Velichovský zpravodaj 5/2015
Rozpočet na rok 2016
Protože se blíží konec roku 2015 a zastupitelstvo bude na počátku roku schvalovat rozpočet
na rok 2016, vyzýváme občany, aby své náměty na akce, se kterými by mělo být v rozpočtu
na příští rok počítáno, zasílali do konce letošního roku na obecní úřad.
Jak jsme již informovali v minulém zpravodaji, zájmové spolky musí žádosti o dotace na
příští rok na svou činnost či konání akcí pro veřejnost uplatnit na předepsaných formulářích
do 30.11.2015. Podmínky dotačních programů jsou zveřejněny i na internetových stránkách
obce (úřední deska).
Ordinační hodiny - MUDr. Jelínek
Ordinačních dny v nejbližším období v ordinaci ve Velichovkách : 9. 11. a 14. 12. 2015, dále
4. 1. a 25.1. 2016 od 14 do 15.30 hodin.
Oznámení
Z důvodu povinného školení účetní ve středu dne 11.11.2015 a dále čerpání dovolené od
středy 18.11. do úterý 24.11.2015, její úřední a pokladní hodiny na obecním úřadě
Velichovky v uvedených dnech odpadají. Děkujeme za pochopení.
Platba vodného a stočného za období 1.9.2014 – 31.8.2015
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 2015. Věříme, že tento termín dodržíte,
event. v případě finanční nouze požádáte o stanovení splátkového kalendáře
Svoz nebezpečného a neskladného odpadu
Jak jste již byli v minulé zpravodaji informováni , 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 14. listopadu 2015 , odpad se bude vybírat na obvyklých
místech, tj. ve Velichovkách na dvoře hotelu U Kopeckých od 11.10 do 12.10 hodin. Odpad
je možno odevzdat na toto místo již v pátek 13. listopadu mezi 14. a 17. hodinou. V
Hustířanech se odvoz uskuteční pouze v sobotu v areálu firmy KV kovovýroba od 10.00 do
11.00 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 !!!

Umístění sběrných nádob na drobný kovový odpad

Tímto si vás dovolujeme informovat, že v minulých týdnech bylo dokončeno rozmístění
sběrných nádob na drobný kovový odpad po obci (šedé plastové popelnice 240 l). Nyní se
tyto nádoby nacházejí na sběrných místech pro tříděný odpad v Hustířanech u prodejny a u
bývalého hostinci U potůčku a ve Velichovkách v ulicích Jaroměřská, Nová čtvrť, U
Křižovatky, Na Třešňovce a Hradčana. Věříme, že toto je dostatečný počet míst, kam lze
kovový odpad odkládat, tudíž i ve vaší domácnosti budete tento druh odpadu třídit stejně jako
plasty, papír , sklo a nebude jej vhazovat do popelnic pro směsný odpad.
Ukládání bioodpadu
Nastala sezona ukončení prací na zahrádkách a úklidu listí a zbytků rostlin. Žádáme Vás
proto, aby jste dodržovali třídění bioodpadu na kompostárně. Jedná se hlavně o listí a zbytky
rostlin z Vašich zahrádek. Tyto neukládejte na hromadu ke dřevním zbytkům (větvím apod.).
Setkání občanů obce Velichovky a Hustířany
Obec Velichovky ve spolupráci s SDH Velichovky a TJ Velichovky pořádají v neděli
29.11.2015 setkání občanů důchodového věku. Setkání se uskuteční v hasičské zbrojnici ve
Velichovkách od 15 hodin s tímto programem:
15.00h - 16.00.h Zahájení - podání občerstvení
16.00h - 16.30h Vystoupení dětí Základní školy ve Velichovkách
16.30h - 17.00h Večeře
17.00h - 19.00h Volná zábava k tanci i poslechu hraje Klapeto z Náchoda (staropražské
písničky).
Přihlásit se na toto setkání můžete v době od 9.11. do 20.11. v obchodě potravin ve
Velichovkách a také v prodejně REO v Hustířanech. Pořadatelé se těší na setkání s Vámi.
Setkání důchodců obcí Mikroregionu Hustířanka
Jak bylo již uvedeno v minulém čísle „Zpravodaje“, v sobotu 14.11. se v Rožnově od 14
hodin uskuteční setkání důchodců obcí Mikroregionu Hustířanka. Odjezd autobusu na toto
setkání je ze zastávky ve Velichovkách ve 13:20 hodin, ze zastávky v Hustiřanech ve 12:40
hodin. Celý jízdní řád je vyvěšen v prodejě n potravin ve Velichovkách, v rpodejně REO
v Hustířanech a na obecním úřadě.
Hustířanský lampiónek
9. října tohoto roku se v Hustířanech uskutečnil již druhý ročník akce s názvem „Hustířanský
lampionek“, kterou organizoval Hustířánek z.s.
Děti zahájily pochod trasou s úkoly na téma „Od zrníčka ke chlebíčku“. V cíli si vyrobily
svůj lampion, byly ozdobeny neonovými brýlemi, občerstvily se, opekly buřty, prolezly
zákoutí traktoru a čtyřkolky.
Program musel být přizpůsoben nepříznivému počasí. Organizátoři tak byli nuceni zahájit
průvod dříve, než bylo plánováno. Místo svíček jsme do lampiónů vložili světelné trubice,
naposledy se ohřáli u ohýnku a vyrazili na druhou stranu obce.
I přes všechny komplikace dorazili na Hustířanský lampiónek malí i velcí účastníci, kterým
tímto děkujeme a doufáme, že odcházeli spokojení.
Poděkování také patří všem, kteří akci připravovali a poskytli zázemí prostorové i materiální.
Za Hustířánek Lucie Hustáková – dopisovatelka a Martina Holubářová

Základní škola Velichovky
Už se zase barví listí do červena, do zlata…
Podzim je tady, listí hraje všemi barvami, nad loukami se vznášejí papíroví draci… a my jsme
v plné práci. Začátkem října se rozběhla činnost zájmových kroužků, k našim tradičním
přibyly kroužky nové – keramický, ruční práce, hra na kytaru a sebeobrana. Děkujeme všem
vedoucím za jejich ochotu a vstřícnost. Opět pokračuje program pro předškoláky „Pojďte si
hrát na školu“, budoucí prvňáčci se v něm seznamují nejen s prostředím školy, ale i se svými
budoucími spolužáky a učitelkami, je pro ně otevřen i počítačový kroužek. Během měsíce
října jsme se zapojili hned do několika celostátních projektů: „Logická olympiáda“ nejlepších výsledků v naší škole dosáhla Zuzana Králičová, „Minisčítání“ – on line projekt
Českého statistického úřadu, „Záložka do knihy spojuje školy“ – česko-slovenský projekt pro
základní školy, vyráběli jsme záložky pro žáky ze ZŠ Muranská Dlhá Lúka. Ani vzdělávací
programy nechyběly. Začátkem října jsme zhlédli spolu s dětmi mateřské školy ukázku
výcviku policejních psů a obranných technik, v rámci našeho školního projektu „Kulturní
divák“ jsme viděli divadelní představení Bajky pana Ezopa. I zábavy jsme si při společném
Dýňování užili a naši školu teď zdobí krásně vyřezané dýně. Proběhl také tradiční sběr starého
papíru, nasbírali jsme 2 660 kg, stále sbíráme víčka pro nemocnou Terezku a korky pro
tvoření s dětmi. Děkujeme všem, kteří nám přispívají.
Krásný podzim Vám všem přejí všichni ze ZŠ Velichovky /www.zsvelichovky.cz/
Zprávičky z velichovské školičky.
Naše školka sluníčková od září je jako nová a my si v ní pohádkově každý den hrajeme vždy
s úsměvem. V měsíci září to bylo s pohádkou „TŘI MEDVĚDI“. A stejně jako hospodařili
mědvědi, tak i my jsme si po prázdninách opět zvykali na život s novými kamarády v naší
školičce. Spoustu legrace jsme si užili s Honzou popletou a jeho veselým kabaretem. Také
jsme navštívili dopravní hřiště v Náchodě, kde jsme si zopakovali, jak se máme správně
pohybovat nejen na chodníku, ale hlavně jako malí cyklisté na silnici. Starší děti začaly
pravidelně navštěvovat solnou jeskyni v Jaroměři.
Měsíc říjen jsme přivítali s novou pohádkou „O VELIKÉ ŘEPĚ“. A stejně jako dědek
pěstoval na svojí zahrádce nejen řepu, ale i další zdravou zeleninu, tak i my ve školce jsme
pozorovali, ochutnávali, odšťavovali, krájeli a míchali různé druhy zeleniny. Kromě zeleniny
měl ale dědek u svého domečku i sad a v něm ovocné stromy s jablíčky. A, že se z jablíček
dají vyrábět a péct různé dobroty, to nám předvedly naše maminky, když na „Jablíčkové
odpoledne“ připravily spoustu laskomin. Nejprve si všichni společně prošli připravenou trasu
s jednoduchými sportovními disciplínami, zkusili si malý jablíčkový test a po návratu do MŠ
si vyrobili podzimní obrázky. A poté již začalo jablíčkové hodování. Ani přítomní tatínkové
nepohrdli sladkostmi. Jen příště by si prý přáli „Řízkový den.“ Jablíčkové odpoledne uteklo
jako voda, rodiče nás opustili a pro děti začal večer a noc v MŠ. Nejprve jsme si připravili a
snědli obložené tousty, zahráli si pohádky a nakonec jsme si užili diskotéku v pyžamech. Byla
spousta legrace a potom už jen dobrou noc a sladké sny. V říjnu jsme ještě poprvé navštívili
místní knihovnu a počítačový kroužek v ZŠ. Také jsme se vypravili na prohlídku výrobny
vánočních ozdob ve Dvoře Králové n.L., odkud si děti přivezly malý dárek.
Velké poděkování patří tatínkovi p. J. Košinárovi, který pracuje jako psovod u Policie ČR a
společně se svými kolegy pro děti připravili ukázku výcviku svých psů.
Brzy nás čeká „DÝŇOVÁNÍ“ s rodiči a potom již tradiční „PUTOVÁNÍ
ZA
MARTINSKÝM SVĚTÝLKEM“, na které jste srdečně 11.11. v 17.00 k MŠ zváni. Čeká
nás martinské občerstvení, vystoupení přípravného oddělení ČCHS Zpěváček z HK, krásné
připomenutí legendy o sv. Martinovi a potom již lampionový průvod obcí za bílým koněm.
Doufáme, že i letos nás sv. Martin na svém bílém koni navštíví. Těšíme se na Vaši účast.
Krásný barevný podzim přejí děti a kolektiv MŠ Velichovky.
Simona Hlavatá, učitelka MŠ

Tip na vánoční dárek
Obec Velichovky má na den sobotu 9. dubna 2016 od 14 hodin zarezervovány vstupenky do divadla
Brodway do Prahy na muzikál Mýdlový princ (s písničkami Václava Neckáře). Cena vstupenky je
550 Kč (střední cenová kategorie) + 50 Kč dopravné.
V případě zájmu můžete cenu vstupenky a dopravného uhradit již nyní a pokud budete chtít, obdržíte
dárkový certifikát, kterým můžete potěšit třeba pod stromečkem své bližní nebo sebe. Bližší informace
na telefonu 481880180 nebo 604366749 /(Šubrtová)

SDH Velichovky zve na již tradiční

Vánoční turnaj v šipkách a stolním

tenise, který se koná 25.12.2015 v hasičské zbrojnici.
Prezentace: 16.45h – 17:00h,
startovné: 50,- Kč.
Začátek: 17.00h.
Občerstvení zajištěno!

Blahopřejeme
Helena a Josef Dostálkovi oslaví v měsíci listopadu 60 let společného
života. Do dalších společných let jim přejí mnoho zdraví, spokojenosti a
vitality
syn Zdeněk a dcera Helena s rodinami

Uzávěrka příštího Velichovského zpravodaje
bude ke dni 4.12.2015. Vyzýváme proto tímto všechny , kteří chtějí otisknout svůj příspěvek, aby jej zaslali emailem na adresu vljaros@seznam.cz. nejpozději do tohoto data. Do zpravodaje 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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