Velichovský zpravodaj 3/2015
Pozvánka na 6.veřejné zasedání zastupitelstva obce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konat ve středu 24. června 2015 v Pohostinství Ve Mlýně
v Hustířanech od 19.00 hodin. . Na programu jednání budou zejména majetkoprávní úkony k pozemkům
(odkup, pacht, výpověď z nájmu, nájem), pronájem garsoniéry, kalkulace vodného a stočného, úpravy
rozpočtu apod.. Těšíme se na vaši účast.

Dovolená na obecním úřadě
Plánované čerpání dovolené: starosta - od 29.6. do 3.7 . a od 13.7. do 17.7., místostarosta - od 6.7. do 10.7.,
účetní - od 20.do 24.7 a od 10. do 21.8.2015.

Dovolená-dětská lékařka
Ordinační hodiny dětské lékařky MUDr. Kaválkové z důvodu dovolené odpadají ve Velichovkách ve dnech
3.7. a 17.7.2015. Dovolenou MUDr. Kaválková čerpá od 7.7. do 24.7.2015, v tomto období je možné využít
služeb MUDr. Albahriho (poliklinika Jaroměř-2.poschodí vedle rehabilitace)

Provoz Obecní knihovny Velichovky o prázdninách:
Otevřeno každý druhý čtvrtek, tj. 2.7., 16.7., 30.7., 13.8. a 27.8. 2015 vždy od 18. do 19.30 hodin.

Nabídka paliva
Obec nabízí občanům smrkové dřevo na palivo, a to v množství 1,93m3 a 3,63 m3 za cenu 800 Kč+15%
DPH/m3. Zájemci se mohou telefonicky domluvit se starostou obce na čísle 603146372.

Sběr kovového odpadu
Obec obdržela od svozové firmy nádoby šedé barvy na drobný kovový odpad. Jedna je umístěna u hostince
U potůčku v Hustířanech a druhá Na Třešňovce (u kostela) ve Velichovkách. V dohledné době bude tímto
typem nádoby nahrazen i kovový kontejner v ulici Jaroměřská ve Velichovkách. Pokud budou tyto popelnice
na odkládání kovů hojně využívány, je možné jimi v budoucnu osadit i další sběrná místa.

Sběr bioodpadu v Hustířanech
Žádáme občany, aby do kontejneru na bioodpad, který je umístěn u čističky odpadních vod v Hustířanech,
odkládali pouze trávu a listí. Větve odkládejte stranou kontejneru – budou dodatečně zpracovány na štěpky a
odvezeny na skládku bioodpadu do Velichovek. Děkujeme za pochopení.

Respektování klidu v obci
S příchodem léta vás jako každý rok žádáme, abyste se alespoň v neděli v odpoledních hodinách zdržovali
používání hlučných strojů (sekačky, pily, křovinořezy, apod.) a dopravních prostředků (bezcílné projížďky po
obci na čtyřkolkách a motorkách), které sváteční pohodu a klid narušují. Většina spoluobčanů tuto žádost
respektuje, ale jsou stále i takoví, kteří svoje zahrady pravidelně upravují hlučnými stroji právě po nedělním
obědě. Děkujeme za pochopení.

Odečty vodoměrů
Upozorňujeme vás, že v posledním srpnovém a prvním zářijovém týdnu budou zaměstnanci obce provádět
pravidelné roční odečty vodoměrů. Žádáme vás proto, abyste jim připravili „hladký“ přístup k vodoměrům,
aby celá akce proběhla bez problémů a abyste v závěru září mohli obdržet roční vyúčtování spotřeby vody.

Velichovky v historických pohlednicích
V minulých letech zpracoval p. Dostálek publikaci „Velichovky v historických pohlednicích“. Obec nechala
tento materiál přenést na CD nosiče a nabízí je za 250 Kč/1CD k prodeji. Zájemci mohou tato CD

zakoupit v úředních dnech na obecním úřadě.

Základní škola Velichovky – Jaro naplněné událostmi
Přišlo léto. Do konce školního roku zbývá jen několik dnů a děti se těší na prázdniny.
Jaro bylo ve škole doslova naplněno událostmi. 12. dubna proběhlo krajské kolo Eurorebus Junior. V Hradci
Králové nás reprezentovali Martin Kleandr, Antonín a Vojtěch Korityákovi. Umístili se na třetím místě a
budou nás 15. 6. reprezentovat v celostátním kole v Praze, kam je doprovodí paní učitelka Mgr. Pavla
Kohoutová. Ať se jim daří.
21. dubna pokračoval Projekt „Strom“ tematickou vycházkou do lesa. Pod vedením pana Petra Obluka se
žáci učili používat v praxi informace, které po celý rok pilně sbírali. Ukázka byla spojena s úklidem lesa.
26. dubna se uskutečnil „Jarní koncert“. Pod vedením Mgr. Kateřiny Hamáčkové připravili žáci svým
blízkým příjemné nedělní odpoledne s hezkými písničkami. I počasí jim přálo a tak se to všem moc líbilo.
30. dubna se škola změnila v čarodějnou školu. Malí čarodějové i čarodějnice si užili čarodějnické
vyučování, vylosovali mezi sebou tu nejošklivější a ještě stihli připravit velkou čarodějnici, která ozdobila
večer hranici na místním hřišti.
Přišel květen a následovaly další aktivity. 4. května navštívila školu mluvčí Policie ČR z Náchoda.
Přednáška o bezpečnosti dětí, šikaně i kyberšikaně všechny opravdu zaujala. Následoval „Zážitkový kurz
první pomoci“. 6. května přišli mezi děti zástupci záchranné služby. Jejich poutavé vyprávění všichni se
zájmem sledovali. Zajímavější však byla praktická část, při níž si žáci vyzkoušeli ošetřování poranění a
dokonce i masáž srdce. Na téma zdraví ještě jednou. 20. května se starší děti z 3. – 5. ročníku zúčastnili
projektu „Den zdraví“ v ZŠ Gočárova v Hradci Králové.
Celoroční projekt „Strom“ dospěl ke svému konci. Žáci všech ročníků shromáždili své poznatky a připravili
z nich velmi pěknou prezentaci. 28. května přišli do školy jejich rodiče i prarodiče. Škola hosty přivítala
v plné parádě, vyzdobená množstvím žákovských prací. Proběhla fotosoutěž a nakonec žáci jednotlivých
ročníků v krátkém vystoupení seznámili své hosty se získanými informacemi. Všichni odcházeli spokojeni
(prezentace byla skutečně zajímavá). Děti se už těší na další velký projekt.
30. května sehráli chlapci a dívky v rámci akce „Hustířanka cup“ turnaj ve vybíjené a do sbírky přibyly další
vítězné poháry za 1. a 2. místo.
31. května byla neděle, ale dveře školy zůstaly tentokrát otevřené. Přijely děti, které naši základní školu
nenavštěvují denně, přestože je jejich školou kmenovou. Jedná se o děti s individuálním vzděláváním, které
přijely se svými rodiči na závěrečné přezkoušení.
Koncem května ukončily svoji činnost zájmové kroužky. Děkujeme všem vedoucím.
Měsíc červen začal pracovně, celý týden probíhal sběr starého papíru a byl tentokrát hodně úspěšný.
Podařilo se sebrat 4693 kg papíru.
Opět sport - 5. června žáci 4. a 5. ročníku reprezentovali úspěšně svou školu na „Sportovním dnu“
v Jaroměři. 10. června na „Olympiádě málotřídních škol“ se žákům naší školy dařilo a vybojovali několik
medailí a diplomů a 1. místo za celkové umístění v soutěži.
9. června měli svůj velký den prvňáčci. Konala se „Slavnost Slabikáře“. Děti překvapily rodiče pěkným
programem, dostaly průkaz čtenáře místní knihovny a byly přijaty mezi čtenáře.
Pochvala patří i našim šachistům, kteří na turnajích dosahují výborných výsledků.
Co nás ještě čeká?
17. června zveme rodiče i kamarády na „Orientační běh“ rodinných družstev.
23. června pojedeme na školní výlet. Děti už se těší na Mirakulum v Milovicích.
Budou následovat dva sportovní dny a potom … HURÁ NA PRÁZDNINY!!!
Krásné léto plné pohody Vám všem přejí všichni ze ZŠ Velichovky.

…zprávičky z velichovské školičky…
Přijde nám to jako chvilka, kdy jsme ve školce vítali nové kamarády a už z nich jsou ti správní školkáčci.
Pomalu nastává čas loučení s těmi nejstaršími, kteří po prázdninách začnou navštěvovat školu opravdovou.
Zatím si roli školáka vyzkoušeli vždy jedno odpoledne v měsíci ve velichovské základní škole, a protože byli
úspěšní, za svoji snahu získali diplom.
Ani ve školce nezahálíme. Například jedno odpoledne jsme zůstali ve školce trochu déle a s námi i naši
tatínkové. S jejich pomocí jsme vytvořili krásné dárky pro maminky k svátku - vyzdobili květináč a vyrobili
zápich květinku. Ke dni matek jsme pravidelně jako každý rok naplánovali celodenní výlet pro maminky a
jejich děti. Navštívili jsme zámek Potštejn, kde jsme řešili záhadu ztraceného obrazu. A že jsme zdatní
turisté, zdolali jsme i kopec s hradem Potštejn, kde sídlí drak. Naštěstí nebyl doma ...
Ve školce se stále dozvídáme a učíme spoustu nových, zajímavých věcí. Navštívila nás paní spisovatelka
Jitka Vítová a vyprávěla nám o tom, jak se píše kniha. Příběh "O Květušce a tesaříkovi" nás přenesl do
krásného světa broučků. Také jsme si vyzkoušeli roli ilustrátora a nakreslili pro knihu obrázky-ilustrace. Při

vycházkách do lesa jsme broučky pozorovali i lupou, ale dávali jsme velký pozor, abychom jim neublížili.
Moc dobře víme, jak se máme v přírodě chovat!
Ovšem svá pravidla má i dopravní provoz. Že známe dopravní značky, víme, kde a jak správně přecházet
silnici a zvládneme i bezpečnou jízdu na kole, jsme si ověřili při návštěvě na dopravním hřišti v Náchodě.
Ve školce stále něco vyrábíme, cvičíme, zpíváme, malujeme. Ale hlavně se učíme, jak být spolu, neubližovat
si, ale pomáhat. Zkrátka, aby nám každý den bylo spolu hezky. A protože to všechno opravdu zvládáme,
můžeme se bez obav vydat i na velký výlet. Chystáme se na čtyři dny do Krkonoš a přípravy jsou v plném
proudu. Ještě obatikovat trička, abychom se cestou nezapletli mezi jiné turisty. Čeká nás docela složité
cestování. Ráno vyrazíme linkou na vlak do Jaroměře, potom vlakem do Trutnova, z Trutnova autobusem do
Janských Lázní, odtamtud lanovkou na Černou horu a nakonec ještě pár kilometrů pěšky. Už se opravdu moc
těšíme. Snad nám i vládce hor Krakonoš bude přát hezkým počasím.
A co dalšího nás ve školce ještě čeká? Odpoledne plné her a soutěží, které pro nás a rodiče připraví místní
fotbalový klub na svém hřišti. Poslední den školního roku se vypravíme do Hustířan, kde shlédneme ukázku
dravců, svezeme se na koních, opečeme buřtíky a to bude to pravé rozloučení se školkou. Rádi se do ní po
prázdninách zase vrátíme. Ale mezitím si chceme užít krásné léto, plné zážitků a hezkých chvil se svými
nejbližšími. A totéž přejeme i vám. Plno sluníčka a důvodů k úsměvu. Ať se po prázdninách všichni
v pořádku, plni sil a očekávání opět sejdeme
Martina Nymsová, učitelka MŠ

Hobby závody v Hustířanech
Jezdecký klub Hustířany si Vás dovoluje pozvat na Hobby závody, které se budou konat v sobotu
4. 7. 2015 v jezdeckém areálu „Pod Hradem“ v Hustířanech.
Závody začínají v 11,00 hod., na programu je pět soutěží, skoky od 50 do 110 cm (křížky, dvoufázové
skákání a stupňovaná obtížnost). Soutěže jsou otevřené i pro jezdce a koně bez licence.
V průběhu celého dne bude zajištěno občerstvení. Doufáme, že nám bude přát počasí a že si společně
užijeme krásný den v příjemném prostředí koní a jezdeckého sportu.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Více informací na www.jkhustirany.wz.cz., kde najdete i fotografie z minulých akcí.
Jezdecký klub Hustířany

Blahopřejeme
V květnu tohoto roku oslavila paní Věruška Podešvová z Velichovek
jubilejní 90. narozeniny.Vše nejlepší a hlavně hodné zdraví do dalších
spokojených let přeje rodina Lebedinských
V červenci oslaví kulaté narozeniny paní Drahoslava Divíšková.
Přejeme ji hodně elánu a chuti do života, ať ji stále život baví a hlavně
pevné zdraví. To ji přejí její sousedi Tomkovi, Haramijovi a paní Halbychová.
Srdečně gratulujeme Drahušce Divíškové k životnímu jubileu,
přejeme vše nejlepší, pevné zdraví a děkujeme za aktivní spolupráci!
SDH Velichovky
Dne 4.7.2015 oslaví pan Vladimír Klos z Velichovek 90. narozeniny.
K tomuto jubileu přejí hlavně hodně zdraví děti Jana a Milan s rodinami.
Vážení čtenáři, přispěvatelé Velichovského zpravodaje, milé děti,
astronomické jaro se pomalu blíží ke svému závěru a opět po roce přichází čas dovolených a letních
prázdnin. Chtěl bych Vám popřát hodně sluníčka, pevného zdraví, dětem mnoho krásných zážitků
z prázdninových letních táborů a všem bezproblémovou a příjemnou dovolenou.
Za Velichovský zpravodaj Vladimír Jaroš
Uzávěrka příštího Velichovského zpravodaje
bude ke dni 11.9.2015. 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. 3/2015 vychází ve Velichovkách dne 17.6.2015 , vydává Obec Velichovky v nákladu
250 ks výtisků, IČO 00273155, evidenční číslo MK ČR E 17563

