Velichovský zpravodaj 6/2016
Provoz v budově obecního úřadu v závěru roku
Obecní úřad: poslední úřední den v plném rozsahu ve středu 21. 12. 2016 (tj. od 7.0011.30 a 12.30-17.00 hodin) , v neodkladném případě i čtvrtek 29.12.2016 od 8.00 do 10.00
hodin. Prvním úředním dnem roku 2017 je pondělí 2. ledna.
Česká pošta: běžná provozní doba v pracovních dnech (13-16,30 hodin)
Dětská lékařka MUDr. Kaválková – v letošním roce bude naposledy ordinovat v pátek
16.12.2016, v roce 2017 bude poprvé až 13. ledna (od 11.00 do 12.30 hodin) a pak každý
následující druhý pátek
Lékař pro dospělé MUDr. Jelínek – letos v pondělí 19. prosince 2016 , v lednu roku 2017
9.1. od 14-15.15 hodin, následující termíny budou zveřejněny v dalším zpravodaji
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
17. veřejné zasedání zastupitelstva obce, na které vás zveme, se koná v Pohostinství Ve
Mlýně v Hustířanech ve středu 14. prosince 2016 od 18,30 hodin. Na programu jednání bude
zejména schválení obecně závazná vyhlášky o nočním klidu, programu rozvoje
obce, aktualizace zřizovacích listin ZŠ a MŠ, rozpočtové provizorium na rok 2017,
rozpočtové opatření na rok 2016 atd.
Svoz komunálního odpadu
Svoz komunálního odpadu bude prováděn ve stejných termínech jako v letošním roce, tzn.
každé pondělí v lichém týdnu.
V roce 2016 to tedy bude naposledy 19. prosince a poté 2. ledna 2017.
Finanční úřad upozorňuje na změnu adresy Územního pracoviště v Jaroměři
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj upozorňuje, že od 2. ledna 2017 dochází
k organizační změně. Územní pracoviště v Jaroměři se stěhuje na novou adresu (v centru
města): Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště v Jaroměři, nám.
Československé armády 49 (pasáž Jaroslava Žáka), 551 01 Jaroměř.
Telefonní spojení na podatelnu Územního pracoviště v Jaroměři (od 2. 1. 2017): 491418 240
Poplatky na rok 2017
Poplatky za odvoz odpadů (vč. vydávání známek s označením svozové firmy) a ze psů budou
vybírány jako vždy od měsíce února. V lednu budou probíhat uzávěrky jednotlivých agend
za rok 2016.
Bližší podrobnosti budou uvedeny v následujícím Velichovském zpravodaji.
Upozornění pro majitele septiků
Minulý měsíc jsme byli vedením místních lázní upozorněni, že došlo k zneprůchodnění česel
na čističce odpadní vody v areálu lázní, kam putuje odpadní voda i z obecní kanalizace, a to z
toho důvodu, že někteří občané si nechali soukromě vyvézt septik pomocí fekálního vozu,
tyto fekálie vč. nerozpustitelných částí byly z vozu vypuštěny přímo do obecní kanalizace, a
po doputování na čističku ucpaly výše zmíněná česla.
Upozorňujeme, že takový postup, kdy kaly ze septiku jsou následně vypuštěny do kanalizace,
je nepřípustný. Dovoz kalu je nutné si dohodnout přímo s obsluhou čistírny odpadních vod.

Upozornění pro majitele psů
V poslední době občané upozorňují na volně pobíhající psy po obci a zároveň si stěžují na
výskyt psích exkrementů, a to i na hřbitově.Upozorňujeme proto majitele psů na zákaz vodění
psů na hřbitov a na povinnost výkaly po svých psech uklízet. Na obecním úřadě jsou dispozici
zdarma papírové sáčky sloužící k tomuto účelu.
Úklid sněhu
S příchodem zimy si vás již tradičně dovolujeme požádat, abyste omezili parkování vozidel
na místních komunikacích a chodnících, neboť tím značně ztěžujete možnost úklidu sněhu
(odhrnování ke krajnici). Ne vždy 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
se provádí odstranění sněhu a posyp materiálem nejpozději během
následujících 24 hodin po vzniku závad ve sjízdnosti a schůdnosti v daném pořadí dle
důležitosti dopravního systému. Jak již bylo výše uvedeno, práci nejvíce znesnadňují parkující
auta na místních komunikacích (zejména v ulicích Na Zátiší, Nová čtvrť, U křížku, Na
Třešňovce, Na Habeši), kde mnozí občané ani nevyužívají možnosti parkování na svých
vlastních dvorcích či garážích. 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 povinností, si budou chodníky před svými domy uklízet.
Okresní soud v Náchodě hledá přísedící
Okresní soud v Náchodě požádal zastupitelstvo obce Velichovky o spolupráci při získání
přísedících, kteří by působili v rámci pracovně právní nebo trestní agendy. Přísedícím se může
stát občan České republiky, který je plně svéprávný a bezúhonný, jestliže jeho zkušenosti a
morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat, v den ustanovení do
funkce dosáhl věku nejméně 30 let a souhlasí se svým ustanovením přísedícího a
s přidělením k určitému soudu. Případným zájemcům podá více informací starosta obce.
Základní škola Velichovky
Za prosincem končí rok, do nového už jen krok …….
Kalendářní rok opravdu pomalu končí, ale ten náš školní je stále v plném proudu se spoustou
aktivit. Byl ukončen sběr starého papíru, nasbírali jsme papír v hodnotě 7 280 Kč. Ještě
jednou děkujeme všem, kteří nám přispěli. Výtěžek použijeme ve prospěch školních aktivit.
Exkurze do Planetária 3. 11. v Úpici nebyla úplně plánovaná / ve Velichovkách byl nahlášen
výpadek elektrického proudu/, ale my jsme si přesto užili nádherné dopoledne v malé
hvězdárně a přivezli si spoustu nových poznatků. A opět je tu učení trochu jinak, Bobřík
informatiky, celonárodní soutěž, do které jsme zapojeni již druhým rokem. Týká se žáků 4. a
5. ročníku a nejúspěšnějšími řešiteli úloh na naší škole byl Vojtěch Korityák a Stanislav
Hruška, oba získali 160 bodů z možných 192. Blahopřejeme. V rámci našeho dlouhodobého
projektu „ Kulturní divák“ jsme navštívili 21.11. koncertní síň Filharmonie v Hradci
Králové, program s názvem „Hurá do Zoo“ se nám moc líbil, byl živý a aktivní. Začali jsme
také plavat, 23. 11. byla zahájena výuka v plavecké škole v Náchodě a nás čeká ještě devět
lekcí. Taneční kroužek pod vedením Mgr. Ivony Šubrtové zahájil 26. 11. vánoční setkání
seniorů. Děkujeme děvčatům za reprezentaci naší školy. Náš Vánoční jarmark v neděli
27.11. byl úžasný, nejenže se vyprodaly naše výrobky, ale hlavně byla krásná vánoční
atmosféra a pohoda. Děkujeme všem, kteří přišli a koupí vánočních dekorací podpořili naši
školu. Ve spolupráci s MŠ připravujeme tradiční vánoční koncert, který bude ve
velichovském kostelíku v sobotu 10.12. v 15 hodin. Těšíme se na Vás.
Krásný adventní čas, krásné svátky vánoční, zdraví a štěstí v novém roce Vám všem přejí
všichni ze ZŠ Velichovky /www.zsvelichovky.cz/

I v tomto roce velichovští zahrádkáři, cestovali, poznávali a setkávali se....
A začali jsme zahrádkou. Ta zahrádka měla 250 ha. V Průhonickém parku, parku budovaném
sto třicet let, jsme strávili příjemné dopoledne. Našli jsme tu kombinaci cizokrajných dřevin s
dřevinami domácími, jezírka, trvalky, sukulenty ale i skalničky, které zdobí i naše zahrádky.
Odtud jsme se přesunuli do Veletržního paláce, abychom mohli obdivovat cyklus
velkoformátových pláten Alfonse Muchy- Slovanskou epopej. Obrazy, nad kterými se nám
tajil dech. Zbývá jen doufat, že jsme nebyli jedněmi z posledních obdivovatelů tohoto díla, a
že se po cestě do Japonska, Číny, Ameriky tato národní kulturní památka vrátí zpátky do
Prahy.
Toulky Prahou jsme dovršili tam, kudy kráčely dějiny-Pražským hradem. Prohlédli jsme si
Starý královský palác, Vladislavský sál, prošli jsme se Zlatou uličkou a konečně jsme se
mohli přesvědčit o tom, že Katedrála svatého Víta je skutečně náš nejkrásnější kostel. Z Prahy
jsme odjížděli sice patřičně unaveni, ale plni zážitků.
Za cíl našeho druhého letošního výletu jsme si zvolili Broumovsko. V Polici nad Metují jsme
navštívili muzeum, jediné svého druhu v republice a druhé ve světě, Muzeum papírových
modelů. Téměř dva tisíce modelů zámků, hradů a klášterů. Jeden takový skutečný jsme
navštívili hned poté - Broumovský klášter. Díky tomu, že klášter byl zařazen do Programu
záchrany architektonického dědictví, prošel klášter i zahrada rozsáhlou rekonstrukcí. A bylo
co obdivovat. Odtud byl jenom skok do kostelíku Panny Marie, jedné z nejstarších sakrálních
staveb u nás, dřevěný kostelík, výjimečný nejen svým stářím ale i technikou stavby, nemá
jediný hřebík. Posíleni obědem jsme se přesunuli do Teplic nad Metují, místa regionální
zahrádkářské výstavy. Schází se tu zahrádkáři z celého regionu, citrusáři, kaktusáři, bonsaisté
a mají se skutečně čím chlubit. Měli jsme možnost srovnávat a výpěstky mnohých z nás by
toto srovnání určitě sneslo. V přilehlém parku nás čekaly stánky se zahrádkářskými potřebami
a množstvím výpěstků a to vše doprovázel zábavný pořad se stánky s občerstvením. Z tohoto
výletu jsme si odváželi nejen zážitky z navštívených památek, ale mnozí si udělali radost i
nějakým přírůstkem do zahrádky.
Cílem našeho říjnového výletu bylo polské pohraničí. Pár kilometrů od hranic, v polské
vesnici Křešov stojí komplex kláštera Nanebevzetí Panny Marie a kostel sv. Josefa, nazývaný
perla slezského baroka, poutní místo zapsané na seznamu UNESCA. Nádherné fresky, krásně
malovaná kopule a monumentální varhany nenechaly nikoho na pochybách, že jsme se ocitli
v jednom z nejkrásnějších koutů polského pohraničí. Tento komplex jsme poté, coby model,
ze kterého dokonce zněly varhany, spolu s dalšími významnými stavbami Dolního Saska
obdivovali v Parku miniatur v Kowarech. Našli jsme tu dokonce i některé stavby našeho
pohraničí. Modely hradů, zámků, kostelů, železnice jsou vyrobeny nejmodernějšími
modelářskými technikami a v parkové úpravě a v záplavě květin vytvářejí pohádkovou
atmosféru. Poté, co jsme se posílili pstruhy v typické polské úpravě jsme se vypravili do
Karpacze, polského lázeňského a lyžařského centra, ale hlavně místa, ze kterého je možné
přes vrchol Sněžky přejít do Česka. I přesto, že nám počasí příliš nepřálo, jsme se rádi stali
jedněmi z 200 000 turistů, kteří toto město ročně navštíví.
Na první adventní neděli jsme při dobrém obědě v restauraci ve Smržově bilancovali a
loučili se s naším putováním v roce 2016. Cestou jsme se stavili na vojenském hřbitově v
Josefově, kde nás bývalý správce hřbitova Ing. Černý v dobové uniformě, poutavým
způsobem provedl hřbitovem, na kterém je pochováno téměř 4 tisíce obětí válek z let 18601920. Adventní neděli jsme si ještě zpestřili návštěvou hradeckých vánočních trhů a mořského
akvária.

Zbývá poděkovat všem, kteří i přes mnohé zdravotní problémy s námi cestovali, poděkovat
obecnímu úřadu, který nám svou dotací pomáhá s financováním našich aktivit a vyslovit
přání, abychom se po celý příští rok mohli ve zdraví i nadále potkávat při našich toulkách
Českem.
Uvítáme, když se k nám připojí i další obyvatelé obce. Členství v naší organizaci není
podmínkou, akce pořádáme pro všechny zájemce.
Ladislava Třeštíková
SDH Velichovky zve na již tradiční Vánoční turnaj v šipkách a stolním tenise,
který se koná 25.12.2016 v hasičské zbrojnici.
Prezentace: 16.45h – 17:00h, startovné: 50,- Kč
Začátek: 17.00h
Občerstvení zajištěno!
Tip na vánoční dárek
Na obecním úřadě lze zakoupit ještě několik posledních CD s názvem „Velichovky
v historických pohlednicích a fotografiích“ Autorem tohoto souboru je pan Josef Dostálek.
Cena je 250 Kč.
TJ Velichovky
přeje všem svým členům a příznivcům veselé vánoce a do
nového roku mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti a mnoho
pracovních a osobních úspěchů.
Vážení spoluobčané,
Opět se nám přiblížil ten nejhezčí čas tohoto roku. Ano, opět
jsou to vánoce – čas radosti, veselosti a vzájemného
porozumění.
Dovolte mi proto, mílí spoluobčané, popřát vám, aby tyto
vánoční svátky byly u vás naplněny radostí, štěstím a láskou v kruhu nejbližších. Taktéž mi
dovolte, abych vám popřál hodně štěstí, zdraví, lásky a osobních i pracovních úspěchů i
v nadcházejícím novém roce.
Josef Karel, starosta obce
Blahopřání
17. ledna oslaví Věra Jarošová své jubilejní 80. narozeniny. Do dalších
let Ti přejeme stále mnoho elánu, zdraví, spokojenosti a radosti.
S láskou děti Vladimír a Věra s rodinami.

Uzávěrka příštího Velichovského zpravodaje bude ke dni 10.2.2017. 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.
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