Velichovský zpravodaj 4/2018
Platba vodného a stočného za období 1.9.2017 – 31.8.2018
Vážení občané, tak jako obvykle, do konce září obdržíte vyúčtování vodného a stočného za výše
uvedené období. Splatnost je tradičně do 30. listopadu 2018 následujícími způsoby:
- složenkami přiloženými k vyúčtování (údaje jsou předtištěné)
- převodem na účet (č.4426551/0100, VS=čp.–údaje lze převzít ze složenek, v případě obdržení
dvou složenek lze uhradit jednou částkou, tj. součtem údajů na obou složenkách)
- v hotovosti – pouze do částky 1000 Kč v období od středy 10. října 2018 do středy 28.
listopadu 2018 (na obecním úřadě do pokladny – nechoďte prosím platit před uvedeným
termínem, bude probíhat čtvrtletní závěrka a administrace proběhlých voleb, přijímání plateb
zpracování výše uvedených agend narušuje, znesnadňuje a zpomaluje) jen v úředních
hodinách, tj. pondělí a středa 7.00-11.30 hodin - 12.30 – 17.00 hodin (v neúředních dnech
probíhá zpracování ostatních agend)
Přeplatek na vodném a stočném bude vrácen do 30. listopadu 2018
v hotovosti (na obecním úřadě z pokladny) – v období od 10.10. do 28.11.2018
přeposláním na účet, pokud bude číslo účtu nahlášeno (telefonicky, e-mailem)
I nadále platí, že vodné lze hradit prostřednictvím SIPO – je nutné nahlásit spojové číslo a výši
měsíční zálohy.
Jak již bylo na úředních deskách počátkem měsíce července zveřejněno, zastupitelstvo na svém
zasedání dne 25.6.2018 rozhodlo o tom, že cena vodného se na další odečtové období platné od
1.9.2018 nemění a zůstává ve výši 20 Kč/m3 (+15% DPH), cena stočného se navyšuje na 30 Kč/m3
(+15% DPH) – dosud bylo 27 Kč/m3+DPH.
Případné dotazy k vyúčtování lze adresovat buď telefonicky na číslo 491 880 180 nebo e-mailem na
adresu ucetni.velichovky@seznam.cz
Příjem žádostí o dotace na rok 2019
Upozorňujeme především zástupce spolků, které mají na území obce Velichovky sídlo, že nejpozději
počátkem října budou na úřední desce (pevné na budově OÚ nebo na www.obecvelichovky.cz),
vyhlášeny dotační programy na rok 2019, které jsou zaměřeny na činnost spolků a organizaci akcí pro
veřejnost. Tyto dotační programy stanoví přesný účel, na který budou dotace poskytnuty, okruh
možných žadatelů, výši dotace, lhůtu pro podání žádostí vč. jednotného formuláře žádostí a další
podmínky. Lhůta pro podání žádostí je do 30.11.2018. Na žádost podanou jinak než na
předepsaném formuláři, který je pro rok 2019 platný, nebo po lhůtě podání nebude brán zřetel.
Nabídka paliva
Obec nabízí v období do 31.12.2018 občanům jehličnaté dřevo (smrk) na palivo za zvýhodněnou cenu
700 Kč/m3 +15 % DPH (dosud 800 Kč/m3 + 15 % DPH). Zájemci se mohou telefonicky domluvit se
starostou obce na čísle 603146372.
Povinné očkování psů
Vakcinace psů proti vzteklině se uskuteční ve Velichovkách v ordinaci veterinární ambulance ve
čtvrtek 27.9. od 18.00 do 19.00 hodin a v Hustířanech u hostince "U potůčku" v pátek 28.9.2018 od
9.00 do 9.20 hodin.
MVDr. Dalibor Sova

Základní škola Velichovky
Modré zvonky na paloucích odzvonily prázdninám……
A zvonilo i v naší škole, ale dětskými hlásky. Po letních prázdninách jsme se vítali se svými
spolužáky, však bylo co vyprávět… zážitky z táborů, z pobytů u babičky či u moře, ani jsme vše
nestihli a už jsme otvírali dveře školy našim novým kamarádům, prvňáčkům, jimiž jsou Andrejs
Adam, Bára Hegrová, David Hejzlar, David Míl, Antonín Novotný, Daniela Tulaková. Matěj Verner.
Slavnostní uvítání zahájila paní ředitelka školy Mgr. Hana Pekárková spolu se starostou panem
Josefem Karlem, všem popřáli šťastný začátek nového vykročení do života a my se k jejich přání
připojujeme, ať je jejich první školní rok plný zážitků, úspěchů a školních vítězství.
Krásné babí léto Vám všem přejí všichni ze ZŠ Velichovky /www.zsvelichovky.cz/
Kroužek mladých hasičů v Hustířanech
Sbor dobrovolných hasičů Hustířany otevřel ve čtvrtek 13. září třetí ročník činnosti kroužku
mladých hasičů. Do tohoto kroužku je možné ještě i teď přihlásit děti od věku 4 let. Naučí se zde
mnoha věcem pro svůj budoucí život, například orientovat se v mapě, základům zdravovědy, uzlování,
zacházet s hasicími přístroji atd. Schází se každý čtvrtek od 17 hodin buď v klubovně (bývalé škole
neboli „U potůčku“) nebo na hřišti před klubovnou. Činnost tohoto kroužku spočívá mimo jiné také
v přípravě na různé soutěže, jako je uzlování, štafety, branný běh apod. Více informací o činnosti
tohoto kroužku Vám sdělí Pavla Špreňarová (tel. 739 123 912), která je vedoucí kroužku, nebo
jednoduše stačí přijít na schůzku. Budeme se na Vás těšit.
Vladimír Jaroš – starosta SDH
Hubertova jízda v Hustířanech
Jako již tradičně na podzim i letos bude Jezdecký klub Hustířany z.s. pořádat Hubertovu jízdu, jež
uzavírá jezdeckou sezonu.
Pokud Vás zajímá atmosféra tradiční Hubertovy jízdy, přijďte se podívat 20. 10. 2018 na již v pořadí
patnáctou jízdu do Hustířan. Sraz účastníků je v 10:00 hodin v jezdeckém areálu „Pod Hradem“. Jede
se v sedle, kočárem i vozem. Během dne bude připraveno občerstvení všeho druhu.
Poslední hold svatému Hubertu můžete vzdát s přáteli večer při Svatohubertské taneční zábavě,
místo konání bude upřesněno.
Nezbývá než doufat, že nám bude přát počasí a společně prožijeme krásný den v prostředí koní a
jezdeckého sportu.
Jezdecký klub z.s.
Tradiční hodiny pohybu pro ženy a dívky
budou zahájeny od čtvrtka 4. října 2018 v hasičské zbrojnici Velichovky. Paušální poplatek ve výši
450 Kč bude vybírán na začátku 1. lekce, při počtu 10 cvičenek z něj bude uhrazeno 15 lekcí
(zájemkyně o nepravidelnou účast si budou moci uhradit vždy 40 Kč za každou jednotlivou lekci).
Pokud počet zájemkyň bude dostačující a cvičení se uskuteční, pod vedením paní Jaroslavy Kubů opět
zkusíme od každého trochu – aerobic, kalanetika, strečing, jóga, tanec, pilates atd. Cvičebními dny
budou čtvrtky od 19,00 do 20,30 hodin. S sebou podložku, pití a dobrou náladu.
Blahopřejeme
Dne 25.8.2018 oslavila paní Hana Korityáková, roz. Baldová z Velichovek
50.narozeniny.
Do dalších let jí přeje hodně zdraví a spokojenosti její rodina.

Uzávěrka příštího Velichovského zpravodaje
bude ke dni 19.10.2018. 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.4/2018 vychází ve Velichovkách dne 21.9.2018, vydává Obec Velichovky
v nákladu 250 ks výtisků, IČO 00273155, evidenční číslo MK ČR E 17563

SDH VELICHOVKY – KOLEKTIV MLADÝCH
HASIČŮ
Mladí hasiči ve Velichovkách se pravidelně schází každý čtvrtek a většinu času tráví
přípravou na hru Plamen, v našem okrese děti bojují především O pohár starosty
OSH, Pohár odborné rady mládeže a Hodnocení aktivity kolektivů, které jsou zahrnuty do
celoroční činnosti. V loňském roce se děti umístily na 4. místě v Poháru odborné rady
mládeže na 1. místě v Hodnocení aktivity a celkově pak na 2. místě O pohár starosty OSH.
V letošním roce se dětem opět daří a průběžně se drží na 2. místě v Poháru odborné rady
mládeže na 1. místě Hodnocení aktivity a v Poháru starosty OSH Náchod jsou zatím na 1.
místě. Rozhodnou však ještě závody, které se uskuteční v podzimních měsících.
Děti postoupily z našeho obvodu i na Okresní kolo Hry Plamen, které se konalo v květnu na
ZŠ Plhov a odvezly si z Plhova 9. místo. I přesto někteří vybojovaly poháry v běhu na 60
metrů – Míla Kukal si doběhl pro stříbrnou medaili stejně jako Lucka Karlová v mladší
kategorii.
První víkend v červnu byl věnovaný soutěži dorostu a dospělých v Náchodě na nově
zrekonstruovaném stadionu Hamra. V kategorii mladší dorostenci si pro zlaté medaile a
reprezentaci na krajském kole doběhl Aleš Stradiot a Dája Karlová. V soutěži dospělých
zabojovalo i družstvo žen, které se umístilo také na první příčce. Tímto bych všem našim
účastníkům soutěže chtěla poděkovat za skvělou reprezentaci našeho SDH.
Krajské kolo dorostu bylo letos pořádané také v okrese Náchod na Hamrech, Dája Karlová se
umístila celkově na 4. místě a Aleš Stradiot ve své kategorii zvítězil a odjel nás reprezentovat
3. – 5. 7. do Plzně na mistrovství požárního sportu v kategorii dorostu, kde se sice umístil na
14. příčce, ale nasbíral cenné zkušenosti do příštích let a tato reprezentace je pro naše SDH
obrovským přínosem.
Děti se v červnu zúčastnily i soutěže v Bohuslavicích v požárním útoku, kde se naše malá
mrňata umístila na 8. místě a starší děti na místě druhém. V soutěži jednotlivců se umístila na
prvním místě Lucka Karlová a na druhém místě Danda Stradiot.
Poslední červnová soutěž byla věnována běhu na 60 metrů na Bezděkovském hřišti, kde si
družstvo mladších doběhlo pro bramborové místo a družstvo starších opět dosáhlo na stříbrné
medaile. Byly zde vyhodnoceny i nejlepší časy v každé kategorii, kde se umístil Míla Kukal
1. místo mladší chlapci, Aleš Stradiot 1. místo starší chlapci a Lucka Sršňová 2. místo
v kategorii dorostenky.

Děti se každoročně zúčastňují i výtvarné a literární soutěže „Požární ochrana očima dětí a
mládeže“, holky Karlovy se v letošním roce probojovaly nejen do okresního kola, ale obě
vyhrály i v kole krajském. Lucce se podařilo se svojí básničkou umístit v republikovém kole,
kde se umístila na krásném 3. místě a toto ocenění si převzala v Centru hasičského hnutí na
zámku v Přibyslavi.
Ukončení sezóny, školního roku a zahájení prázdnin jsme letos pojali s grácií a vydali jsme se
na cestu do Krkonoš, kde jsme si pronajali chatu na celý víkend v Horní Malé Úpě. Zahráli
jsme si spoustu her, vystoupili na Sněžku, absolvovali stezku odvahy, protančili diskotéku,
užili si kino a náš víkend ukončili výletem do ZOO ve Dvoře Králové n. L.
Na poslední soutěž děti vyrazily do sousedního Rožnova, kde si v požárním útoku a štafetách
vedly bravurně a vybojovaly zlato.
Děti se během roku účastní i různých brigád, které musí odpracovat po ukončení sezóny
umyly auto a uklidily garáž. Během roku uklízely hasičárnu a pomáhaly na akcích
pořádaných SDH.
Tímto bych chtěla poděkovat za odpracované brigádnické hodiny nejen našim dětem, ale i
všem rodičům a ostatním členům sboru, kteří se zapojili 8. května na Misi Velichovky.
Výtěžek z této akce putoval právě na překážky, materiál a výlet dětem. Děkuji i všem, kteří
pomohli s organizací a zajištěním soutěže VČHL dne 14. 7. 2018.
Petra Němečková
Vedoucí MH Velichovky

