Velichovský zpravodaj 6/2015
Provoz v budově obecního úřadu v závěru roku
Obecní úřad: poslední úřední den v plném rozsahu pondělí 21. 12. 2015 (tj. od 7.00-11.30 a 12.3017.00 hodin) a dopoledne i středa 30.12.2015. Prvním úředním dnem roku 2016 je pondělí 4. ledna.
Česká pošta: běžná provozní doba mezi svátky v pracovních dnech (13-16,30 hodin), pouze
31.12.2015 bude pošta po celý den uzavřena
Dětská lékařka MUDr. Kaválková – v letošním roce bude naposledy ordinovat v pátek 18.12.2015,
v roce 2016 bude poprvé až 15. ledna (od 11.00 do 12.30 hodin) a pak každých 14 dní
Lékař pro dospělé MUDr. Jelínek – letos v pondělí 14. prosince 2015 , v lednu roku 2016 dne 4.1 a
25.1. od 14-15.15 hodin, následující termíny budou zveřejněny

Proč nejsou na kostele hodinové ciferníky?
Někteří z vás se ptají, proč v současné době nejsou na kostele ve Velichovkách hodinové ciferníky. Je
to z důvodu, že nyní probíhá restaurování věžních hodin, které jsou majetkem obce a na tuto akci obec
získala dotaci z Ministerstva kultury ČR z programu „Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.
Restaurování kulturních památek z tohoto dotačního programu , které jsou v majetku obce, bylo
započato již v roce 2011, kdy byla zrestaurována socha sv. Jana Nepomuckého a pokračovalo v roce
2012 opravou střechy a sanací vlhkého zdiva márnice, v roce 2013 obnovou fasády a výměnou dveří
márnice a opravou hřbitovní zdi. V roce 2014 bylo upraveno přístupové schodiště ke kostelu a
poslední akcí je již shora zmiňované restaurování věžních hodin.
Celkové náklady na obnovu těchto památek činily 1 236 262 Kč, z dotace bylo získáno 1 040 000 Kč,
tzn. že obec ze svého rozpočtu hradila pouze 196 262 Kč.
V roce 2016, kdy uplyne 400 let od výstavby kostela Proměnění Páně ve Velichovkách ( postaven r.
1616), budou věžní hodiny již opět ukazovat přesný čas. V márnici bude dokončena instalace schránek
na urny a zahájen provoz kolumbária.

Anketa – zejména pro občany Hustířan
Vážení občané, v letošním roce se uvažovalo o rekonstrukci bývalého hostince U potůčku, kde byl
záměr vybudovat klubovnu pro činnost spolků a jednu bytovou jednotku. Dispozice jednotlivých
místností musela vycházet ze skutečného stavu (zachování stávajících nosných zdí a příček).
V průběhu přípravných prací bylo odborníkem zjištěno, že budova – zejména stropy - jsou napadeny
hnilobnými houbami a dřevokazným hmyzem, budova trpí značnou vlhkostí.
V případě rekonstrukce budovy je nezbytná výměna celé střechy, krovu, stropní konstrukce , izolace
zdiva, výměna oken, veškerých instalací, tedy všeho……
Vzhledem k tomu, že budova není kulturní památkou a že kompletní rekonstrukce si vyžádá značné
náklady a umístění budovy je vedle potoka (tj. neustálého zdroje vlhkosti), se několik odborníků z
oboru stavebnictví přiklonilo k řešení, aby došlo k demolici budovy a výstavbě budovy nové. Tato
by byla umístěna na nově založených zvýšených základech (ochrana před vlhkostí se sousedního
potoka), byla posunuta směrem do stávající zahrady, před budovou by mohla být vybudovány
parkovací místa a provedeny parkové úpravy. Vnitřní dispozice by se daly naplánovat podle potřeb
(klubovna se zázemím, knihovna apod.). Náklady na demolici stávající budovy byly vyčísleny zhruba
na 700 000 Kč, náklady na komplexní rekonstrukci na cca 5 mil Kč.
Protože zastupitelstvo by pro své další rozhodování o osudu budovy rádo znalo vaše názory,
žádáme vás o vyplnění anketního lístku a jeho odevzdání do poštovní schránky, která bude
umístěna na budově čp. 64 hostinec U Potůčku od 15.12. do 15.1.2016.
(Anketní lístek bude v Hustířanech přílohou tohoto zpravodaje. V případě, že jste obdrželi menší počet
anketních lístků, než je počet členů vaší domácnosti, kteří se chtějí ankety zúčastnit, můžete si čisté
lístky vyzvednout v prodejně REO).

Zprávičky z Velichovské školičky
Už Martin na bílém koni, už zase přijíždí k nám...aneb ohlédnutí za letošním "Putováním za
martinským světýlkem". Jak se stalo již tradicí, opět jsme se 11.listopadu od 17 hodin sešli na zahradě
mateřské školy, abychom si společně užili krásný i tajemný večer svátku svatého Martina. S pásmem
lidových písniček nás potěšilo přípravné oddělení ČCHS Zpěváček z Hradce Králové, pod vedením p.
uč. Simony Hlavaté. Hrou na housle sbor doprovodila Šárka Pádrová. Se zatajeným dechem jsme
shlédli projekci stínového divadla legendy o svatém Martinovi, kterou připravili manželé Hamplovi. A
pak, posilněni výbornými martinskými rohlíčky i teplým čajem, dospělí putovníci případně i svařeným
vínem či teplou medovinou, jsme se vydali na cestu. Kromě světýlek z lampiónů nám cestu ukazovaly
i lucerničky a osvětlené dýně. Byl to tajemný večer a všichni jsme už čekali na tu chvíli, jestli Martin
mezi nás zavítá. A opravdu přijel, na bílém koni, a opět ztratil zlatou podkovu, tu s dávkou štěstí našla
Emička Kašpárková. Martin opět zmizel mezi stromy v parku, ale nám krásný pocit v srdci zůstal.
Děti si na památku odnášeli medaili ve tvaru podkovy. A my všichni pocit, že je hezké se v
každodenním shonu zastavit a uvědomit si, že to nejcennější se ukrývá v našem srdci-láska, ochota
pomoci, vnímat druhé kolem nás. Ještě jednou děkujeme všem za hojnou účast, rodičům a dětem za
pomoc s výzdobou, OÚ Velichovky za finanční podporu, paní Dohnalové za výborné rohlíčky, paní
Pilňáčkové za zajištění jízdy Martina na bílém koni. Nyní už ve školce naplno prožíváme předvánoční
atmosféru. Srdečně vás zveme na vánoční vystoupení v neděli 13.prosince od 15 hodin ve
velichovském
kostele.
Přejeme i vám krásné vánoční svátky, plné radosti a pohody, prožité se svými nejbližšími a do nového
roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Martina Nymsová , učitelka MŠ

Základní škola Velichovky
Listopad – to spí zahrádka, prosinec, to je pohádka…….
V naší škole se ale nespalo, naopak poslední listopadové dny jsme byli v plné práci, připravovali jsme
vše na 1. vánoční jarmark, kterým jsme chtěli uvítat adventní čas. Škola se během sobotního
odpoledne 28. listopadu naplnila spoustou návštěvníků. A bylo se na co dívat i co kupovat, vánoční
dekorace mizely ze stolů, zbyl čas i na malé občerstvení v družině, popovídání si s přáteli a třeba i
zavzpomínání si na školní léta. Děkujeme všem, kteří nás navštívili a svou účastí podpořili. Dveře
školy se otevřely návštěvníkům ještě jednou, v úterý 1. prosince. Bylo možné nahlédnout do
vyučovacích hodin, vidět klasické i moderní vyučovací metody – práci na interaktivní tabuli, s tablety,
skupinovou práci, činnostní učení … Děkujeme všem, kteří projevili zájem o náš Den otevřených
dveří a pokud jste to letos nestihli, můžete přijít příště.
Krásný čas adventní, krásné Vánoce, plno zdraví a štěstí v novém roce Vám všem přejí všichni ze ZŠ
Velichovky /www.zsvelichovky.cz

Zápis dětí do 1. ročníku Základní školy Velichovky
Dne 2. února 2016 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).
více informací na www.zsvelichovky.cz v sekci Dokumenty.

Vánoční koncert v kostelíčku
TJ Velichovky ve spolupráci s obcí Velichovky si Vás dovolují pozvat na vánoční koncert do
Velichovského kostelíčka. V pátek 18.12. od 18.00 hodin Vám zahraje vánoční koledy Cimbálová
muzika z Červeného Kostelce. Vstupné dobrovolné a bude i něco na zahřátí. Těšíme se na Vás.

Vánoční turnaj v šipkách a stolním tenise
SDH Velichovky Vás zve na tradiční vánoční turnaj v šipkách a stolním tenise, který se koná
25.12.2015 v hasičské zbrojnici. Začátek v 17:00 hodin
Prezentace: 16:45 – 17:00 h., startovné 50,- Kč. Občerstvení zajištěno

Tříkrálová sbírka
Obec obdržela oznámení, že to bude již pošestnácté, kdy koledníci v celé České republice budou
pomáhat uspořádáním Tříkrálové sbírky potřebným.
Ve Velichovkách i v Hustířanech proběhne sbírka v sobotu 9. ledna. Bude součástí sbírky
v Jaroměři a okolí a její výtěžek poputuje do Domova sv. Josefa v Žirči.
Peníze takto získané bychom budou použity na nákup nové keramické pece pro klienty v Domově sv.
Josefa.

Tipy na vánoční dárek
Na obecním úřadě lze zakoupit ještě několik CD s názvem „Velichovky v historických pohlednicích
a fotografiích“ Autorem tohoto souboru je pan Josef Dostálek. Cena je 250 Kč.
Jak již bylo v minulém zpravodaji publikováno, 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)

Hustířánek, z.s. vás srdečně zve na

Vánoční nadílku zvířátkům
aneb
Cestičku ke krmelci
Kdy: ve čtvrtek 24.12.2015
Sejdeme se v 9hodin
na hustířanské návsi
S sebou: nadílku pro zvířátka –
jablko, hrušku, mrkev, kukuřici,
krmnou řepu, tvrdé pečivo
Nezapomeňte se vhodně obout a
obléknout.
Srdečně jsou zváni všichni (bez rozdílu
věku a klidně i bez dětí).

Vyhodnocení fotbalového podzimu 2015
Takto špatnou podzimní část tým mužů bohužel už dlouho nepamatuje. Zápasy, které jsme měli
vyhrát, skončily pouze remízou, protože jsme nezvládali konce utkání.
Dalším důvodem
nepovedeného podzimu je v přístupu hráčů k docházce a bohužel i nějaká zbytečná vyloučení.
Doufejme, že nástup do jarní sezóny se nám povede lépe.
Stále více se u nás projevuje nedobrovolné přestoupení pod OFS Náchod, a to hlavně z hlediska
vzdáleností jednotlivých klubů. Myslíme, že i mužstva, která k nám musí dojíždět z větších dálek, se o
tom přesvědčila. Pokud bude šance o navrácení se pod OFS HK, určitě pro to uděláme vše, co je
v našich silách.
S končícím se rokem můžeme hodnotit i činnost mládeže za uplynulý kalendářní rok. Pro letošní část
sezony jsme přihlásili díky rozrůstajícímu se počtu dětí po dlouhé době rovnou dvě mládežnická
družstva. Děti ze starší přípravky jsme museli posunout již do kategorie mladších žáků, i přesto, že by
mohly hrát ještě v nižší kategorii, ale to bychom již nemohli pokračovat se všemi dětmi, které již
věkově tuto kategorii "přerostly". S tímto handicapem se na podzim až na pár zaváhání vypořádaly
celkem obstojně, i přes v číselné podobě nepříznivé výsledky, ale opět se výkonnostně posunuly
směrem dopředu. Po jarních prvních krůčcích jsme přihlásili do soutěže i mladší přípravku, která
ukázala některé světlé momenty a postupně se s přibývajícím časem zlepšovala, což se postupně
projevovalo i na výsledcích. Závěrem roku se naše mládež zúčastnila i halových turnajů v krásné nové
hale ve Vysoké nad Labem. V sobotu 5.12. se konal turnaj pro děti narozené v roce 2007 a mladší.
Přihlášené děti sice neochutnaly v šesti zápasech pocit vítězství (pouze dvě remízy), ale dle slov
přítomných trenérů se zápas od zápasu zlepšovaly. Pro některé to byl vůbec první turnaj v hale. O den
později se konal turnaj dětí ročníku narozených 2005 a mladších. Náš výběr nezklamal, rovněž se
zlepšoval zápas od zápasu a po dvou porážkách začal psát pohádku, která skončila "nepopulárním"
čtvrtým místem mezi deseti týmy. Poslední turnaj naši mládež čeká ještě na stejném místě 19.12, ten je
určen pro děti narozené v letech 2003 a mladší.
Po celý rok jsme se již tradičně mohli spolehnout v obou kategoriích na pomoc rodičů zejména při
dopravě na zápasy a turnaje, kam s námi jezdila početná skupina rodinných příslušníků dětí. Za to
bych jim chtěl hodně poděkovat, stejně jako všem, kdo se na chodu mládežnických oddílů podílí
různou formou (trenéři, členové výboru při zajištění domácích zápasů a turnajů). Věřím, že v tomto
duchu budeme pokračovat i v následujícím roce, tak abychom pro naši mládež vytvořili co nejlepší
podmínky pro fotbalový růst. I nadále přijímáme děti narozené v letech 2003-2010. Nábor probíhá
celoročně.
Všem přejeme krásné Vánoční svátky a hodně zdraví a sportovních úspěchů v novém roce.
Martin Kašpárek a Jaroslav Šubrt

Vážení spoluobčané,
Opět se nám blíží ta nejhezčí část roku – přicházejí vánoce, které jsou časem radosti, veselosti a
vzájemného porozumění.
Toto krásné období roku milují naši nejmenší i my dospělí. Vůně vánočního stromu nebo cukroví má
pro nás stále své kouzlo. Jen nás utvrzují v tom, že tento čas již nastává. Vánoce a štědrovečerní
večeře nebo rozdávání dárků má pro nás stále tu tajemnou a neopakovatelnou atmosféru.
Dovolte proto, milí spoluobčané, popřát vám, aby i letošní vánoční svátky byly u vás naplněny radostí,
pohodou a láskou v kruhu nejbližších. Taktéž mi dovolte, abych vám popřál hodně štěstí, zdraví, lásky
a osobních i pracovních úspěchů v nadcházejícím novém roce.
Josef Karel, starosta obce
Uzávěrka příštího Velichovského zpravodaje
bude ke dni 5.2.2016. 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. 6/2015 vychází ve Velichovkách dne 9.12.2015 , vydává Obec Velichovky v nákladu
250 ks výtisků, IČO 00273155, evidenční číslo MK ČR E 17563

Anketní lístek
Budova čp. 64 (bývalý hostinec U potůčku) by měla být podle mého názoru:
(zakroužkujte jednu z možností a)-c)
a)

kompletně zrekonstruována

b)

demolována a vystavěna nová budova na nových základech dále od silnice směrem
do zahrady, s vytvořením parkovacích míst a provedením parkových úprav –
spolková místnost se zázemím, knihovna atd.
jiné řešení – popis

c)

Děkujeme za účast v anketě odevzdáním lístku do schránky na budově čp. 64 do 15.1.2016
Anketa je anonymní, pokud však chcete uvést vaše jména a příjmení, můžete tak učinit:
…………………………………………………………………………………………..

-----------------------------------------------------------------

Anketní lístek
Budova čp. 64 (bývalý hostinec U potůčku) by měla být podle mého názoru:
(zakroužkujte jednu z možností a)-c)
a)

kompletně zrekonstruována

b)

demolována a vystavěna nová budova na nových základech dále od silnice směrem
do zahrady, s vytvořením parkovacích míst a provedením parkových úprav –
spolková místnost se zázemím, knihovna atd.
jiné řešení – popis

c)

Děkujeme za účast v anketě odevzdáním lístku do schránky na budově čp. 64 do 15.1.2016 .
Anketa je anonymní, pokud však chcete uvést vaše jména a příjmení, můžete tak učinit:
…………………………………………………………………………………………..

