Velichovský zpravodaj 6/2019
Slovo starosty na úvod
Vážení spoluobčané,
rok utekl jako voda, a tak můžeme bilancovat práci nového zastupitelstva a vedení obce za uplynulý
první rok funkčního období.
Zastupitelstvo obce se za tento uplynulý rok sešlo celkem 9x na veřejném zasedání a 15x na pracovním zasedání, což považuji za velmi vysoké číslo a je důkazem toho, že zvoleným zastupitelům není
naše obec lhostejná a opravdu aktivně se podílejí na jejím dalším rozvoji. Jak už to v životě bývá, tak
některé věci se povedly, jiné méně. Pojďme si je tedy v krátkosti připomenout a shrnout.

Co se povedlo:

• Získali jsme na dotacích (KHK, MMR) 979.600Kč (parkoviště, chodník, územní plán)
• Realizovali jsme projekt „Parkoviště u bytovky, č.p. 179“
• Instalovali jsme příčný práh a nové dopravní značení na Třešňovce s úsporou cca 100.000 Kč oproti
původnímu návrhu a řešení
• Provedli jsme opravu vstupního chodníku z lázní do obce (u firmy PROST)
• Doplnili jsme dětské hřiště ve Velichovkách u obecního úřadu o nové herní prvky
• Proběhla výměna zastaralé a havarijní zastávky v Hustířanech
• Doplnili jsme odpočinkové lavičky v obci novými odpadkovými koši
• Provedli jsme spoustu drobných oprav místních komunikací a chodníků v obou obcích
• Realizovali jsme doplnění vánočních světel v obou obcích
• Byla provedena oprava a výměna kompletního nerezového potrubí a elektrického vedení na ČOV
ve Velichovkách, které bylo již ve značně havarijním stavu
• Revitalizovali jsme travnatou plochu na místním fotbalovém hřišti, aby sloužila především
malým dětem pro jejich sportování
• Realizovali jsme nákup obecního automobilu a komunálního traktoru
• Instalovali jsme v MŠ rekuperaci a odsávání do kuchyně

Co se (zatím) nepovedlo:

• Zkulturnění sběrných míst v obci
• Získání dotace na zastávky a chodníky v Hustířanech (Obrovský převis žádostí)
• Získání dotace na rekonstrukci a přestavbu ZŠ Velichovky (Obrovský převis žádostí)

Co chceme mimo jiné realizovat v příští roce:

• Provést zasíťování parcel u střelnice (Velichovky) a u ČOV (Hustířany)
• Znovu oživit projekt stavebních parcel v lokalitě u lázní
• Pokračovat v dotačních žádostech na projekty dle dotačních možností
• Pokračovat v započaté projektové dokumentaci na rekonstrukci kluziště, Seisserova statku,
Klubovny u Potůčku
• Opravu cesty k písníku
• Doplnit další herní prvky na dětském hřišti ve Velichovkách

• Realizovat výměnu osvětlení v obou obcích za úspornější světla
• Zpracovat projekt na vlastní sběrny dvůr
• Připravit veškeré potřebné kroky a podklady k tomu, aby se v roce 2021 začalo s rekonstrukcí
Hotelu u Kopeckých
• Zpracovat projekty na opravu poničených a dosluhujících chodníků
• Další a pokračující úpravy sportovního areálu ve Velichovkách
Zde je jen výčet některých důležitých věcí, neboť je jich samozřejmě daleko více a některé z nich jsem
možná nezmínil. Myslím si a věřím, že těch realizovaných a povedených věcí za tento rok není málo a
občané, kteří chtějí, tak to dokáží ocenit.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem zastupitelům za nasazení a odvedenou práci pro naši obec a
popřát jim mnoho elánu do roků dalších, kde nás čeká spousta další práce.
Jiří Lebedinský, starosta obce Velichovky

Pozvánka na 9. veřejné zasedání zastupitelstva obce

9. veřejné zasedání zastupitelstva obce, na které Vás tímto zveme se koná v sále požární zbrojnice ve
Velichovkách, a to v pondělí 16. 12. 2019 od 18:00 hod. Na programu jednání je řada bodů, z nichž
nejdůležitějším je schválení rozpočtu obce na rok 2020. Dále pak obecně závazné vyhlášky, nebo
například pronájem obecního bytu. Všichni občané jsou na toto poslední veřejné zasedání v roce
2019 srdečně zváni.

Provoz v budově obecního úřadu v závěru roku

Obecní úřad: poslední úřední den v plném rozsahu bude ve středu 18. 12. 2019
(tj. od 7:00-11:30 hod. a 12:30 – 17:00 hod.). Ve dnech 23. 12. 2019 – 31. 12. 2019 je na úřadě
zavřeno, a to z důvodu čerpání dovolené. V případě akutních věcí neváhejte kontaktovat starostu
obce na telefonním čísle: 603 146 372. Prvním úředním dnem v novém roce tak bude pondělí
6. 1. 2020 (tj. od 7:00-11:30 hod. a 12:30 – 17:00 hod.).

Česká pošta: Otevřeno 23. 12., 27. 12., 30. 12. – vždy od 13:00 do 16:30 hodin. Od 2. 1. 2020 bude
provoz pošty v běžném režimu, tzn. Ve všední dny od 13:00 do 16:30 hodin.

Lékař pro dospělé - MUDr. Jelínek:

Poslední v roce 2019 - 16. 12. od 14:00 do 15:30 hodin. V roce 2020 - 13. 1., 17. 2., 16. 3., 20. 4., 18. 5.,
22. 6., 20. 7., 24. 8., 14. 9., 19. 10., 23. 11., 14. 12.

Dětská lékařka - MUDr. Kaválková: V roce 2019 již nebudou ordinační hodiny. Poprvé bude

otevřena ordinace v novém roce 10. 1. 2020 v obvyklou provozní dobu. Poté každý sudý pátek,
tj. 24. 1., 7. 2. atd.

Vítání občánků

Vyzýváme tímto rodiče nově narozených dětí, aby v případě zájmu účasti na slavnostním obřadu
,,Vítání občánků“ přišly na Obecní úřad Velichovky vyplnit přihlášku k tomuto slavnostnímu aktu,
který se uskuteční na přelomu března a dubna (přesný termín bude ještě stanoven). Formulář je
také ke stažení na www.obecvelichovky.cz/obecní úřad/formuláře. Obřad „Vítání občánků” je určen
pro děti s trvalým bydlištěm na území obce Velichovky a pro děti ve věku do jednoho roku. Přihlášky
prosím doručte na Obecní úřad nejpozději do 28. 2. 2019 – děkujeme za spolupráci.

Svoz komunálního odpadu

bude probíhat každé liché pondělí. tzn., že poslední svoz komunálního odpadu v letošním roce bude
30. 12. 2019 a první svoz nového roku 13. 1. 2020.

Místní poplatky 2020

S účinností od 1. 1. 2020 dochází k účinnosti novely Zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích.
Zastupitelstvo obce se bude touto novelou zabývat na svém nejbližším zasedání, tj. 16. 12. tak, aby
vyhlášky o místních poplatcích byly v souladu s touto novelou. Podle této novely se musí změnit vyhláška o místním poplatku ze psů a z užívání veřejného prostranství. Zároveň se musí zrušit vyhláška
o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a vyhláška o poplatku z ubytovací kapacity. Tyto
dvě vyhlášky bude nahrazovat vyhláška o místním poplatku z pobytu.
Nejpodstatnější změnu provází vyhláška o poplatku za komunální odpad. Její nový název zní
„Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů“. Poplatníkem dle Zákona je nově každá osoba trvale hlášená
k pobytu na území obce. Ale i nadále může vlastník nemovitosti platit poplatek za více osob. V tomto
případě musí na obecní úřad nahlásit, za které osoby je poplatek hrazen.
Vzhledem k tomu, že se zastupitelstvo obce bude těmito vyhláškami teprve zabývat, sledujte
webové stránky obce a úřední desku, kde bude znění nových vyhlášek vyvěšeno. Více informací vám
bude sděleno prostřednictvím zpravodaje v příštím čísle.

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.

,,RETRO VÁNOCE“

Ve dnech 30. 11. a 01. 12. 2019 proběhla v Hustířanech u Potůčku výstava ,,RETRO VÁNOCE“, kde si lidé mohli připomenout, jak
se slavili Vánoce v dobách před Sametovou revolucí. K vidění byl
nejen vánoční stromeček s dobovými ozdobičkami, ale i pár skromných dárků.
Hosté, kteří nás poctili svou návštěvou si u prostřeného stolu pochutnávali nejen na vánočním cukroví, hubníku, kubovi, ale i na
,,soutěžních“ vánočkách, které následně mohli hodnotit. V programu výstavy nebylo zapomenuto ani na děti. V dílničkách si vyzkoušely práci s moduritem, zdobení smrkových a borovicových šišek,
vystřihování přáníček a zdobení svícnů. Tyto výrobky si děti odnesly domů, aby jimi mohly potěšit své blízké. Sobotní odpoledne
zpříjemnila svým přednesem o čase adventu A. Holínská a vánočními písněmi Hustířanští koledníci. Akci svými nádhernými betlémy
podpořil pan Hornych.
V závěru výstavy proběhlo vyhlášení soutěže o nejlepší vánočku,
kdy na prvním místě zvítězila Šárka Dyrcová s celkovým počtem
40 hlasů. Gratulujeme!
Poděkování patří všem, kteří se na realizaci výstavy i jejím průběhu
podíleli, ale i těm, kteří akci podpořili svou účastí.
Za pořadatele obec Velichovky Jana Tulaková

Rozsvícení stromečku

V sobotu dne 30. 11. 2019 se uskutečnila dnes již tradiční předvánoční akce, a to rozsvícení stromečku ve Velichovkách. Tato
adventní akce se poprvé uskutečnila v prostorách Velichovského
kostelíčku. V průběhu večera vystoupili se svými koledami Hustířanští koledníci.

Po pěkném hudebním vystoupení, kterému přihlížel zaplněný prostor kostela, následovalo samotné
rozsvícení stromu, které bylo odstartováno odpočítáním. Poděkování patří všem, kteří se na akci podíleli. Konkrétně je nutné zmínit Janu Stolínovou a Jaroslava Šubrta ml. Poděkování patři Josefu Filipovi za
poskytnutí elektrické energie a paní Anně Šubrtové za zajištění kostelíčka. Děkuji všem za účast.
Zdeněk Šedivec, organizátor akce

Základní škola Velichovky

Za prosincem končí rok, do nového už jen krok…
Další kalendářní rok pomalu končí, ale ten školní je stále v plném proudu. Měsíc listopad jsme zahájili
preventivním programem „Etika a slušné chování“, v modelových situacích jsme si upevňovali pravidla
a zásady slušného chování. V rámci environmentální výchovy proběhla přednáška o plazech, kromě
nových a zajímavých poznatků jsme měli krásné zážitky z ukázky živých plazů a leguánů. V polovině listopadu byla zahájena plavecká výuka v plavecké škole Náchod. Ve školní družině jsme se pod vedením
paní vychovatelky Lucie Hladíkové DiS. věnovali projektu „Větrníkový den“, charitě, která je určena dětem s cystickou fibrózou, Evropský den pro cystickou fibrózu připadá na 21. 11. a naše větrníky ozdobily
část školní zahrady. Už v říjnu jsme absolvovali „Logickou olympiádu“, nejlepšími řešiteli na naší škole
byl v kategorii A Jáchym Bém, v kategorii A2 David Míl. Gratulujeme! Rovněž jsme ukončili sběr žaludů
a kaštanů, letos jsme nasbírali rekordních 600 kg, vítězem naší malé školní soutěže byl Jakub Klazar.
Advent jsme zahájili čertovským učením a už teď se těšíme na zpívání v kostelíku 15. 12., na procházku
oborou s panem Hnízdem, na štědrování ve škole, na Vánoce, na nový rok.
Krásný adventní čas, krásné svátky vánoční, zdraví, štěstí a úspěch v novém roce
Vám všem přejí všichni ze ZŠ Velichovky.

ROK SE S ROKEM SEŠEL, ADVENTNÍ ČAS VEŠEL…
ZASTAVME SE CHVILIČKU, POTĚŠME SE V SRDÍČKU.
POHÁDKOU ČI KOLEDOU, CO VÁM DĚTI PŘEDVEDOU.
Tímto Vás srdečně zveme v neděli 15. 12. 2019 v 15.00 hod. do velichovského kostelíka na tradiční adventní koncert dětí z MŠ a ZŠ Velichovky. Na koncertě vystoupí i milí hosté. Zazpívá Gabriela
Chocholoušová Petirová, kterou na klavír doprovodí David Petira a na varhany zahraje Michal Vtípil.
Těšíme se na společný čas!

Z činnosti MH Velichovky

Koncem října si starší děti a dorostenci odpracovali brigádnické hodiny na úklidu našich pohárů a HZ v rámci celoroční
činnosti.
V prosinci už na nás čeká poslední soutěž tohoto roku Mikulášské klání ve Rtyni v Podkrkonoší.
Poslední akcí tohoto roku pak bude vánoční sedánek, který
pro děti každoročně pořádáme před vánočními prázdninami,
kde si děti rozdají vylosované dárky mezi sebou, zahrají hry
a ukončí sezónu 2018–2019.
Celoroční vyhodnocení naší činnosti se letos konalo v Horních
Rybníkách 23. listopadu. Jako kolektiv jsme dostali pozvánku, protože naše umístění bylo na předních příčkách. Za naší
odvedenou práci, velkou účast na soutěžích a celkové dobré výsledky se děti umístily následovně. V poháru Odborné
rady mládeže v kategorii mladší 3. místo v kategorii starší
1. místo. V poháru Hodnocení aktivity mladší 3. místo
a starší 1. místo. Celkově se naše děti umístily v Poháru starosty Okresního sdružení hasičů Náchod mladší na 3. místě
a starší děti zvítězily ve své kategorii již druhý rok po sobě z celkových 44 registrovaných kolektivů na
našem okrese. Naše kronika zde byla taky oceněna za nejhezčí kroniku celého okresu a na děti čekala
sladká odměna v podobě dortu.
Tato sezóna byla pro náš kolektiv jedna z nejúspěšnějších. Doufáme, že v příštím roce udržíme opět
dobré jméno našeho sboru v soutěžích na předních příčkách a budeme se snažit o postup do krajského
kola ve Hře Plamen i když konkurence je obrovská.
Tímto bychom za kolektiv mladých hasičů a za výbor sboru dobrovolných hasičů Velichovky, Vám všem
chtěli popřát krásné prožití vánočních svátků, dobrý vstup a jen to nejlepší do nového roku 2020.
Děkujeme všem, kteří se podílí na naší práci.
Za kolektiv MH Velichovky
Petra Němečková, Zuzana Malá,
Martina Dostálová,
Alexandr Čech a Lucie Sršňová

Slovo starosty na závěr
Vážení spoluobčané,
Přiblížily se dny, ve kterých si všichni přejeme zažít rodinnou pohodu,
vzájemné porozumění a neopakovatelnou atmosféru vánoc.
Podobně jako každý rok, tak právě i končící rok 2019 přinesl věci kladné,
i ty méně pozitivní. Pevně věřím, že ty kladné u Vás výrazně převažovaly.
V obci se udělalo mnoho úspěšných akcí a projektů, za které děkuji každému,
kdo se na nich jakkoliv podílel, ať už to byl jednotlivec, spolek, nebo organizace.
Osobně bych si do nového roku 2020 přál, aby se nám podařilo realizovat všechny
naše další společné cíle bez toho, aby se to jakkoliv dotklo kteréhokoliv občana naší obce.
Dovolte mi, abych Vám závěrem popřál krásné a pohodové prožití vánočních svátků.
Do nového roku pak rodinnou pohodu, pevné zdraví, optimismus a spokojenost.
Jiří Lebedinský, starosta obce

Prosinec

Plán akcí

15. 12. 2019 od 15:00 hod. - Adventní koncert dětí ze ZŠ a MŠ – Velichovský kostelíček
16. 12. 2019 od 18:00 hod. - Veřejné zasedání zastupitelstva – sál hasičské zbrojnice
25. 12. 2019 od 17:45 hod. - Vánoční turnaj ve stolním tenise a šipkách
				
– sál hasičské zbrojnice

Leden

4.−6. 1. 2020 - Tříkrálová sbírka Velichovky a Hustířany
??? - Zelífest Velichovky – termín bude upřesněn na plakátech

Únor

8. 2. 2020 od 20:00 hod. - Hasičský ples Hustířany – klubovna „U potůčku“
9. 2. 2020 od 14:00 hod. - Dětský karneval Hustířany – klubovna „U potůčku“
22. 2. 2020 - Soutěž o nejlepší zelňačku – klubovna „U potůčku“
		
- Hasičský ples Velichovky – sál hasičské zbrojnice
29. 2. 2020 - Výstava – šikovné ruce naší obce – Velichovky, Hustířany

Březen

14. 3. 2020 - Zabíjačkové hody – klubovna „U potůčku“

Uzávěrka příštího Velichovského zpravodaje

bude ke dni 7. 2. 2020. 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. 6/2019 vychází ve Velichovkách dne 12. 12. 2019, vydává Obec Velichovky
v nákladu 280 ks výtisků, IČ: 00273155, evidenční číslo MK ČR E 17563.

