Velichovský zpravodaj 5/2018
Výpis ze Zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Volby do zastupitelstva obce Velichovky se konaly ve dnech 5.10.-6.10.2018. Z celkového počtu 602
zapsaných voličů se voleb zúčastnilo 440 voličů, což je 73,1 %.
Volby skončily následovně:
Volební strana č. 1 – Velichovky a Hustířany – Čas na změnu
Počet hlasů pro stranu: 2575, hranice pro posun v pořadí (tj+10% průměrného počtu hlasů):
217,8 hlasů
Pořadové číslo Jméno a příjmení
Počet získaných zvolený
hlasů
zastupitel/náhradník
1.

Zdeněk Šedivec

276

1.zvolený zastupitel

2.

Luděk Kunc

208

3.zvolení zastupitel

3.

Jiří Lebedinský

161

4.zvolený zastupitel

4.

Václav Moník

171

5.zvolený zastupitel

5.

Milan Kukal

192

6.zvolený zastupitel

6.

Jiří Filip

184

7.zvolený zastupitel

7.

Ivona Šubrtová

210

1.náhradník

8.

Milan Klos

216

2.náhradník

9.

Kateřina Jelínková

205

3.náhradník

10.

Roman Bláha

174

4.náhradník

11.

Jan Petira ml.

163

5. náhradník

12.

Jana Kubešová

237

2. zvolený zastupitel

13.

Antonín Korityák

178

6. náhradník

Volební strana č. 2 – Za společnou obec
Počet hlasů pro stranu: 1537, hranice pro posun v pořadí (tj+10% průměrného počtu hlasů) :
129,8 hlasů
Pořadové číslo Jméno a příjmení
Počet získaných zvolený
hlasů
zastupitel/náhradník
1.

Vladimír Jaroš

153

3. zvolený zastupitel

2.

Luboš Stradiot

123

2. náhradník

3.

Monika Novotná

168

1. zvolený zastupitel

4.

Svatava Hojná

116

3. náhradník

5.

Eva Rejchrtová

130

1. náhradník

6.

Petra Jelínková

142

4. zvolený zastupitel

7.

Josef Filip

88

4. náhradník

8.

Zdenka Pultarová

98

5. náhradník

9.

Tereza Mílová

99

6. náhradník

10.

Jana Tulaková

154

2. zvolený zastupitel

11.

Martina Rudelová

101

7. náhradník

12.

Jiřina Pultarová

80

8. náhradník

13.

Petr Michek

85

9. náhradník

Volební strana č. 3 – SNK – Velichovky
Počet hlasů pro stranu: 1040, hranice pro posun v pořadí (tj+10% průměrného počtu hlasů) :
103,4 hlasů
Pořadové číslo Jméno a příjmení
Počet získaných zvolený
hlasů
zastupitel/náhradník
1.

Dalibor Sova

127

1. zvolený zastupitel

2.

Tomáš Dohnanský

115

2. zvolený zastupitel

3.

Josef Karel

115

1. náhradník

4.

Dalibor Vopřada

106

2. náhradník

5.

Marek Verner

90

3. náhradník

6.

Pavla Vejrová

93

4. náhradník

7.

Petr Dvořák

72

5. náhradník

8.

Barbora Rejchrtová

88

6. náhradník

9.

Martin Novotný

67

7. náhradník

10.

Irena Fikejzová

68

8.náhradník

11.

Radim Šubrt

99

9. náhradník

Celkové výsledky voleb byly vyhlášeny a uveřejněny Sdělením Státní volební komise ve Sbírce
zákonů pod č. 225/2018 Sb., s datem rozeslání dne 9. října 2018. Ode dne rozeslání Sbírky zákonů,
resp. dnem následujícím, počíná běžet 10denní lhůta pro podání návrhu na soudní přezkum voleb ve
smyslu § 60 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Nebude-li podán návrh na soudní přezkum voleb, musí být ustavující
zasedání nového zastupitelstva svoláno v termínu mezi 20. říjnem až 5. listopadem 2018. Přesný
termín bude zveřejněn na úřední desce minimálně 7 dnů před jeho konáním.

Výpis ze Zápisu o výsledku voleb do Senátu Parlamentu ČR – I. kolo
1. kolo volby do Senátu PČR se konalo ve dnech 5.10.-6.10.2018. Z celkového počtu 453 zapsaných
voličů ve volebním okrsku č. 1 Velichovky se voleb zúčastnilo 266 voličů, což je 58,72 % (platných
hlasů bylo odevzdáno 242). Z celkového počtu 148 zapsaných voličů ve volebním okrsku č. 2
Hustiřany se voleb zúčastnilo 85 voličů, což je 57,43% (platných hlasů bylo odevzdáno 79) .
Volební výsledky byly následující:

P.č. Příjmení a jméno kandidáta

1.
2.
3.
4.
5.
6

Marková Soňa Mgr.
Bělobrádek Pavel MVDr. Ph.D., MPA
Pajgerová Andrea
Koleta Petr
Červíček Martinbgrig.gen.v.v. Mgr.
Brát Miroslav

Volební okrsek č. 1
Velichovky
Počet
% hlasů
hlasů
21
8,67
58
23,96
25
10,33
56
23,14
64
26,44
18
7,43

Volební okrsek č.2
Hustířany
Počet
% hlasů
hlasů
8
10,12
15
18,98
7
8,86
22
27,84
19
24,05
8
10,12

Výpis ze Zápisu o výsledku voleb do Senátu Parlamentu ČR – I. kolo
2. kolo volby do Senátu PČR se konalo ve dnech 12.10.-13.10.2018. Z celkového počtu 454
zapsaných voličů ve volebním okrsku č. 1 Velichovky se voleb zúčastnilo 73 voličů, což je 16,1 %
(platných hlasů bylo odevzdáno 73). Z celkového počtu 149 zapsaných voličů ve volebním okrsku č. 2
Hustířany se voleb zúčastnilo 34 voličů, což je 22,9% (platných hlasů bylo odevzdáno 34) .
Volební výsledky byly následující:
P.č. Příjmení a jméno kandidáta

2.
5.

Bělobrádek Pavel MVDr. Ph.D., MPA
Červíček Martin brig.gen.v.v. Mgr.

Volební okrsek č. 1
Velichovky
Počet
% hlasů
hlasů
20
27,5
53
72,5

Volební okrsek č.2
Hustířany
Počet
% hlasů
hlasů
14
41,2
20
58,8

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 3. listopadu 2018 v Hustiřanech v areálu firmy KV kovovýroba od 11.30 do 12.30
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 3. listopadu 2018 ve Velichovkách ve dvoře Hotelu U Kopeckých od 12.40 do
13.40 hodin. Zaměstnanci obce budou přebírat sběr též v pátek 2. listopadu 2018 mezi 13.-18.
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.
Přemístění svozového místa tříděných odpadů
.
Jak jste již byli dříve informování formou SMS, svozové místo tříděných odpadů bylo z ulice
U Křižovatky ve Velichovkách přemístěno z technických důvodů do ulice Pod Kostelem
(zpevněná plocha naproti zvoničce)

POZVÁNKA
NA VZPOMÍNKOVOU AKCI U PŘÍLEŽITOSTI 100. VÝROČÍ VZNIKU
ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
Vážení občané, obec Velichovky si Vás dovoluje pozvat na výše uvedenou akci, která se
uskuteční ve čtvrtek dne 25. října 2018 od 16.00 hodin.
Program bude zahájen slavnostním projevem starosty obce u „POMNÍKU PADLÝCH“
v ulici Dlážděná ve Velichovkách, poté bude pokračovat v prostoru před obecním úřadem, kde
bude zasázena v rámci projektu „STROM SVOBODY“ lípa velkolistá.
O doprovodný program se venku recitací a zpěvem postarají žáci Základní školy Velichovky.
V budově obecního úřadu budou ke zhlédnutí dvě výstavky, a to výběr z CD, které
pan Josef Dostálek sestavil pod názvem „Velichovky v historických pohlednicích a
fotografiích“ a pan Kristian Hornych bude vystavovat své papírové modely hradů, zámků a
usedlostí, které jsou rozmístěny po naší republice, a jako bonus i modely betlémů.
V budově obecního úřadu bude rovněž podáváno malé občerstvení.
Přijďte se chvíli zastavit v čase a zavzpomínat na doby již minulé – budete vítáni!
Podle vývoje počasí nejsou vyloučeny drobné organizační změny v průběhu akce.

POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ POMNÍKU PADLÝCH
U PŘÍLEŽITOSTI 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
Sbor dobrovolných hasičů Hustířany a obec Velichovky si Vás dovolují pozvat na
slavnostní odhalení pomníku padlých vojáků z I. Světové války, které se koná v neděli
28.10.2018 od 15 hodin v prostoru u Divíškova křížku (pod domem Holínských). Po
slavnostním odhalení se přesuneme do hasičské klubovny „U Potůčku“, kde bude následovat
posezení nad kronikami Hustířan spojené s lehkým občerstvením.
Základní škola Velichovky
Podzim vchází do zahrad a už je tu listopad…
Listopad je tu a školní rok je už v plném běhu ..…V prvním zářijovém týdnu jsme podnikli turistický
výlet do Dubence, počasí nám přálo, procházka lesem byla krásná a na dětském hřišti jsme si užili
spoustu sportovních aktivit. Do Dubence jsme zavítali ještě jednou, tentokrát za poznáváním. V areálu
firmy Karsit v rámci akce „Osvětový zemědělský program“ jsme viděli moderní zemědělské stroje,
určovali zemědělské plodiny, ochutnávali produkty, které se z nich vyrábějí, prošli jsme stáje
s hospodářskými zvířaty a dokonce jsme se povozili na vozíku taženém koňmi. Od října zahájily svou
činnost zájmové kroužky, šachový ( Bc. Andrea Matoušová), taneční (Mgr. Ivona Šubrtová), anglický
jazyk pro 1. a 2. roč. (Mgr. Ivona Šubrtová), fitness (Jana Tulaková), čtenářský (Lucie Hladíková,
DiS). Děkujeme všem vedoucím za vstřícnost a čas, který nám věnují. Projekt pro předškoláky MŠ
Velichovky „ Pojďte si hrát na školu“ byl zahájen 2. října a malí předškoláci se v první návštěvě
seznámili s budovou školy, prošli si ji doslova od sklepa po půdu. V prvním říjnovém týdnu jsme
tradičně absolvovali nominační kolo „Logické olympiády“, soutěž ještě probíhá, výsledky budou
známy později. „Záložka do knihy spojuje školy“ je náš již dlouhodobý mezinárodní projekt, do
kterého je naše škola zapojena, záložky vyrobené v rámci pracovních činností posíláme slovenské
škole v Jasenici, okres Povážská Bystrica. V druhém říjnovém týdnu absolvovali starší žáci
interaktivní program „Staleté kořeny“ zaměřený k 100. výročí vzniku naší republiky. Ani na ekologii
nezapomínáme, počasí nám přálo a my jsme mohli vyrazit do lesa na sběr žaludů určených k budoucí
výsadbě nových dubů, nasbírali jsme tři pytle kvalitních žaludů. Ve dnech 1. – 4. října proběhl na naší
škole sběr starého papíru, děkujeme všem, kteří nám přispěli, nasbíralo se 2400 kg. Podzim je tu,
přivítali jsme ho podzimním aranžováním pro výzdobu volebních místností k volbám do obecního
zastupitelstva a senátu.
Krásný podzimní čas Vám všem přejí všichni ze ZŠ Velichovky /www.zsvelichovky.cz/

Zprávičky z velichovské školičky…….
Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi! Kdo si zpívá,
krásu vidí, nikomu nic nezávidí, proto všichni písničkou potěšme zem celičkou….
Takto vesele jsme přivítali nový školní rok v naší MŠ. Měsíc ZÁŘÍ je již tradičně měsícem
seznamování se s novými kamarády, prostředím a okolím školky. Na uvítanou děti shlédly
divadelní představení pohádky „O kominíku Kryštůfkovi“, při kterém si také zazpívaly.
Letošní školní rok zpestříme předškolním dětem zábavným vzdělávacím programem „Malá
technická univerzita“, který názorně a jednoduše rozvíjí technické a logické schopnosti dětí. V
září již proběhla první lekce s názvem „Stavitel města“, při které se děti seznámily s významem
budov ve městě i na vesnici, tvořily dle předloženého plánu město, zakreslovaly jednotlivé
budovy do mapy apod. V říjnu nás pan architekt seznámil s jeho prací, s technickými výkresy,
podle kterých si nakonec děti postavily půdorys domu. Toto setkání mělo název „Malý architekt“.
Obě setkání byla pro děti zajímavá, obzvlášť chlapci měli možnost projevit své technické,
stavitelské a organizační schopnosti. Děti se již těší, co nového se dozvědí v další lekci, která bude
následovat v měsíci listopadu pod názvem „Malý inženýr“.
V měsíci září jsme také díky vedení společnosti Karsit měli možnost navštívit oboru a stáje v
areálu K-Triumf. Od p. oborníka Hnízda děti získaly nové poznatky o zvěři a pozorovaly její
krmení. Ve stájích si mohly koně pohladit, nakrmit a seznámit se s jejich názvy, což jsme využili v
testíku pro rodiče při tradičním podzimním putování. Při každodenních vycházkách jsme také pro
zvěř sbírali kaštany a žaludy. Dalším přínosným a zajímavým výletem byla pro naše děti návštěva
zemědělského areálu firmy Karsit v Dubenci. Zde byl pro veřejnost připraven „Den otevřených
dveří“. Děti se pod vedením sympatického pana průvodce seznámily se zemědělskou technikou,
prohlédly si prostory kravínů a teletníků, svezly se na voze taženém koňmi, viděly i další
hospodářská zvířata, vyzkoušely si malý vědomostní test „Co víš o zemědělství“, ochutnaly
mléčné dobroty, mošt a křížaly. Celé dopoledne jsme si moc užili. Děkujeme manželům Řípovým
za úžasně připravenou akci. Zpáteční cestu do Velichovek jsme zvládli pěšky a s dobrou náladou.
V MŠ nás čekala zasloužená odměna od našich malých kamarádů v podobě jablíčkového koláče,
který pro nás připravili.
Stalo se již tradicí, že v září se společně s rodiči vydáváme na podzimní putování do okolí MŠ.
Tentokrát dostalo název „Putování se skřítkem Švestičkou“. S dětmi jsme si vypravovali o
významu ovoce pro zdraví, na vycházkách jsme pozorovali ovocné stromy, ovoce jsme
modelovali, malovali, vylepovali, děti si také dle fantazie nakreslili skřítka Švestičku. A v pátek
21.9.jsme si užili nejen spoustu legrace společně s rodiči, ale také jsme si připravili k večeři
výborné tousty, dojedli švestkové buchty a koláče, které nám napekly maminky, zatancovali jsme
si na pyžamové diskotéce a usnuli s kamarády ve školce.
V měsíci ŘÍJNU si povídáme o zvířatech, která žijí v lese, o změnách přírody v podzimním
období, hrajeme si a tvoříme z přírodnin a listů. Na školní zahradě jsme přivítali tatínka p.
Hoffmanna a p. M. Andrejse, kteří jsou členy mysliveckého sdružení a dětem přišli povyprávět
zajímavosti ze života lesních zvířat. Děti si prohlédly trofeje – paroží, srst zvěře a měly možnost
vyzkoušet si myslivecké vábničky. Moc děkujeme za zajímavé vyprávění. Ve stejném týdnu naši
MŠ navštívil také p.sokolník s ukázkou dravců. Děti zaujaly hlavně sovičky, které byly předlohou
pro krásné obrázky, které nyní zdobí MŠ a můžete je vidět i na nástěnce OÚ. Ukázky létání a
krmení dravců můžete vídat i v lázeňském parku ve Velichovkách, kam p. sokolník pravidelně
dojíždí.
V měsíci říjnu jsme také začali s měsíčními návštěvami místní knihovny, kde se nám po celý rok
bude věnovat „pohádková babička“ paní E. Ambrožová.
Čas letí jako vítr a za chvíli nás přivítá měsíc listopad a naše tradiční „PUTOVÁNÍ ZA
MARTINSKÝM SVĚTÝLKEM“, na které jste srdečně zváni v pátek 9.11. v 17.00 na velichovské
hřiště. Za všechny z MŠ Vám přejeme krásný zbytek babího léta, slunečné podzimní dny a hodně
každodenních radostí.
Simona Hlavatá a kolektiv MŠ

Slovo starosty obce
Vážení občané,
všechno má svůj začátek, ale také konec. Po dvaceti osmi letech práce na obci, z toho čtyřech
ve funkci místostarosty a dvaceti čtyřech letech ve funkci starosty, končím. Již v průběhu
letošního roku jsem oznámil, že funkci starosty nebudu ve volbách obhajovat. Důvodem jsou
zdravotní obtíže a věk.
Chtěl bych tímto poděkovat všem zastupitelům, se kterými jsem za celé období dvaceti osmi
roků spolupracoval. Děkuji všem občanům, kteří mi v uplynulých letech důvěřovali a volili do
vedení obce.
Měl jsem své příznivce, a i své odpůrce – to k funkci starosty patří. Nikdy nelze vyhovět všem
a hned. Za minulá období se podařilo realizovat spoustu stavebních akcí prospěšných většině
obyvatel – jako příklad uvádím dokončení kanalizace a vodovodu ve Velichovkách a v místní
části Hustířany, výstavbu plynovodu v Hustířanech, komplexní rekonstrukci víceúčelového
obecního domu ve Velichovkách. S přibývajícím „papírováním“ a neustálými změnami
v zákonech se příprava na nových investičních akcích prodlužuje a komplikuje, občan má tak
pocit, že všechno trvá dlouho a nabývá dojmu, že starosta pracuje pomalu.
Novému nástupci a celému zastupitelstvu přeji hodně sil a energie do práce v novém
volebním období. Čeká je realizace projekčně připravených stavebních akcí – rekonstrukce
bývalého Hotelu u Kopeckých, přístavba učebny a nových šaten v základní škole, výstavba
chodníků a rekonstrukce cesty K písníku v Hustířanech, nový územní plán obce atd. To vše se
neobejde bez získaných finančních prostředků z dotací. Nemalým problémem, se kterým se
bude muset zastupitelstvo vyrovnat, je zpracovávání žádostí o dotace tak, aby vyhovovaly
předepsaným požadavkům jednotlivých dotačních programů. Ani po získání dotací práce
nekončí, neboť jejich vypořádání musí být provedeno tak, aby vyhovovalo požadavkům
nejrůznějších kontrolních orgánů.
Tímto bych chtěl požádat občany, aby novému vedení obce byli nápomocni a podíleli se tak
na dalším rozvoji naší obce Velichovky.
Josef Karel, starosta obce
Uzávěrka příštího Velichovského zpravodaje
Vážení čtenáři a přispěvatelé Velichovského zpravodaje,
nevím přesně, kdy jsme společně vydávali první číslo Velichovského zpravodaje. Je to ale
určitě více než 10 let. Chtěl bych tímto poděkovat svým jménem Vám všem, kteří jste posílali
zajímavé příspěvky. Bez Vás by tento zpravodaj nebyl tím, čím je. Díky Vašim příspěvkům
jsme mohli naše občany informovat o připravovaných akcích a událostech, které se v našich
obcích konaly.
V současnosti se jedná o novém vedení obce, které vzejde volbou na nejbližším veřejném
ustavujícím zasedání. Termín a místo konání tohoto zasedání není zatím znám. Není ani
známo, jak to bude dál s tímto zpravodajem a jaká bude představa nového vedení o jeho
formě a obsahu. Z tohoto důvodu zde neuvádím datum příští uzávěrky ani adresu, kam budete
moci své příspěvky zasílat.
Za Velichovský zpravodaj Vladimír Jaroš
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