Velichovský zpravodaj 2/2018
Veřejné zasedání zastupitelstva obce
se uskuteční v pondělí dne 23.dubna 2018 od 18.30 hodin v Baru u Vočka ve Velichovkách.
Na programu jednání bude zejména schválení závěrečného účtu obce za rok 2017, schválení účetních
závěrek příspěvkových organizací a obce, plánu financování obnovy vodovodních a kanalizačních sítí,
vyřízení žádostí o vytýčení obecní cesty, výběr varianty opravy cesty K Písníku a další informace.

Svoz nebezpečného a neskladného odpadu
I v letošním roce bude proveden svoz nebezpečného odpadu, kdy můžete odevzdat staré automobilové
akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií, staré léky, zářivky, výbojky,
motorové oleje a maziva, olejové filtry, mořidla, spreje, pneumatiky. Dále proběhne svoz
elektrozařízení (televizory, počítače, lednice, mrazáky apod.) a neskladného odpadu (koberce, linolea,
matrace, umývadla, WC mísy apod.).Svoz se uskuteční v následujících termínech:
v sobotu 19. května 2018 v Hustiřanech v areálu firmy KV kovovýroba od 11.10 do 11.45 hodin –
příjezd s odpadem do firmy bude po zpevněné ploše od bývalého hostince U potůčku, výjezd pak přes
areál firmy kolem Schwarzových. Odpady nenechávejte na stanovišti bez dozoru, předejte je přímo
pracovníkům svozové firmy po jejich příjezdu
v sobotu dne 19. května 2018 ve Velichovkách ve dvoře Hotelu U Kopeckých od 11.50-12.50
hodin. Zaměstnanci obce budou přebírat sběr na tomto místě také v pátek 18. května 2018 mezi 14.3018. hodinou.
Tento svoz je určen pouze pro občany-fyzické osoby nepodnikající, náklady s tím spojené hradí obec ze
svého rozpočtu, podnikatelé si odvoz a likvidaci odpadů vzniklých při jejich činnosti musí zabezpečit
a uhradit sami.

Sběr starého železa
SDH Velichovky a SDH Hustířany provedou v pátek 18.05.2018 od 16 h. v obou částech obce sběr
starého železa. Staré železo, prosím, připravte před dům. Pomoc s vynesením železa bude poskytnuta
i přímo při samotném sběru. . Děkujeme.
SDH Velichovky a SDH Hustířany

Zápis do Mateřské školy Velichovky pro školní rok 2017–18
proběhne v budově mateřské školy v pondělí 14. května 2018 v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod.
S sebou vezměte tyto doklady:
 vyplněnou žádost o přijetí do MŠ (najdete na webu školy-dokumenty)
 rodný list dítěte,
 průkaz totožnosti zákonného zástupce, příp. doklad o zmocnění zastupovat dítě v případě
osob, které pečují o dítě v pěstounské péči,
 vyjádření školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími
potřebami)
 cizí státní příslušníci prokáží oprávněnost svého pobytu na území ČR dle §20 zákona
č.343/2007 Sb.
K předškolnímu vzdělávání budou přijaty děti, které nejpozději k 31.8.2018 dosáhnou 2 let věku, které
se podrobily stanoveným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Povinnost očkování neplatí pro děti, na které se vztahuje
povinné předškolní vzdělávání.
Pro děti, které do 31.8.2018 dosáhnou nejméně pátého roku věku je předškolní vzdělávání povinné.
Zákonní zástupci jsou povinni zapsat tyto děti do MŠ. Informace k povinnému předškolnímu
vzdělávání najdete na web. stránkách školy v oddíle dokumenty.
Kritéria pro přijímání k předškolnímu vzdělávání a informace o povinném předškolním vzdělávání
najdete na web. stránkách školy: www.msvelichovky.cz
Monika Jirková, ředitelka MŠ Velichovky

Zprávičky z velichovské školičky
Pásla ovečky v zeleném háječku..... Touto písní a tanečkem začínal v naší školce měsíc BŘEZEN.
Venku se sice travička ještě nezelenala, ale my už jsme se prvního jarního dne nemohli dočkat. Celý
měsíc jsme věnovali domácím a hospodářským zvířátkům. Naučili jsme se nové a veselé básničky,
písničky a taneček. Získali jsme spoustu nových informací o životě těchto zvířat. Děti v MŠ shlédly
divadelní pohádku "Ošklivé kačátko" a společně jsme navštívili hudební představení v Jaroměři. Také
jsme poznávali zvířátka nejen podle obrázků, ale i podle jejich typických zvuků, zacvičili jsme si
zvířátkovou jógu, pozorovali zvířata při vycházkách. Společnými silami jsme vyrobili koláž k písničce
"Pásla ovečky." Jaro jsme přivítali zpěvem, básničkami a odemkli mu les jarním klíčem, který děti
společně vyzdobily. A protože na jaře se také připravujeme na Velikonoce, tak jsme ve školce byli v
zajetí zajíčků - košíčků, barvených vajíček, zdobení a příprav na koledu. Celou školkou zněla písnička
"Zpívám, zpívám, koledu, jak to nejlíp dovedu, ať vajíčka malovaná, máte pro mě nachystaná...." A
poslední den před Velkým pátkem se u nás opravdu koledovalo. Kluci pomlázkami "omladili"
(vyplatili) nás, holky, a my jsme jim za to na ně uvázaly mašle. Za hezké koledování byly děti
odměněny a potom už hurá ven. Nejprve z kopce kutálet natvrdo uvařená a omalovaná vajíčka a poté
do lesa hledat čokoládová, která nám poschovával zajíček Ušáček. Legrace bylo spousta, hlavně, když
jsme nemohli vajíčka najít. Ale nakonec si každý malý koledník to svoje odnášel domů. Sluníčko už
svítí, všude plno kvítí, vydáme se hned, někam na výlet.... A abychom se uměli na cestách a silnicích
pohybovat, tak jsme v měsíci dubnu začali trénovat znalosti dopravních značek, to, jak správně
přecházet silnici, jak se chováme ve vlaku a v autobuse a všechno ostatní, co ke správnému výletování
patří. Těšíme se např.na květnový výlet s maminkami, červnový výlet s tatínky, výlet na babiččin
dvoreček, na zámek v Novém Městě n/Met. na výstavu korunovačních klenotů, na hudební vystoupení
dětí ze ZUŠ ve Dvoře Králové, na divadelní představení na Kuksu, ale nejvíce na náš tradiční výlet
busem-vlakem-lanovkou-pěšky do Krkonoš na chatu Mír.
I Vám všem přejeme do jarních dní hodně sluníčka a také spoustu objevných cest do blízkého i
vzdáleného okolí. Dovolím si citovat naši nejkrásnější českou píseň...A TO JE TA KRÁSNÁ ZEMĚ,
ZEMĚ ČESKÁ, DOMOV MŮJ. Tak si té krásy co nejvíce užívejte.
Simona Hlavatá a kolektiv MŠ Velichovky

Základní škola Velichovky
Březen trávu tlačí vzhůru, duben barví stromům kůru…
Měsíc březen jsme zahájili jarními prázdninami. Po návratu do školy se 4. a 5. ročník zúčastnil
mezinárodní matematické soutěže Pangea. Nejlepším řešitelem naší školy byl Tomáš Abraham.
Začátkem března jsme ve škole přivítali spisovatelku Jitku Vítovou, která dětem představila své knihy
z říše hmyzu. 13. března proběhl Den otevřených dveří. Děkujeme všem za návštěvu.
Již několik let jsme zapojeni do programu Recyklohraní, 15. března jsme absolvovali besedu
o tom, jak třídit odpad a starat se o přírodu kolem nás. 16. března se žáci 2. – 5. ročníku zúčastnili
mezinárodní soutěže Matematický klokan. V kategorii Cvrček (2. – 3. ročník) byl nejlepším řešitelem
Jáchym Bém (2. ročník), v kategorii Klokánek (4. – 5. ročník) Natálie Tauchmanová (4. ročník). 22.
března jsme navštívili divadlo v Jaroměři, kde jsme zhlédli program pro děti s názvem Ta naše
písnička.
3. dubna se konal Zápis do prvního ročníku. Celkem nás navštívilo 12 předškoláků. 8 dětí
bylo přijato, zákonní zástupci čtyř dětí požádali o odklad školní docházky o jeden rok.
5. dubna nás Richard Hegr, Antonín Polášek a Karolína Štefanová reprezentovali ve
vědomostní soutěži Eurorebus Junior. Zúčastnili se krajského kola v Hradci Králové, kde obsadili 8.
místo. Gratulujeme. 11. dubna se žáci 5. ročníku vydali do Klicperova divadla v Hradci Králové na
představení Kytice. V rámci výletu absolvovali exkurzi na Krajském soudě, děkujeme JUDr. Ivoně
Šubrtové za velmi zajímavou přednášku a nahlédnutí do jednací síně. V pátek třináctého se tři žákyně
5. ročníku zúčastnily přijímacích zkoušek na osmileté gymnázium.
Měsíc duben zakončíme návštěvou Josefovských luk (výukový program – Výprava do Ptačího
parku) a tradičním Rejem čarodějnic a Dnem tance.
všichni ze ZŠ Velichovky
www.zsvelichovky.cz

Zahrádkáři 2017
Naše putování Českem jsme zahájili v čase velikonočním v náchodském muzeu výstavou "Zlaté časy
monarchie" s množstvím unikátních exponátů z časů habsbursko-uherské monarchie. Poté, co jsme se
občerstvili na historií opředené Jiráskově chatě v Dobrošově jsme pokračovali do Častolovic na
velikonoční zahrádkářskou výstavu. Měli jsme možnost obdivovat nejen krásné velikonoční výrobky –
kraslice různé výrobky ze slámy, šustí ale i možnost nákupu nejen zahrádkářských potřeb ale i
nejrůznějších výpěstků květin, zeleniny, okrasných i ovocných stromků.
Podorlicko bylo cílem i našeho druhého výletu. Nový zámek Kostelec nad Orlicí, vrácený v restituci
rodině Kinských je zpřístupněn teprve od roku 2012 a rozhodně stojí za zhlédnutí. Ve stejném roce byl
zpřístupněn i další turistický cíl Podorlicka – zrekonstruovaná tvrz ze 16. století Orlice v Letohradu.
Aniž bychom opustili Letohrad, měli jsme další možnost nahlédnout do historie, a to v největším
Muzeu řemesel v republice. Kromě známých řemesel jsme tu našli i řemesla již dávno zapomenutá –
kolář, šindelář, bednář. Nejeden z vystavených exponátů by jistě mnohý z nás našel i v našich
soukromých sbírkách. S touto oblastí jsme se loučili na Hoře Matky Boží v Králíkách. Magické poutní
místo, na kterém hledali oporu v dobách hladu, moru, válek desetitisíce lidí. My jsme tu navštívili
unikátní poutní kostel a klášter.
Při dalším zájezdu jsme opustili hranice našeho kraje a vydali se na Floru Olomouc – Mekky všech
zahrádkářů, chalupářů a všech těch, kteří se sem sjeli, aby obdivovali výsledky práce
mnoha šikovných rukou. Ovoce, zelenina, květiny, a to vše spojeno v krásná aranžmá. Tak jako v
Častolovicích i zde byla široká nabídka zahradnických výpěstků. Olomouc ale nebyla jenom
zahradnická výstava, ale poznali jsme i krásné historické město a díky projektu “Rozkvetlé památky“ i
olomoucké kostely, vyzdobené zručnými aranžéry záplavou tisíce květů.
Poslední výlet se nesl v duchu času předvánočního. Podkrkonošská vesnička Poniklá se sídlem firmy
Rautis, ve které jsme měli možnost seznámit se s tradiční výrobou korálkových vánočních ozdob. Byli
jsme nadšeni finálními výrobky, při prohlídce výrobních prostor jsme ale měli pocit, že jsme se vrátili
do minulého století. V Poniklé nás ještě čekala návštěva Muzea krkonošských řemesel. Od
zemědělských strojů přes módu 1. republiky, smaltované nádobí až po hračky. Se zahrádkáři jsme
navštívili mnohá muzea, ale muzeum, kde bychom našli takové množství exponátů v atmosféře staré
roubené chalupy jsme při našem putování Českem nikde nenašli. Předvánoční atmosféru dokreslil
tradiční jilemnický jarmark. Stánky pro ty, kteří hledali něco dobrého na zub i pro ty, kteří vybírali
z nepřeberné nabídky vánočních dárků. Poté už na nás čekala večeře v Bílé Třemešné, při kterém jsme
hodnotili výsledky naší práce za uplynulý rok.
Ladislava Třeštíková

Běh pro celou rodinu – Lázeňská sedmička
Lázně 1897 s.r.o a hotel K-Triumf ve spolupráci s obcí Velichovky a TJ Velichovky
Vás zvou na
2.ročník Lázeňské sedmičky, který se koná 5. 5. 2018.
Dětské závody začínají od 9:35 a hlavní závod na 7 km v 11:20.
Start a cíl před Masarykovým domem.
Přihlášky a více informací naleznete na: www.primatorcup.cz , www.sportchallenge.cz
Aktuality sledujte na facebookových stránkách Lázní Velichovky a K-Triumfu
Závod je součástí běžeckého poháru Primátor Cup 2018.
Upozornění pro občany Velichovek
V souvislosti s touto akcí bude omezen dopravní provoz v obci a to v ulici Dlážděná (od autobusové
zastávky směrem ke kostelu), U Staré školy, Hradčana a Pod Kostelem (č.p. 25 – 27) . Děkujeme za
pochopení a zveme všechny zájemce na start.
Organizační výbor Lázeňské sedmičky

Mise Velichovky
V pondělí 7. května 2018 ve večerních hodinách dorazí do obce na historických vojenských vozidlech
členové klubu 16. obrněné divize US Army, kteří zde přenocují. Vzpomínková akce začne v úterý 8.
května 2018 v 10.00 hodin položením květin k pamětní desce na bývalém hotelu „U Kopeckých“ a
dále k pamětní desce p. Schejbala umístěné na budově základní školy. Vojenská vozidla budou
vystavena v ulici Na Zátiší a v 11.00 hodin se přesunou do areálu lázní, kde budou oslavy konce 2.
světové války pokračovat a naváže na ně program k 3.výročí znovuotevření lázní.

Velichovské putování
V sobotu 19. května 2018 se koná 13. ročník Velichovského putování. Prezentace účastníků je od 8 do
10 hodin na Velichovském hřišti. Trasy budou připraveny jak pro pěší, tak pro cyklisté. V cíli, který
bude opět na Velichovském hřišti, se budete moci odměnit něčím dobrým do bříška. ˇˇCeká Vás něco
dobrého z udírny nebo na grilu, na svlažení hrdla nebude chybět lahodný chmelový mok a jiné další
tekutiny. Více informací a trasy naleznete na webové adrese www.velichovskeputovani.cz nebo také
na facebooku www.facebook.com/velichovskeputovani.

Výměna vodoměrů
Jako každý rok, i v průběhu letošního dojde v části domácností k výměně vodoměrů, a to takových,
které byly montovány v roce 2013, popř. před ním. Výměna započne od měsíce dubna a pracovník,
který bude výměnu provádět, bude před montáží majitele nemovitostí telefonicky kontaktovat za
účelem stanovení termínu výměny vodoměru.Tímto upozorňujeme i majitele studní, kteří z nich
čerpají vodu a mají je osazeny vodoměrem, na povinnost každých pět let nechat vodoměry ověřit,
osadit a zaplombovat je registrovanou firmou, to vše na své náklady.

Deset zajímavostí o třídění odpadů
1.Recyklovaný odpad skončí na jedné hromadě? Je to nesmysl. Svozové firmy mají větší
příjmy z vytříděných složek.
2. Plasty se musí nejdříve vymýt? Nemusí, pokud budete mít plasty uskladněny tak, aby se k
nim dostal vzduch, vyschnou.
3. Kartony od mléka patří do papíru? Ne, patří do plastu, pokud v daném městě není přímo
kontejner na karton (oranžový nebo oranžové pytle).
4. Polystyren do plastu nepatří? Patří, ale pouze ten obalový, nikoliv stavební.
5. Pleny i použité kapesníky patří do papíru? Nepatří, jsou vyrobeny z materiálu, který nelze
dále recyklovat. Také jejich znečištění nedovoluje další využití.
6. Plechovky od nápojů patří do komunálního odpadu? Ne, pokud je v obci samostatný
systém svozu kovu prostřednictvím popelnice šedé barvy na kov.
7. Zrcadla patří do skla? Nepatří, protože je na nich vrstva stříbrných směsí.
8. Plata od vajec a roličky od papíru patří do papíru? Neměly by tam být. Papír je totiž
recyklovatelný maximálně osmkrát. Každou recyklací papíru se zkracuje papírové vlákno,
a právě proto není vhodné tyto věci vhazovat do nádob na papír.
9. Kapsle od kávovaru patří do plastu? Určitě se nic nestane, když jsou do plastů vhozeny.
Plasty v třídičce se totiž dále třídí např. na PET lahve, obaly od šamponů, igelitové sáčky
apod. Ostatní plasty, tzv. výmět, jde do cementárny jako náhradní palivo – neskončí na
skládce, ale využijí se energeticky.
10. Nebezpečné odpady doma nemáme! Doma máme spousty nebezpečných odpadů. Jakákoliv
plechovka od barvy nebo lak na vlasy takovým odpadem je. Svoz nebezpečného odpadu probíhá
dvakrát ročně. Na skládce nebezpečného odpadu je dále tříděn, např. dle výbušnosti. Do komunálního
odpadu však nepatří.
Uzávěrka příštího Velichovského zpravodaje
bude ke dni 15.6.2018. 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.
Velichovský zpravodaj č.6/2017 vychází ve Velichovkách dne 18.4.2018 , vydává Obec Velichovky v nákladu 250 ks výtisků,
IČO 00273155, evidenční číslo MK ČR E 17563

