 se konaly volby do zastupitelstev obcí a měst. Do
zastupitelstva obce Velichovky jste vybrali ze dvou kandidátek (26 uchazečů) těchto 13
zastupitelů: Františka Baldu, Vladimíra Jaroše, Josefa Karla, Martina Kašpárka, Stanislava
Kubeše, Janu Kubešovou, Luďka Kunce, Moniku Novotnou, Mgr. Hanu Pekárkovou, Zdeňka
Šedivce, Radima Šubrta, Adama Voltra a Dalibora Vopřadu. Zastupitelstvo v tomto sloţení se
poprvé sešlo na svém ustavujícím zasedání v hasičské zbrojnici ve Velichovkách 5. listopadu
2014, na kterém byli zvoleni noví funkcionáři. Zastupitelé nejprve rozhodli o tom, ţe starosta
obce bude svoji funkci vykonávat jako dlouhodobě uvolněný a dále ve vedení obce budou
neuvolnění dva místostarostové. Starostou obce se opět stal pan Josef Karel. Novým
místostarostou byl zvolen Martin Kašpárek. Druhý místostarosta zatím zvolen nebyl.. K
jeho volbě by mělo dojít na prosincovém zasedání. Do finančního výboru byla zvolena Jana
Kubešová, Luděk Kunc a Dalibor Vopřada. Kontrolní výbor bude pracovat ve sloţení:
Vladimír Jaroš, František Balda a Adam Voltr. Kulturně-letopisecký výbor má toto sloţení:
Monika Novotná, Josef Karel a Vladimír Jaroš a nově byl ustanoven sportovní výbor ve
sloţení Zdeněk Šedivec, Mgr. Hana Pekárková a Stanislav Kubeš.
Provoz v budově obecního úřadu v závěru roku:
Obecní úřad Velichovky: poslední úřední den roku 2014 je pondělí 22. prosince 2014 od
7.00-11.30 a 12.00-17.00hodin, v naléhavých případech ještě úterý 30. prosince
2014 od 8.00 do 10.00 hodin. V ostatních dnech probíhá čerpání dovolené
Obvodní lékař: Mudr. Jelínek – pondělí 15.12.2014, potom 5.1.2015 – vţdy od 14 do 15.15
hodin
Dětská lékařka: Mudr. Kaválková – pátek 19.12.2014, potom 16.1.2015 – vţdy od 11.00 do
12.30 hodin
Česká pošta: pracovní dny beze změny, tj. 13.00-16.30 hodin, 31.12.2014 zavřeno
Obecní úřad v roce 2015
Tak jako v minulých letech jsou úřední dny pro veřejnost stanoveny na pondělí a středu vţdy
od 7.00 do 11.30 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin. V tyto dny je moţné zejména provádět
ověřování podpisů a listin, vystavovat výpisy ze systému Czech point (výpis z rejstříku trestů,
katastru nemovitostí, bodového hodnocení řidiče apod.), přijímat platby v hotovosti. V
ostatních neúředních dnech probíhá zpracování ostatních agend obce a obecního úřadu, z toho
důvodu nejsou výše uvedené úkony prováděny.
Výběr místních poplatků ze psů a za odvoz odpadů vč. vydávání nových svozových známek
na popelnice na rok 2015 bude zahájen jako tradičně od měsíce února, neboť v lednu probíhá
uzávěrka roku 2014 ve všech agendách, které obec vede.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Obecní úřad Velichovky v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného zasedání
zastupitelstva obce Velichovky, které je svoláno na základě § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení). Místo konání: Velichovky – místní část Hustířany, Pohostinství
Ve Mlýně , doba konání: pondělí 15. prosince 2014 od 19:00 hodin.
Navrţený program: Ţádost o pronájem předsálí Hotelu U Kopeckých Velichovky , ţádost
Lázní 1897 s.r.o. o prominutí poplatku za lázeňský a rekreační pobyt na r. 2015, úprava
rozpočtu r. 2014, rozpočtové provizorium na rok 2015, pověření zastupitele pro projednávání
územního plánu obce a jeho změn, obsazení funkce místostarosty, různé informace, diskuze
Odvoz komunálního odpadu
Svoz komunálního odpadu proběhne letos naposled v pondělí 22.12.2014 a pak 5.1.2015. I
v roce 2015 bude probíhat pro domácnosti pravidelný čtrnáctidenní svoz odpadů, vţdy kaţdé
sudé pondělí
Úklid sněhu
S příchodem zimy si vás dovolujeme poţádat, abyste omezili parkování vozidel na místních
komunikacích a chodnících, neboť tím značně ztěţujete moţnost úklidu sněhu. (odhrnování
ke krajnici). Ne vţdy se však podaří odklizení sněhu k plné spokojenosti všech občanů, neboť
nelze být v dané chvíli na všech potřebných místech. Podle platného nařízení obce č. 1/2009
(úplné znění na www.obecvelichovky nebo k nahlédnutí na obecním úřadě) se provádí
odstranění sněhu a posyp posypovým materiálem nejpozději během následujících 24 hodin po
vzniku závad ve sjízdnosti a schůdnosti v daném pořadí dle důleţitosti dopravního systému.
Jak jiţ bylo výše uvedeno, práci nejvíce znesnadňují
parkující auta na místních
komunikacích, zejména v ulicích Na Zátiší (např. i v zákazu stání), Nová čtvrť, Na Třešňovce,
kde mnozí občané ani nevyuţívají moţnosti parkování na svých vlastních dvorcích či
garáţích. Potom nelze mechanizací
bezpečně z důvodu nedostatku místa odklidit
komunikaci ani přilehlý chodník..Zároveň děkujeme předem všem občanům, kteří i nadále,
ač to není jejich povinnost, si budou chodníky před svými domy uklízet.
Tříkrálová sbírka
V roce 2015 to bude jiţ po patnácté, co se po celé České republice rozběhnou koledníci v
přestrojení za Tři krále, aby vykoledovali nějaké penízky, které pomohou potřebným. Ve
Velichovkách a v Hustířanech tato sbírka proběhne v sobotu 10. ledna 2015 a její výtěţek
bude pouţit na nákup průmyslové pračky pro klienty Domova Sv. Joseefa v Ţirči. S
výsledkem sbírky Vás seznámíme v dalším čísle Velichovského zpravodaje. Za Vaše dary
Vám předem i my děkujeme.
Zápis do I. ročníku
Dne 10. února 2015 se v budově školy uskuteční v době od 13.00 – 17.00 zápis do 1.
ročníku (občanský průkaz rodičů a rodný list dítěte s sebou).
www.zsvelichovky.cz
Bimbam zvony zvoní, cink cink jako loni každý koledy si notuje…zazáří stromečky pro holky,
chlapečky, k nadílce se schyluje….
Sváteční pohodu po celý vánoční čas a šťastné vykročení do nového roku 2015
Vám všem přejí všichni ze ZŠ Velichovky

Základní škola Velichovky
Neţ zvoneček zacinká a oči dětí přiláká, teď adventní čas nastává…..
Čas adventu a blíţících se krásných svátků vánočních je opět tady a i my se ohlíţíme za
uplynulými dny, čas nám ve škole rychle utíká, učíme se, pracujeme, soutěţíme, pomáháme…
I měsíc listopad byl plný aktivit, byl zahájen pravidelný plavecký výcvik v Náchodské
plavecké škole, pokračujeme ve vědomostní soutěţi Eurorebus. Rovněţ jsme navštívili místní
knihovnu a pod vedením paní Evy Ambroţové jsme všichni absolvovali knihovnické
minimum. Nevšední záţitek nám při autorském čtení připravila spisovatelka Ing.Jitka Vítová,
autorka dětských knih. Seznámila nás nejen se svými knihami a při čtení s jejich obsahem, ale
i s tím, jak kniha vzniká, jak probíhá třeba spolupráce s ilustrátorem. My sami jsme měli
moţnost s ilustracemi pracovat, určovat vhodné a nevhodné obrázky podle úryvků z textu a
moc se nám tvůrčí práce líbila. Jako škola jsme zapojeni do různých charitativních projektů,
letos jsme v rámci školní druţiny podpořili projekt na pomoc nemocných cystickou fibrózou,
tzv. „Větrníkový den“. Způsob zapojení byl jednoduchý, vyrobit v pátek 21. 11. větrníky,
vyzdobit jimi školu či pozemek, vyfotografovat a poslat do Klubu nemocných cystickou
fibrózou. Nám se to povedlo a pomohli jsme tím opět dobré věci a hlavně tzv. slaným dětem.
Naši čtvrťáci a páťáci se ještě v rámci výuky slohu zapojili svými příspěvky do soutěţe
„Poznej kvalitu, vyhraj kvalitu“. Takţe stále pracujeme a jsme opravdu škola ţivá. Však se o
tom přesvědčili i rodiče a přátelé školy, kteří se zúčastnili výuky v rámci Dne otevřených
dveří . Děkujeme jim za návštěvu a projevený zájem. Teď uţ se těšíme na adventní vyprávění
paní Holínské, na tradiční pečení a zdobení perníčků s tetou Markétou, na vánoční koncert v
kostele a na naše třídní „ štědrovečerní dopoledne“ poslední den před vánočními prázdninami.
Krásný a pohodový adventní čas, zdraví a štěstí v novém roce Vám všem přejí všichni ze ZŠ
Velichovky /www.zsvelichovky.cz/
MÁTE DOMA STARÝ MOBILNÍ TELEFON

JEŠTĚ MŮŢE BÝT UŢITEČNÝ!
PŘINESTE HO K NÁM DO ZŠ
VELICHOVKY!
Cílem projektu je získat k opětovnému
vyuţití, případně k recyklaci mobilní telefony, které jinak zůstávají bez vyuţití v
domácnostech.
Funkční telefony udělají radost dětem z dětských domovů a nefunkční recykluje firma
Recyklohraní ve spolupráci s firmou Asekol!
Soutěţ probíhá od 1. listopadu 2014 do 31. ledna 2015.
Pozvánka na adventní koncert
Mateřská a základní škola Velichovky Vás zvou na vánoční vystoupení dětí z místní mateřské
a základní školy, které se bude konat v neděli 14.12.2014 od 15.00 hod.ve velichovském
kostelíčku.
Krásný čas adventu a vánoc, mnoho lásky, zdraví a vzájemného porozumění Vám přejí
zaměstnanci mateřské školy ve Velichovkách.

Zprávičky z velichovské školičky
Je to k neuvěření ,ale opravdu - vánoce uţ, uţ klepou na dveře! A předvánoční čas v naší
školce je plný očekávání, rozzářených očiček a pilných dětských ručiček.Všechny děti
pomáhají s výzdobou školky a přípravou dárečků.Nejprve se s vámi podělíme, co dalšího
jsme ve školce proţili a co nás ještě čeká. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili jiţ tradičního
"Putování za Martinským světýlkem", věříme, ţe si tento krásný a tajemný večer uţili nejen
děti, ale i dospělí. Naše poděkování patří rovněţ paní Dohnalové, která opět upekla ty nejlepší
martinské rohlíčky!Se staršími dětmi jsme navštívili interaktivní výstavu "Oči nevidomých,
uši neslyšících" v muzeu ve Dvoře Králové nad Labem. Děti si tak prakticky uvědomily, co
jsou naše smysly, jak je pouţíváme a hlavně, jak sloţitější je ţivot s postiţením zraku či
sluchu. Ve školce nás navštívila Barborka a v obří punčošce děti našly cibuli, polínka a
brambory...ale nebojte také chutnou tyčinku a oříšky. A uţ jsme se proměnili v pekelnou
školku. Řádit jako čertíci to zvládáme na jedničku. Kdyţ k nám přišel Mikuláš s andílkem,
hned jsme zase byli hodní a přednesli jsme spoustu básniček a písniček, které jsme se ve
školce naučili. Nyní jiţ pilně nacvičujeme na naše vánoční vystoupení, ve kterém se
proměníme v "Sněhuláky, pajduláky".Opět navštívíme muzeum ve Dvoře Králové, kde nás
čeká vánoční tvoření.Do školky za námi přijede divadélko s "Vánoční pohádkou". A všichni
se uţ těšíme na výlet (někteří i s maminkami), navštívíme zámek Potštejn a proţijeme ty
pravé "Vánoce na zámku". Také kaţdý z nás připraví malý dárek pro vylosovaného kamaráda
ze školky, vyrábíme, pilně malujeme, stříháme, lepíme...A MOC SE TĚŠÍME NA JEŢÍŠKA!
I vám přejeme krásné vánoce, naplněné láskou nejbliţších, klidem a pohodou.
Martina Nymsová a kolektiv MŠ Velichovky
Hustířánek, z.s. vás srdečně zve na

Vánoční nadílku zvířátkům
aneb
Cestičku ke krmelci

Kdy: v neděli 21.12.2014
Start: 9.30 – 10.00
Kde: Hustířany „V Úvozku“
Vstupné dobrovolné
S sebou: nadílku pro zvířátka – jablko, hrušku, mrkev, kukuřici, krmnou
řepu, tvrdé pečivo
Nezapomeňte se vhodně obout a obléknout.
Srdečně jsou zváni všichni, kdo mají chuť na předvánoční procházku.

Fotbal ve Velichovkách v roce 2014
Tak uţ máme zase půl sezóny za sebou…
Po podzimní části zatím nemůţeme být moc spokojeni. Naše představy na začátku sezóny
byly jiné neţ skutečnost. Atakování předních příček tabulky se zatím nedaří. Doufejme, ţe
díky zimní přípravě se povede muţstvo vyburcovat k lepším výkonům. Máme na to být lepší.
Tak to pojďme zkusit.
Co se týká jarní části je tu ještě spousta práce, ale je nutno zlepšit docházku na zápasy a
přístup k ním. Za TJ Velichovky „od kulatého míče a zeleného trávníku“ přeji krásné proţití
svátků vánočních a hodně zdraví do Nového roku. Martin Kašpárek, sekretář
Jak si vedou mladí fotbalisté
S blíţícím se koncem roku přichází i závěrečné ohlédnutí místních fotbalových
mládeţnických oddílů přípravky a předpřípravky.
Děti ze starší přípravky zahájily novou sezonu přechodem na větší hřiště ve větším počtu
hráčů na hřišti. Jejich výkony během zápasů měly aţ na výjimky vzestupnou tendenci, coţ
potvrzovala nejen slova uznání z řad rodičů, ale i trenérů soupeřů. Po dlouhodobém úsilí na
trénincích a zápasech tak začaly přicházet odměny v podobě prvních výher a nerozhodných
výsledků. Zimní období kromě nedělních tréninků v roţnovské sokolovně ( přesný začátek
bude včas upřesněn ) vyplníme i přátelskými halovými zápasy. Cílem do dalšího období je
opět pokračovat v dalším fotbalovém růstu dětí, přičemţ věříme, ţe i na jaře budou vidět
pokroky na hřišti jak během tréninků, tak především v zápasech. Pokusíme se ze zápasů
přivézt další vítězné korálky, abychom je mohli navléknout na pomyslnou šňůru!
Děti z předpřípravky dne 17. listopadu odehrály svůj první „ostrý zápas“ v podobě halového
turnaje ve Velké Jesenici za účasti šesti týmů ( kromě Velichovek a domácí Velké Jesenice
dorazily týmy z Přepych, Zábrodí, Velkého Poříčí a Provodova ). Naši nejmenší však ve svém
vůbec prvním turnaji nezklamali a obsadili konečné čtvrté místo, kdyţ aţ v posledním zápase
a prohře na penalty přišli o třetí příčku. V dresu Velichovek se představili: Daniel Stradiot,
Vojtěch Dostál, Karolína Holubová, Matyáš Šíma, Antonín Tomek, Tomáš Verner a Milan
Kukal. Výsledky: Velichovky – Přepychy 0:8, Velichovky – Zábrodí 2:0 ( branky:Holubová,
Kukal), Velichovky – Velká Jesenice 2:4 ( b: Holubová, Kukal ), Velichovky – Velké Poříčí
1:0 (b: Dostál ), Velichovky – Provodov 3:3, penalty 0:2 (b: Verner, Holubová 2). U
předpřípravky zvaţujeme zvýšení počtu tréninkových jednotek a zapojení do fotbalových
miniturnajů této kategorie.
I nadále do obou oddílů přijímáme nové členy !!!.
Závěrem bych chtěl všem rodičům poděkovat za příkladnou spolupráci, zejména co se týče
dopravy na fotbalové turnaje a za povzbuzování během turnajů. Věřím, ţe dobrá spolupráce
bude i nadále pokračovat. Dále bych chtěl poděkovat všem trenérům,kteří se podílí na fotbalovém růstu dětí. Poděkování patří také výboru TJ a všem činovníkům, kteří dokáţí zajistit
bezproblémový chod domácích turnajů a fungování mládeţnických druţstev.
Všem mladým fotbalistům a jejich rodičům přeji pěkné proţití vánočních svátků, dětem
hodně dárků pod stromečkem a v novém roce pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů.
Těšíme se na shledání v roce 2015. Za TJ Velichovky – mládeţ Jaroslav Šubrt

SDH Velichovky zve
na již tradiční Vánoční turnaj v šipkách a stolním tenise, který se koná 25.12.2014.
Prezentace: 16.45h – 17:00h, startovné: 50,- Kč
Začátek: 17.00h
Občerstvení zajištěno!

Blahopřejeme
V prosinci oslaví krásné ţivotní jubileum paní Eva Kuncová z
Velichovek. Všichni z mateřské školy jí přejeme především
pevné zdraví, optimismus a elán a ještě mnoho spokojených a
šťastných let v kruhu své rodiny.
Touto cestou bych paní Kuncové i ráda poděkovala za její práci
ve školní kuchyni mateřské školy ve Velichovkách, kde zastupovala dlouhodobě nemocného
zaměstnance.
Přejeme Vám Krásné narozeniny
Monika Jirková, ředitelka MŠ

Vážení čtenáři a přispěvovatelé Velichovského zpravodaje,
ani jsme se nenadáli a je tu opět čas předvánoční a s ním blíţící se
konec roku. Všichni začínáme bilancovat, co se nám v tom
uplynulém roce podařilo, kde jsme byli úspěšní a také i to, co se
nám tak úplně nepovedlo. Chtěl bych Vám tímto popřát krásné a ve
zdraví proţité vánoční svátky v kruhu Vašich blízkých, a aby ten
nový rok 2015 byl pro Vás ještě lepší neţ ten letošní. Aby po celý
rok při Vás stálo štěstí, zdraví, a abyste byli úspěšní jak v osobním,
rodinném, tak i pracovním ţivotě.
Za Velichovský zpravodaj Vladimír Jaroš

Uzávěrka příštího Velichovského zpravodaje
bude ke dni 6.2.2015. Vyzýváme proto tímto všechny , kteří chtějí otisknout svůj příspěvek, aby jej zaslali emailem na adresu vljaros@seznam.cz. nejpozději do tohoto data. Do zpravodaje můţete zasílat své postřehy
ze ţivota v obci, zhodnocení kulturní či sportovní akce, které se na území obce konaly, pozvánku na zajímavou
akci, ţádost o zveřejnění blahopřání k jubileu apod. Do zpravodaje neotiskujeme reklamu. Za případné
příspěvky Vám předem děkujeme.
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