Velichovský zpravodaj 3/2017
Pozvánka na 20. veřejné zasedání zastupitelstva obce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 21. června 2017 od 19.00 hodin v
sále hasičské zbrojnice ve Velichovkách. Na programu jednání budou zejména rozpočtové
opatření, provedená výběrové řízení, průběh realizovaných akcí a ostatní aktuality.
Dovolená na obecním úřadě
Plánované čerpání dovolené: starosta – od 17.7. do 23.7., místostarosta – od 28.6. do 7.7.,
účetní - od 24. do 28.7. a od 7.8. do 20.8.2017.
Dovolená-dětská lékařka
Ordinační hodiny dětské lékařky MUDr. Kaválkové z důvodu dovolené odpadají ve
Velichovkách dne 14.7. a 11.8.2017. Dovolenou MUDr. Kaválková čerpá od 10.7. do 21.7 a
od 7.8. do 18.8.2017, 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 3. července, 7. srpna a 11. září 2017 vždy od 14.00 do 15.15 hodin
Provoz Obecní knihovny Velichovky o prázdninách:
Otevřeno každý druhý čtvrtek, tj. 13.7., 27.7., 10.8. a 24.8. 2017 vždy od 18. do 19.30 hodin.
Úpravna vody
V uplynulých dnech jste obdrželi informační zprávu o nutnosti šetření pitnou vodou z důvodu
rekonstrukce úpravny. Náklady na posílení technologie úpravny vody budou financovány
zejména z přidělené dotace ministerstva zemědělství. Rozhodnutí o přidělení finančních
prostředků ve výši 2,1 mil. Kč obec z ministerstva obdržela až 19.5.2017 a jednou z podmínek
přidělení dotace je i to, že dodavatel technologie může zahájit práce až po vydání rozhodnutí.
Není tedy vinou obce, že montážní práce probíhají až v předletním období, kdy dochází ke
zvýšenému odběru vody.
K dokončení akce – pokud se nevyskytnou nepředvídané okolnosti – by mělo dojít do
25.6.2017.
V této době může ještě docházet ke krátkodobým přerušováním dodávky vody. Žádáme vás
proto o pochopení této situace a šetření pitnou vodou.
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.
Tradiční podzimní zájezd do divadla
Tentokrát pojedeme do Divadla Palace Praha v sobotu 23. září 2017 na představení Jo, není
to jednoduché – francouzskou konverzační komedii o tom, jak může dopadnout doučování
matematiky pod peřinou.Hrají: Jiří Langmajer, Adéla Gondíková, Monika Timková, Jakub
Slach, Karolína Krejčová a další.
Odjezd: v 11.00 hod od autobusové čekárny ve Velichovkách se zastávkami v Hustířanech,
parkování u Hlavního nádraží, cesta do divadla pěšky asi 750 metrů (na Václavské náměstí,
do pasáže Jalta).
Začátek představení: ve 14.00 hodin, cestou zpět: zastávka na večeři v motorestu Selská
jizba Obědovice, předpokládaný návrat: okolo 21. hodiny
Podmínky účasti na zájezdu jsou tradiční, tzn. že vstupenky lze zamluvit telefonicky na
čísle 491880180 nebo osobně na obecním úřadě již nyní, v došlém pořadí budou nejdříve
vyřizovány požadavky občanů bydlících v obci, teprve pokud nebudou vstupenky rozebrány a
uhrazeny místními do 25. srpna 2017, budou nabídnuty i občanům bydlícím mimo obec.
Cena vstupenky je 300 Kč (díky akci S láskou k divadlu – jinak běžné vstupné činí 450 Kč),
dopravné 50 Kč pro místní občany, 70 Kč pro ostatní účastníky. Každý místní občan si může
zamluvit a zaplatit max. 2 vstupenky (místní občan=občan, který v obci hradí poplatek za
odvoz odpadů – může s sebou na druhou vstupenku vzít jako doprovod jednu osobu bydlící
mimo obec, ta však uhradí vyšší dopravné).
Zprávičky z Velichovské školičky
Když na louce kvetou kopretiny, těšíme se všichni na prázdniny...
Hlavně si užíváme ten krásný čas plný sluníčka, výletů, poznávání, radování. Během celého
školního roku jsme toho ve školce stihli opravdu hodně, a hlavně jsme všichni povyrostli, a i z
těch nejmenších jsou již ostřílení školáčci.
A slunečné počasí si nyní užíváme plnými doušky. Vydali jsme se na několik výletů. Ten první
celodenní nás zavedl do obce Pěnčín, kde jsme navštívili kozí farmu a také výrobnu korálků.
Pro svou maminku jsme navlékli zcela samostatně náramek, každý vybíral barvy
korálků dle své fantazie. Maminkám jsme k jejich svátku ještě připravili přáníčko, a hlavně si
užili společný výlet. Při něm jsme se vydali do nového planetária v Hradci Králové a poté
zdolali kopec na Kunětickou horu. A vůbec jsme se nebáli při návštěvě ježibaby v její
perníkové chaloupce. Protože svůj svátek slaví i naši tatínkové, jeli jsme i na výlet právě s
tatínky. Byl sportovněji založený, dopoledne jsme společně dováděli v areálu různých aktivit
v Havlovicích a po dobrém obědě jsme se vydali prozkoumat zříceninu hradu Vízmburk.
A když zrovna nevýletujeme, rozhodně se také nenudíme. Ve školce toho společně prožíváme
hodně. Stále něco vytváříme, poznáváme, zpíváme, hrajeme si a hlavně se učíme být spolu. A
co nás ještě čeká? Například poslední návštěva knihovny, a tedy velký pohádkový kvíz. Tímto
také děkujeme p.Ambrožové za celoroční péči o nejmenší "předčtenáře". Ale hlavně se blíží
odjezd na čtyřdenní pobyt v Krkonoších, kterého se už nemůžeme dočkat. Vždyť se svezeme
lanovkou na Černou horu a budeme poznávat krásu horské přírody. A spaní v chatě bez
rodičů, opékání buřtů, stezka odvahy, postřehový závod, to všechno jsou zážitky, na které se
moc těšíme. Je k neuvěření, že nastává také čas, kdy se s nejstaršími dětmi rozloučíme,
protože je po prázdninách čeká již role opravdových školáků. Přejeme nejen jim, ale i vám
všem krásné prázdniny plné radosti a zážitků.
M.Nymsová a kolektiv zaměstnanců MŠ

Základní škola Velichovky
„Každá škola má svůj konec,
jako měla začátek.
A co skončí, to už nikdy
Nejde vrátit nazpátek. „
Blíží se konec školního roku a děti se těší na prázdniny. Čeká nás však ještě několik dnů pilné
práce
i
zábavy.
A
potom
„hurá
na
prázdniny.“
Jarní měsíce v základní škole byly naplněny mnoha činnostmi. Připomeňme si ty
nejdůležitější.
26. 4. a 3. 5. Jarní koncert
.
Mgr. Kateřina Hamáčková připravila s žáky již tradiční Jarní koncert. Poprvé potěšili
pěknými písničkami lázeňské hosty. Druhé vystoupení se konalo ve spolupráci se sborem
Skřivánek pod vedením Mgr. Radky Rýdlové v areálu fotbalového hřiště ve Velichovkách.
28. 4. a 5. 6 Soutěž Eurorebus Junior krajské a celostátní kolo
.
Po úspěšném splnění disciplín tří korespondenčních kol, postoupila naše škola do krajského
kola v Hradci Králové a následně i do celostátního kola v Praze. Pokaždé školu
reprezentovalo tříčlenné družstvo ve složení – Matěj Kolaja (3. ročník), Karolína Štefanová
(4.ročník) a Vojtěch Korityák (5.ročník). Všichni si vedli velmi dobře. Poděkování patří Mgr.
Pavle Kohoutové za organizaci soutěže i za pedagogický dozor. Děkujeme Ing. Korityákovi
za dopravu do Prahy.
Měsíc květen Projekt Zdravá strava
V rámci projektu se žáci seznámili se známými i exotickými druhy ovoce, zeleniny, luštěnin i
obilovin. Činnosti spojené s projektem se prolínaly napříč výukou všech předmětů. Žáci
získali zajímavé výstupy, o které se rádi podělí s rodiči i ostatními hosty dne 13. 6. na veřejné
prezentaci.
Sazka olympijský víceboj
Také letos se žáci v rámci hodin tělesné výchovy pod vedením Mgr. Ivony Šubrtové zapojili
do projektu Sazka olympijský víceboj a byli úspěšní. Naše škola se tak probojovala mezi 50
škol, které získaly hlavní cenu 20 000 Kč na sportovní vybavení. Slavnostního předání cen,
které se uskuteční 14.6. v Praze se zúčastní Mgr. Ivona Šubrtová a dva nejlepší sportovci.
Z řad dívek Rozálie Šedivcová (5. ročník) a z chlapců Jan Otman (3. ročník). Žáci 3. – 5.
ročníku plnili navíc disciplíny spojené se získáním Olympijského odznaku všestrannosti. Z 33
žáků získali 2 zlaté, 5 stříbrných a 8 bronzových odznaků. Poděkování patří dětem za
sportovní výkony a zejména paní učitelce za organizaci.
5. – 8. 6. Sběr papíru
Sběr papíru se opravdu vydařil. Zapojili se téměř všichni žáci a jejich rodiče i někteří
spoluobčané. Všem děkujeme.
Červen ještě není u konce a nás čeká ještě mnoho zajímavých akcí.
21. 6. Olympiáda málotřídních škol v Dolanech
26. 6. Školní výlet do Fajnparku v Chlumci nad Cidlinou
27. a 28. 6. Sportovní dny
29. 6. Orientační běh rodinných družstev
30. 6. Ukončení školního roku
Slavnostně se rozloučíme s žáky pátého ročníku, kteří postoupí do 6. ročníku a přestoupí do
ZŠ Boženy Němcové v Jaroměři a ZŠ v Dubenci. 3 žáci budou studovat první ročník
víceletého gymnázia v Jaroměři. Přejeme jim všem hodně štěstí.
….. A zazvonil zvonec……
Krásné léto plné slunce a pohody Vám přejí
Všichni ze ZŠ Velichovky
www.zsvelichovky.cz

Poděkování
Školní rok 2016/2017 byl opět velmi pestrý na výběr zájmových kroužků. Rádi bychom touto
cestou poděkovali všem vedoucím kroužků za jejich ochotu a vstřícnost. Jmenovitě: paní Ivě
Dohnanské za ruční práce, Michalu Stodůlkovi za sebeobranu, Danielu Šubrtovi a Štěpánu
Dohnanskému za kroužek kytary, Bc. Andree Matoušové za šachový kroužek, paní Janě
Poláškové za keramický kroužek a Mgr. Ivoně Šubrtové za anglickou konverzaci, kroužek
AJ pro 1. a 2. ročník a taneční kroužek.
Děkujeme a doufáme, že se v příštím školním roce můžeme opět těšit na vzájemnou
spolupráci.
Mgr. Hana Pekárková
Co jsme se dozvěděli v deníku Dnes dne 24.5.2017?
Dlouholetá spolupracovnice královédvorského Domova důchodců Anna Holínská se stala
jednou ze 17 laureátek letošní ceny Ď. Ocenění udělované dobrodincům a mecenášům farářka
Československé církve husitské obdržela od ministra kultury Daniela Hermana. V letošním
roční se sešlo 320 nominací.
K získanému ocenění naší občance z Hustířan blahopřejeme!
Pozvánka
ZŠ Velichovky Vás zve na
Orientační běh rodinných družstev
start: 29. 6. 2017 15.00 – 17.30
kde: fotbalové hřiště ve Velichovkách
startovné: 20 Kč/1 osoba
program: orientační běh, opékání buřtů, občerstvení,…
Přijďte si zaběhat! Těšíme se na Vás!
* Při nepřízni počasí se akce odkládá na září.
1.ročník Lázeňské sedmičky
Dne 6.5.2017 proběhl běžecký závod Lázeňská sedmička. Na start hlavního závodu i závodů
dětských kategorií se postavilo dohromady 202 běžců a běžkyň.
V závodech dětských kategorií (celkem 6 věkových kategorií chlapců a děvčat) bylo k vidění
mnoho těsných soubojů, které se rozhodovaly v posledních metrech. Nejvíce vavřínů si
připsali atleti a atletky ze Sokola Jaroměř.
V hlavním závodě žen zvítězila Ťáňa Metelková ze Sokola Hradec Králové v čase 27:23.
V kategorii mužů dorazil jako první do cíle Adam Zenkl z Olympu Praha, který dosáhl
kvalitního času 23:20 a stanovil traťový rekord Lázeňské sedmičky.
Bohatou
fotogalerii
naleznete
pod
tímto
odkazem:
http://lazne1897.rajce.idnes.cz/Lazenska_sedmicka/
Rádi bychom poděkovali všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na zdárném průběhu
běžeckých závodů, za jejich obětavou práci.
Za tým organizátorů Kamil Krunka

Uzávěrka příštího Velichovského zpravodaje
bude ke dni 15.9.2017. 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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