Velichovský zpravodaj 3/2016
Dovolená na obecním úřadě
Plánované čerpání dovolené: starosta - od 11.7. do 15.7 . místostarosta - od 22.8. do 26.8., účetní - od
18.do 20.7 a od 8.8. do 19.8.2016.

Dovolená-dětská lékařka
Ordinační hodiny dětské lékařky MUDr. Kaválkové z důvodu dovolené odpadají ve Velichovkách dne
29.7. 2016. Dovolenou MUDr. Kaválková čerpá od 18.7. do 5.8.2016, v tomto období je možné využít
služeb MUDr. Ziada Albahriho (poliklinika Jaroměř-2.poschodí vedle rehabilitace)

Ordinační hodiny MUDr. Jelínek
Praktický lékař MUDr. Jelínek bude mít nejbližší ordinační hodiny v budově obecního úřadu
v pondělí dne 11.července., 8.srpna a 5.září 2016 vždy od 14.00 do 15.15 hodin

Provoz Obecní knihovny Velichovky o prázdninách:
Otevřeno každý druhý čtvrtek, tj. 14.7., 28.7., 11.8. a 25.8. 2016 vždy od 18. do 19.30 hodin.

Nový územní plán obce
V druhé polovině roku začne naše obec ve spolupráci s Městským úřadem Jaroměř, odborem
regionálního rozvoje, připravovat nový územní plán obce, tak aby odpovídal platné legislativě. Proto
vás jako občany žádáme, abyste svoje náměty k novému a připomínky ke stávajícímu územnímu
plánu adresovali místostarostovi panu Martinu Kašpárkovi.

Respektování klidu v obci
S příchodem léta vás jako každý rok žádáme, abyste se alespoň v neděli , zejména 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.

Zásobování pitnou vodou v létě
V průběhu letních měsíců vždy stoupá spotřeba pitné vody. Žádáme vás proto, abyste pitnou vodu
nepoužívali v době vysokých denních teplot pro zalévání trávníků, zahrad, doplňování bazénů, mytí
aut, dvorů apod. (pro tyto účely doporučujeme zadržovat a využívat dešťovou vod). V případě
nerespektování tohoto doporučení může docházet občas i k výpadkům v zásobování pitnou vodou.

Třídění odpadů
Protože se v současné době připravuje novelizace zákona o odpadech, která předpokládá výrazné
zvýšení poplatků za ukládání odpadů na skládkách, bude mít tato změna dopad na každého
jednotlivce. Jednou z možných cest, jak nezvyšovat v obci poplatek za odvoz komunálních odpadů, je
maximálně odpady třídit a snížit tak frekvenci odvozu zbytkového odpadu (např. na 1x měsíčně). O
případné změně bude včas informováni.

Nabídka paliva
Obec nabízí občanům smrkové dřevo na palivo za cenu 800 Kč/m3 +15% DPH/m3. Zájemci se mohou
telefonicky domluvit se starostou obce na čísle 603146372.

Kolumbárium v márnici na hřbitově ve Velichovkách
V současné době probíhají dokončovací práce v nově zřízeném kolumbáriu.Zastupitelé musí ještě
schválit provozní řád kolumbária , znění nájemní smlouvy a poplatek za uložení uren. Schválené
podmínky pronájmu schránek budou zveřejněny v příštím zpravodaji.

Základní škola Velichovky
„Už se těším na prázdniny do lesů a na maliny….“
Školní rok končí a my se ohlížíme za uplynulými měsíci naplněnými množstvím činností a
zážitků. Měsíc duben jsme zakončili Rejem čarodějnic. Prožili jsme pěkný den naplněný množstvím
čarodějných her a soutěží, které večer pokračovaly v sportovním areálu TJ Velichovky. Dívky z
tanečního kroužku pod vedením Mgr. Ivony Šubrtové si pro přítomné čaroděje a čarodějky připravily
taneční vystoupení, které se jim opravdu povedlo.
Na začátku měsíce května se ve škole naposledy sešli předškoláci. Byl ukončen celoroční
program „Pojďte si hrát na školu“. Děti si na památku odnesly pamětní listy.
„V zdravém těle, zdravý duch…“ – děti chtějí být zdravé, a proto pilně sportovaly po celý
školní rok. V rámci hodin tělesné výchovy a školní družiny se všichni žáci zapojili do plnění disciplín
Sazka olympijského víceboje a zajistili si tak získání sportovního vysvědčení. Za své snažení se
dostali do slosování o trénink s olympionikem a vyhráli.
9. května prožili žáci příjemné dopoledne. Poučili se i pobavili při ukázce sov a dravců.
10. května škola navštívila divadlo v Jaroměři. Pohádky o Pejskovi a kočičce se žákům líbily.
V týdnu od 23. do 26. května proběhl sběr papíru. Podařilo se nám nasbírat 3,5 tuny. Utržené
peníze budou dětem přidány na školní výlet na zámek Potštejn.
Konec května přinesl ukončení činnosti zájmových kroužků. Všem vedoucím děkujeme za
celoroční obětavou práci. Zajímavé ukončení čekalo na děvčata tanečního kroužku, která svou
poslední schůzku prožila diskotékou a přespáním ve škole. Vedoucí šachového kroužku Mgr. et Mgr.
Petr Staněk uspořádal Přebor ZŠ Velichovky v šachu.
6. června nás trojice chlapců Antonín a Vojtěch Korityákovi a Jan Otman reprezentovala
v celostátním kole soutěže Eurorebus Junior v Praze. Děkujeme p. Korityákovi za bezpečnou
dopravu na místo a zpět a Mgr. Pavle Kohoutové za pedagogický dozor. Tento den také školu
navštívili žáci s individuálním vzděláváním se svými rodiči. Proběhlo jejich závěrečné hodnocení.
8. června jsme prožili příjemné dopoledne v Dolanech, kde se již tradičně konala Olympiáda
málotřídních škol. Děti podávaly velmi dobré výkony a odměnou jim byly nejen medaile jednotlivců,
ale i pohár za vítězství v celkovém hodnocení škol.
Naše škola je zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol, který byl zakončen košem
plným ovoce a zeleniny. Děti měly možnost ochutnat i méně známe druhy ovoce (např. granátové
jablko, kumquat, avodaco, pitahaya) a zeleniny (např. fenykl, řapíkatý celer, černá ředkev). A co nás
ještě čeká?
14. června budou mít prvňáčci Slavnost Slabikáře, na kterou pozvali své rodiče a blízké.
Předvedou jim, co se v prvním ročním ročníku naučili, je toho opravdu hodně.
„Létem voní celý den. Pojďte s námi, hurá ven...“ Zveme všechny rodiče a rodinné příslušníky
na tradiční Orientační běh rodinných družstev, který se uskuteční 16. června od 15:00 v sportovním
areálu TJ Velichovky. Přijďte si s námi zasportovat.
22. června se žáci zapojí do celorepublikové akce Olympijský běh. Čeká je trať o délce cca 1
km. Běh začíná v 10:00 na hřišti ve Velichovkách, přijďte běžce povzbudit.
V posledním týdnu školního roku čekají žáky dva sportovní dny a školní výlet na Potštejn.
30. června se rozloučíme s žáky 5. ročníku, kteří budou ve svém vzdělávání pokračovat na
Gymnáziu Jaroslava Žáčka v Jaroměři, ZŠ Boženy Němcové v Jaroměři a ZŠ a MŠ Dukelských
bojovníků v Dubenci. Přejeme hodně školních úspěchů.
„Houby na nás čekají! Motýli nás volají.
Kytky kvetou na louce. Koupeme se v potoce…“
Přejeme Vám krásné léto…Všichni ze ZŠ Velichovky
www.zsvelichovky.cz

Olympionik na Základní škole!!!
Již třetím rokem se účastníme projektu Sazka Olympijský víceboj a za naši účast a aktivitu jsme byli
odměněni výhrou Tréninku s olympionikem. Děti se seznámí se sportem olympionika a vyzkouší si,
jak trénuje a jaké dovednosti jsou pro jeho sport důležité. Formou soutěže družstev budou plnit
jednotlivé disciplíny na 5 stanovištích. Vedle špičkového sportovce současnosti se setkají také s
některou z legend z Českého klubu olympioniků. Tréninky proběhnou v září až říjnu, konkrétní termín
bude upřesněn. Všichni už se moc těšíme.
Více na www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj/

Tonda Korityák přeborníkem ZŠ Velichovky
Ve středu odpoledne 1. 6. 2016 se na ZŠ Velichovky uskutečnil přebor žáků v šachu. Za šachovnici si
našlo cestu 11 odvážlivců (9 chlapců a dvě dívky). Hrálo se švýcarským systémem na 5 kol tempem
2x10 minut na partii. Rozhodčím jsem byl já a Radka Růžičková. Turnaj proběhl v přátelské atmosféře
a těšil se zájmu ostatních dětí ze školní družiny. Vítězem a přeborníkem školy se stal Tonda Korityák
se ziskem 4,5 bodu. Sehrál pěkné partie a zaslouženě zvítězil. Stříbrnou medaili získala se stejným
počtem bodů Šárka Marxová. V bojích na 64 polích se nevzdává a bojuje až do konce. Bronzovou
medaili vybojoval Honza Otman s 3,5 body. Předváděl neohrožené výpady dámou do soupeřova
tábora. O medaile statečně bojoval do posledního kola Vojta Korityák. Sice skončil čtvrtý, ale „na
lopatě“ měl jak Tondu, tak i v posledním kole Šárku. Turnaj se povedl i dalším hráčům. Vojta Dostál,
Johana Králičová, Ondra Holemář, Tomáš Abrahám, Matěj Kolaja, Ríša Hegr a Tomáš Verner
si na závěr vysloužili za odvahu a předvedenou hru bouřlivý potlesk. Většina dětí chodí do šachového
kroužku pod DDM Klíč a medailisté hrají šachy závodně za TJ Jiskra Jaroměř. Domů si děti odnesly
medaile, pěkné diplomy a pamětní listy, ceny a především zážitky. Děkuji také zaměstnancům školy
paní ředitelce Pekárkové a paní vychovatelce Šubrtové za pomoc s uspořádáním sportovní akce pro
děti, zajištění cen a diplomů.
Mgr. et Mgr. Petr Staněk

Zprávičky z velichovské školičky……
Kudy chodí jaro? Rozkvetlými vrátky….I letošní květen nás přivítal sluníčkem a rozkvetlými loukami.
A my jsme se společně vypravili po lučních cestičkách na tradiční tajný výlet s maminkami k jejich
svátku. Letos naše turistická trasa vedla ze Sobotky na hrad Kost, kde jsme si užili místní atrakce
(houpání v síti, kuželky, panáka, vodní hrátky atd.) a také poobědvali. Poté jsme se společně vydali
údolím Plakánku na zpáteční cestu. Na trase jsme se dozvěděli i spoustu zajímavostí o přírodě v této
oblasti a prošli kolem chalupy známého herce Josefa Dvořáka, který se s dětmi vyfotil a nepohrdl
naším řízkem. V Sobotce jsme ještě zamířili do místní cukrárny na sladkou zmrzlinovou odměnu.
A protože tatínkové také slaví svůj svátek (19.6.), tak jsme i pro ně připravili poprvé v letošním roce
tajný výlet. A když výlet pro tatínky, tak samozřejmě sportovní. Vypravili jsme se do Hradce Králové
na Stříbrný rybník do lanového a sportovního centra . Děti i tatínkové měli možnost zdolávat lanové
dráhy a překážky, které byly umístěny nad zemí. Společně si mohli vyzkoušet střelbu z luku, z kuše a
z mega praku. Také si mohli zahrát mini golf, zaskákat si na trampolíně a vyzkoušet svoji rovnováhu. I
naši nejmenší se vyřádili na zasítěné překážkové dráze. Následovala svačinka, nanuk, vodní hrátky a
pozorování ryb u břehu rybníka. Nakonec jsme si ještě s tatínky zahráli pohybové hry a užili si u toho
spoustu legrace.
V měsíci květnu jsme také měli možnost shlédnout přímo v MŠ ukázku dravců. Děti mohly dravé
ptáky nejen pozorovat, ale také si je vzít na ruku a vhodným způsobem (na břiše) je hladit. Dozvěděly
jsme se i spoustu nových zajímavostí z jejich života.
Do Jaroměře jsme se vypravili na hudební představení Michaely Novozámské „O pejskovi a kočičce“
a maňáskovou „Plastožroutí pohádku“ nám přijelo zahrát „Divadélko s úsměvem.“ A protože pohádky
máme opravdu rádi, tak jsme si na další z nich, tentokrát „Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého“ zajeli
na Kuks. Vyrazili jsme nejprve autobusem, poté vlakem a pěšky. Po shlédnutí pohádky, kterou nám
zahrály děti z dramatického kroužku ZUŠ v Jaroměři, jsme si ještě prohlédli bylinkovou zahrádku a
hlavně známé sochy Ctností a neřestí.
Na začátku června jsme naposledy v letošním školním roce navštívili místní knihovnu a zasoutěžili si
ve znalostech pohádek. Chtěli bychom velice poděkovat paní Evě Ambrožové za její pečlivý klidný
přístup, se kterým nás každý měsíc ve svém království vítala. Doufáme, že děti, které po prázdninách
půjdou do školy budou knihovnu navštěvovat i nadále.

A co nás ještě čeká? V pondělí 13.6. nás v MŠ navštíví veselý klaun. V úterý odjíždíme na 4-denní
školní výlet na chatu Mír do Krkonoš. Již se těšíme na lanovku, rozhlednu, hrátky v lese, postřehový
závod a překážkový běh….Také na přednášku o nebezpečí hor, o kterých nám přijde vyprávět bývalý
člen Horské služby. V posledním červnovém týdnu nás ještě čeká tradiční rozloučení s předškoláky na
Hustířanském závodišti. Další školní rok utekl jako voda a děti už se těší na prázdniny. I my Vám
přejeme krásné slunečné léto plné nových zážitků a radosti.
Simona Hlavatá a kolektiv MŠ Velichovky

A co děti? Mají si kde hrát?
Možná víte, že před časem u nás proběhla petice ohledně dětského hřiště. Já nemám rád petice. Petice
totiž mnohdy znamená, že je něco špatně.
Člověk kolem sebe pořád slyší, že děti jen sedí u televize a ani nechodí ven. Že dřív, dřív jsme byli
pořád venku, hráli fotbal, běhali, hráli na schovku, atd. Jenže doba se změnila. Pokud chceme, aby
naše děti byly venku, musíme je od výdobytků 21. století nějak odlákat. A kdo má dětí ví, že to
kolikrát chce celkem rozvinutou fantazii.
Nějaké skvělé a krásné dětské hřiště by mohlo hodně pomoci. Hned by byl o důvod víc mazat ven.
Navíc se tam většinou schází rodiče a to také pomůže stmelit vztahy obyvatel. Dále tu je školka a
škola a oni by lepší hřiště jistě uvítali též. Stejně tak je u nás mnoho mladých, kteří za pár let budou
mít vlastní rodiny.
Myslím si, že ona petice dostatečně ukázala, co si část obyvatel přeje. Veliká škoda ovšem je, že se
stále nic nezměnilo. Minimálně rozšíření obou dětských hřišť (ve Velichovkách i Hustířanech) mělo
přijít již před lety. Možná stačilo, aby se každý druhý rok přidala na hřiště jiná atrakce a všichni by
byli spokojeni.
Abych jen nevedl bandůrskou, přidám i pozitivní věci. Když nedávno houpačce na péru upadla stářím
hlava, po čase byla zase opravena. To bylo fajn. Stejně fajn bylo, že se díky houpačce rozviklaný
domeček se skluzavkou vyztužil pomocí několika stovek vrutů. To vše totiž znamená, že osud
dětského hřiště někdo sleduje a drží nad ním ochrannou ruku.
Tuhle jsme nad ním s Klárkou drželi ochranný krumpáč, když jsme vyndávali tu cihlu, jejíž špička
trčela ke hvězdám a čekala na svou příležitost přímo pod houpačkou. Docela štěstí, že svou šanci
nedostala.
Jestli je potřeba, abych při rozšiřování či stavbě nových hřišť byl nějak nápomocen, tak s tím nemám
problém a myslím si, že rozhodně nejsem sám. Pokud je potřeba někde načerpat trochu inspirace, tak
to se nemusí chodit daleko. Prakticky každá sousedící obec má hřiště mnohem větší a lepší.
Bylo by hodně fajn, kdyby se ona situace rychle vyřešila. Tahle kapitola je totiž rozečtená už nějak
dlouho a konec v nedohlednu většinou nikomu neprospívá...
Roman Bláha

Hustířanské posvícení
Sbor dobrovolných hasičů Hustířany si Vás touto cestou dovoluje pozvat na tradiční Hustířanské
posvícení, které se koná v sobotu 27. srpna 2016. Na programu je turnaj v nohejbale, soutěž o nejlepší
posvícenský koláč a večer od 19 hodin Posvícenská zábava. Vše se koná na hřišti u pohostinství Ve
mlýně. Do soutěže o nejlepší posvícenský koláč se mohou zapojit všechny pekařky, ale i pekaři. a to
nejen ti z Hustířan.
Uzávěrka příštího Velichovského zpravodaje
bude ke dni 16.9.2016. 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.
Velichovský zpravodaj č. 3/2016 vychází ve Velichovkách dne 17.6.2016 , vydává Obec Velichovky v nákladu
250 ks výtisků, IČO 00273155, evidenční číslo MK ČR E 17563

