Velichovský zpravodaj 6/2017
Provoz v budově obecního úřadu v závěru roku
Obecní úřad: poslední úřední den v plném rozsahu ve středu 20. 12. 2017 (tj. od 7.00-11.30
a 12.30-17.00 hodin) , v neodkladném případě i čtvrtek 28.12.2017 od 8.00 do 10.00 hodin.
Prvním úředním dnem roku 2018 je středa 3. ledna.
Česká pošta: běžná provozní doba v pracovních dnech (13.00-16.30 hodin)
Dětská lékařka MUDr. Kaválková – v letošním roce bude naposledy ordinovat v pátek
15.12.2017, v roce 2018 bude poprvé až 12. ledna (od 11.15 do 12.30 hodin) a pak každý
následující druhý pátek.
V ordinaci v Jaroměři bude posledním ordinačním dnem roku 2017 pátek 29.12.2017 od 7.00
do 11. hodin.
Lékař pro dospělé MUDr. Jelínek – letos v pondělí 18. prosince 2017, v lednu roku 2018
15.1. od 14.00-15.15 hodin, předpokládané následující termíny jsou: 12.2., 12.3., 9.4., 30.4.,
21.5., 18.6., 23.7., 6.8., 10.9., 15.10., 12.11., 10.12.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
22. veřejné zasedání zastupitelstva obce, na které vás zveme, se koná v sále požární zbrojnice
ve Velichovkách ve středu 13. prosince 2017 od 18,30 hodin. Na programu jednání bude
zejména rozpočtové provizorium na rok 2018, rozpočtové opatření na rok 2017, dotační
programy na rok 2018 atd.
Svoz komunálního odpadu
Svoz komunálního odpadu bude v roce 2018 prováděn ve stejných termínech jako v letošním
roce, tzn. každé pondělí v lichém týdnu.
V roce 2017 to tedy bude naposledy 18. prosince a poté výjimečně z důvodu svátku v úterý 2.
ledna 2018.
Poplatky na rok 2018
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 2017. Bližší podrobnosti budou uvedeny v následujícím Velichovském zpravodaji.
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 schůdnost chodníků před svými domy udržovat i
vlastními silami.

Nabídka paliva
Obec nabízí občanům nově natěžené jehličnaté dřevo (smrk) na palivo za cenu 800 Kč/m3
+15 % DPH. Zájemci se mohou telefonicky domluvit se starostou obce na čísle 603146372,
případně neprodané palivo bude nabídnuto zájemcům z jiných obcí.
Opatření na úpravně vody-Velichovky
V průběhu měsíců dubna až srpna letošního roku byla na úpravně vody provedena
rekonstrukce – intenzifikace technologie úpravy. Této úpravě předcházelo vybudování nového
vrtu s označením MS-10C/1, který nahradil stávající již dožitý vrt MS-10C. Nový vrt
představuje nový zdroj, ze kterého lze odbírat pitnou vodu v množství v průměru 4 l/s,
maximum je stanoveno až 5 na l/s.
Samotná úpravna vody se sestává ze dvou samostatných objektů – v jedné budově se nachází
strojovna a zařízení pro úpravu vody, která byla předmětem intenzifikace, ve druhém objektu
je umístěna akumulační nádrž. Úprava vody spočívá v provzdušňování vody, dávkování
louhu, zachycování vyloučených prvků ve filtrech, dávkování chlornanu a dopravě takto
upravené vody do akumulační nádrže. V prostoru úpravny vody jsou zabudována dvě
čerpadla, která pitnou vodu dodávají do vodojemu a sítě. Čerpadla byla doplněna
vysokofrekvenčními měniči, které zajišťují plynulost jejich chodu l a šetří elektrickou energii.
Hlavním cílem technologické intenzifikace úpravny vody bylo posílení filtrace, tedy začlenění
nového filtru do stávajícího systému tak, aby
touto úpravou bylo zajištěno filtrování vody při
maximálním povoleném odběru (tj. 5 l/s).
Celkové náklady na projekt Opatření na
úpravně vody činily 3 500 000 Kč, přičemž
z dotace ze státního rozpočtu bylo uhrazeno
2 100 000 Kč, z dotace Královéhradeckého
kraje 700 000 Kč a z rozpočtu obce (fondu
obnovy sítí) 700 000 Kč.
Věříme, že provedené úpravy plně zajistí plynulou dodávku pitné vody po celý rok, a to i
v letních měsících při zvýšeném odběru.
Popelnice na tuky a oleje
V průběhu prosince (pokud počasí dovolí) budou pracovníky obce rozmístěny a zabudovány
stojany s červenými popelnicemi určenými ke sběru použitých tuků a olejů. Popelnice jsou na
vrchní straně víka opatřeny kruhovým otvorem pro vhození pet lahví naplněných použitými
tuky či oleji. Tyto pet lahve musí být pevně uzavřeny, aby nedošlo k jejich otevření a vylití
obsahu do popelnice.
Popelnice se budou nacházet na sběrných stanovištích ve Velichovkách v ulicích Na
Třešňovce, U Křižovatky a Nová čtvrť, v Hustířanech u prodejny REO a hostince U Potůčku.
Sběrné nádoby byly pořízeny prostřednictvím DSO Mikroregion Hustířanka z dotace
poskytnuté Královéhradeckým krajem.
Základní škola Velichovky
Za prosincem končí rok, do nového už jen krok …….
Krásný adventní čas, krásné svátky vánoční, zdraví, štěstí a úspěch v novém roce Vám všem
přejí všichni ze ZŠ Velichovky.

Zprávičky z velichovské školičky
Martine, Martine, o podkůvku prosíme, přijeď mezi nás, už nastal tvůj čas….
A Martin opravdu opět přijel. Sníh nám sice nepřivezl, zato deště jsme si užili až dost.
Děkujeme všem účastníkům, které to neodradilo a přišli se podívat na náš tradiční podvečer.
Všem se moc líbilo vystoupení dětí z MŠ, tentokrát s „Deštivými písničkami“. Chtěla bych
touto cestou moc poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli. Svým kolegyním z MŠ, všem
rodičům, kteří vyrobili krásnou dýňovou výzdobu lázeňského areálu, obci Velichovky za
finanční podporu a zapůjčení sportovního areálu, paní Janě Dohnalové za výborné makové
rohlíčky, Ondřeji Filipovi za zvukové zajištění celé akce, Leoši Petírovi za výrobu samolepek
deštníčků, p. Lidušce Pilnáčkové za zapůjčení bílého koně i s „ Martinem“ a samozřejmě
manželům Hamplovým, díky nimž tato tradiční akce vznikla a jejichž krásnou „Martinskou
legendu“ v podobě stínového divadla si každoročně promítáme. Zároveň děkuji všem, kteří
nám jakkoli s organizací pomáhali. Jsme rády, že poselství Martina, který pomohl chudákovi
v nouzi, v nás stále žije……
„Když padaj deště kapičky, tak vezmeme si deštníčky“…….
A v měsíci listopadu jsme si deštníčky opravdu vzali a společně jsme si s nimi zacvičili a
pohráli. Celý měsíc jsme si vyprávěli o ročních obdobích, která se u nás střídají, o počasí a
významu vody pro náš život. Na písničce „Pramínek“ od Inky Rybářové jsme si ukázali
koloběh vody v přírodě, zatančili jsme si se stuhami, vyzkoušeli si různé pokusy s vodou.
Naučili jsme se spoustu písniček a básniček o deštíku a děti s oblibou všechny doprovázely na
rytmické hudební nástroje nebo např. na oříšky, vařečky, kostičky. Vyrobili jsme si podkůvky
pro štěstí a „Martinské husičky“ na výzdobu tříd. V průběhu celého měsíce jsme navštěvovali
solnou jeskyni v Jaroměři. Také jsme si připomněli svátek „Dušiček“ a zašli si prohlédnout
místní hřbitov. V Masarykově domě děti svým programem potěšily lázeňské hosty. V závěru
listopadu jsme také shlédli divadelní představení „Jak jsme hlídali Ježíška“ v Jaroměři. Naše
děti také vystoupí na rozsvícení vánočního stromečku v areálu lázní. Děkujeme vedení lázní
za rozvíjející se spolupráci.
Listopad, který byl o vodě, opravdu utekl jako voda a my už se těšíme na adventní období, ve
kterém nás čekají další tradiční oslavy (Barborka, Mikuláš, vystoupení v kostelíčku, tvoření s
rodiči a hlavně Ježíšek). Již 1.12. se po Ježíškových stopách vypravíme na společný výlet
s rodiči na zámek Potštejn, kde nás čeká „Vánoční příběh“.
Mateřská škola Vás srdečně zve v neděli 10.12. v 15.00 do velichovského kostelíčka na
tradiční adventní vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Velichovky a jejich hostů.
Simona Hlavatá, učitelka MŠ
Přejeme Vám krásné a klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2018 hlavně hodně
pevného zdraví, a nechť, jako malé děti, v každém dni objevíte jeho kouzlo, překvapení a
krásu, které se často skrývají za věci všední a obyčejné….
kolektiv MŠ Velichovky
Ohlédnutí za rozsvícením vánočního stromu
V sobotu dne 2.12 pořádala obec Velichovky ve spolupráci se sportovním výborem rozsvícení
vánočního stromku ve Velichovkách. Byl jsem mile překvapen vaší hojnou účastí.
Proto věřím, že jsme započali ve Velichovkách pěknou tradici, jejíž úroveň se budeme snažit
rok od roku zvyšovat. Děkuji koledníkům z Hustířan za pěkné vystoupení a všem
dobrovolníkům za pomoc (Jana Klosová, Lucka Dostálová, Radim Šubrt a řidič Láďa Sršeň).
Na závěr bych chtěl poděkovat firmě Karsit, jmenovitě paní Aleně Řípové, za zapůjčení
nákladního vozu, který byl využit jakou provizorní podium.
Přeji vám pohodové vánoční svátky a hodně zdraví a štěstí v roce 2018.
Zdeněk Šedivec – sportovní výbor

Tradiční vánoční turnaj
SDH Velichovky zve na již tradiční Vánoční turnaj v šipkách a stolním tenise, který se
koná 25.12.2017 v hasičské zbrojnici.
Prezentace: 16.45h – 17:00h, startovné: 50,- Kč
Začátek: 17.00h
Občerstvení zajištěno!
Zhodnocení soutěžní sezóny SDH Velichovky v roce 2017
Soutěžní sezónu děti odstartovaly v lednu na pětiboji v Teplicích nad Metují. Družstvo starší
B přivezlo 13. místo a A se umístilo na 4. místě a družstvo dorostu se umístilo na 1. místě.
V únoru děti jely porovnat své síly ve vázání uzlů do České Metuje. Družstvo starších se
umístilo na 2. místě a jednotlivci následně: Natálie Štefanová 6. místo kat. ML, Lada Sršňová
13. místo kat. ST, Lucie Sršňová 3. místo kat. D, Michaela Fleglová 4. místo kat. D a Martin
Derhaj 12. místo kat. D.
V dubnu děti soutěžily v závodě požární všestrannosti v sousedním Rožnově. Starší B se
umístili na 18. místě, starší A na 7. místě, Lucka Sršňová na 1. místě v kat. D jednotlivci. O
týden později nás čekala soutěž „O pohár obce Nahořany“. Družstvo starších B bylo
diskvalifikováno a skončilo na 18. místě a družstvo starších A obsadilo 7.místo, Lucka
Sršňová si doběhla pro druhé místo v kat. D.
V Náchodě Bělovsi na memoriálu Jirky Beka v disciplínách CTIF-děti skončily na 6. místě.
Na další soutěž děti vyrazily do Nízké Srbské, kde se umístily na 14. místě. Poté následovala
poslední kvalifikační soutěž do okresního kola Hry Plamen – Bohdašínský pohár, kde děti
obsadily 9. příčku. A tím se kvalifikovaly do Okresního kola hry Plamen.
Okresní kolo Hry Plamen se konalo v areálu základní školy Náchod Plhov. Děti závodily ve
všech disciplínách, které jsou zařazeny ve Hře Plamen a umístily se na 10. místě. Zapojily se i
do běhu na 60 metrů, kde obsadily 1. místo Lucka Karlová a Míla Kukal a 3. místo Dan
Stradiot.
Na této okresní soutěži se také vyhlašovaly výsledky soutěže „Požární ochrana očima dětí“,
které se jako kolektiv účastnily. Výtvarné nadání našich dětí bylo odměněno, a to v okrese
Náchod 1. místo Lucie Karlová v kategorii literání práce L1, a 2. místo Dája Karlová v
kategorii literární práce L2.
Literární práce Lucky byla zaslána na Krajské sdružení, kde se umístila na 2. místě
v Královéhradeckém kraji a Lucka si toto ocenění byla převzít na slavnostním předávání
v Bílých Poličanech. V příštím roce se děti zúčastní této soutěže znovu.
Celoroční aktivita našich mladých hasičů byla také vyhodnocena. V poháru Okresní Odborné
Rady Mládeže se děti umístily na 4. místě a hodnocení aktivity se umístily na místě 1.
Celkově se tak v poháru starosty Okresního Sdružení Hasičů Náchod umístily na 2. místě
z celkových 39 kolektivů mladých hasičů.
Po Okresním kole hry Plamen následuje soutěž v šedesátkách v Bezděkově.
Děti mladší i starší se umístily na 4. příčkách, a Kuky si doběhl pro krásné 3. místo.
V Bohuslavicích starší děti obsadily 9. místo a mladší 11. místo. V překážkovém běhu na 60
metrů se nejlépe umístil Aleš Stradiot na 2. místě a Dan Stradiot na 3. místě.
V Žernově si mladší doběhly pro 5.místo a starší pro místo 5. V motání hadic se nejlépe
dařilo holkám Karlovým, které se umístily na 1. a 3. místě.
Na Hronovském poháru družstvo A jako loni obsadily 3.místo. Zatímco starší B opět po
roce získaly předposlední místo.
Říjnový braňák v Mezilesí byl velmi náročný. Družstvo mladších se umístilo na 11. místě.
Starší si doběhly pro 19. místo. Dorostenky spojily své síly s Českou Metují a utvořily soubor
České Velichovky, který se umístil na 2. místě.

Hasičská sezóna Barbory Šubrtové
V letošní sezóně 2017 vsadila Bára vše na jednu kartu, a to byla Hasičská olympiáda
v rakouském Villachu. Na závodě Východočeských stovek v Náchodě, kde vyhrála časem
16,90 s, ukázala, že forma stoupá správným směrem.
První disciplína v Rakousku – 100 m překážek. Ve druhém pokusu překonala svůj osobní
rekord a posunula ho na hodnotu 16,56 s, což znamenalo postup do finále a boj o zlato
z olympiády. Ve finále si Bára pro titul olympijské vítězky v běhu na 100 m překážek
skutečně doběhla. Druhý den si přidala do sbírky druhý titul, tentokrát v disciplíně požární
útok, třetí den stříbrnou medaili ze štafety 4 x 100 m. Čtvrtý den završila bronzovou medailí
ve dvojboji, což je disciplína, kde se sčítají časy z běhu na 100 m překážek a výstupu na věž,
kde si také vytvořila osobní rekord.
Reprezentační tým žen České republiky vybojoval ještě stříbrnou medaili v celkovém
hodnocení a bronzovou medaili za součet časů dosažených jednotlivými členkami týmu v
kategorii 100 m překážek. Z olympiády si tak Bára odvezla kompletní dvě sady medailí a
stala se tak jejich nejúspěšnější sběratelkou. Olympiády se v ženské kategorii zúčastnilo
dvanáct družstev ze sedmi evropských států.
SDH Velichovky
Vážení spoluobčané,
v dnešní uspěchané době, kdy žijeme stále rychleji, je potřebné se i zastavit. Takovým malým,
ale krásným, pozastavením jsou pro nás Vánoce, čas, kdy
jsme si bližší jako nikdy během roku a kdy se snažíme
zapomenout na běžné problémy.
Vždyť o Vánocích se v nás probouzí ty nejkrásnější pocity, o
které se snažíme podělit se svými blízkými a drahými.
Hledáme upřímné lidské porozumění a toužíme po laskavém
lidském dotyku. Ano, v tom je to velké tajemství a bohatství
života. Bylo by krásné, kdyby to tak mohlo být i v běžném
každodenním životě. Proto si važme jeden druhého a
zachovejme si slavnostní pocity z vánočních a novoročních
svátků po celý rok.
Při této příležitosti Vám chci poděkovat za Vaši každodenní práci v domácnostech i na
pracovištích. Přeji Vám mnoho zdraví, štěstí, lásky a hodně trpělivosti při zdolávání
problémů, krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku.
Josef Karel, starosta obce
Blahopřání
Dne 20. listopadu oslavila babička Helena Schwarzová z Hustířan
krásné životní jubileum, 70 let. Do dalších let Ti přejeme stále mnoho
elánu, zdraví, spokojenosti a radosti.
S láskou rodina
Uzávěrka příštího Velichovského zpravodaje
bude ke dni 16.2.2018. 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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