Velichovský zpravodaj č. 2/2014
Místní poplatky na rok 2014
Váţení občané, všem vám, kteří jste uhradili poplatky za psy a likvidaci odpadů ve stanoveném
termínu, děkujeme – je vás víc neţ 90% - ne všichni jste si však vyzvedli novou známku na
označení popelnice – můţe se vám tedy stát, ţe ačkoliv máte poplatek zaplacen, nebude vám
popelnice vyvezena. Stejně tak nebude popelnice vyváţena těm, kteří poplatek dosud neuhradili –
tímto všechny, kterých se to týká, vyzýváme k urychlené platbě. Jen neradi vystavujeme platební
výměry na poplatek s moţným aţ trojnásobným navýšením poplatku.
Pozvánka na 22.veřejné zasedání zastupitelstva obce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konat ve středu 16. dubna v baru U Vočka ve Velichovkách od
19.00 hodin. . Na programu jednání bude zejména: schválení závěrečného účtu obce za rok 2013,
závěrek příspěvkových organizací a obce za rok 2013, pachtu pozemků v oboře na další období,
pronájmu nebytových prostor - internetové kavárny, prodeje části pozemku p.č.80/1 v k.ú.
Velichovky, kalkulace vodného a stočného od 1.9.2014, opravy schodů u kostela a další aktuální
informace. Těšíme se na vaši účast.
Odkalování hydrantů
V průběhu měsíce dubna budou pracovníci obce provádět odkalování hydrantů v částech Velichovky i
Hustířany. Z toho důvodu můţe dojít k zakalení pitné vody, protoţe otevřením hydrantu dojde
k zvýšení průtoku vody v potrubí, coţ má následek zvíření usazených částí ţeleza. Zakalení má vliv
pouze na barvu vody, nikoliv na jakost a kvalitu.
Plánovaná realizace kolumbária ve Velichovkách
Jak jste jiţ byli v minulém zpravodaji informováni, v příštím roce se plánuje uvnitř opravené márnice
vytvořit tzv. kolumbárium – instalace prosklených schránek pro uloţení 4-6 ks uren. Aby se vestavěl
přiměřený počet schránek jednotného vzhledu , je nutné znát, kolik občanů bude mít o pronájem
schránky zájem. Předpokládá se, ţe cena pronájmu bude srovnatelná s okolními obcemi (např.
v Jaroměři se platí 100 Kč ročně/1 schránka)
Ţádáme proto občany, kteří zatím svůj případný zájem o pronájem schránek v kolumbáriu nesdělili na
obecní úřad, aby tak učinili telefonicky na č. 491880180, 604366749 nebo e-mail:
obecvelichovky@obecvelichovky.cz. do konce dubna 2014.
Jak se někteří spoluobčané „starají“ o čistotu obce
V minulých dnech a týdnech jsme zaznamenali, ţe někteří neukáznění občané ukládají komunální
odpad nebo neskladný odpad na plochu vedle kontejnerů, které jsou určeny na sběr tříděného odpadu –
např. v ulici Jaroměřská někdo uloţil 10 plastových tašek plných shnilých ořechů, nedopalků cigaret,
shnilých potravin – tento odpad patří do popelnice, kterou má kaţdá domácnost vlastnit. Dále v ulici U
kříţku byla o kontejner opřena plastová sprchová vana, která se do něj nevešla, a dalo by se jmenovat
dále. Svozová firma je placena pouze za vývoz odpadů z kontejnerů, její pracovníci nemají v popisu
práce nakládat opady umístěné mimo. Do kontejnerů na tříděný odpad je možné vložit jen to, co
se tam vejde, rozměrné věci se likvidují při pravidelném sběru neskladného odpadu, případné
uloţení do doby sběru je moţné dohodnout s pracovníky obce. Také v odpadkových koších se
nacházejí plné igelitové tašky odpadu z domácností – toto rovněţ patří do soukromých popelnic.
Samostatným a nekonečným příběhem je výskyt psích exkrementů na chodnících a travnatých
plochách – ačkoliv na obecním úřadě je k dispozici dostatek papírových sáčků na jejich úklid, majitelé
psů o ně mají jen mizivý zájem. Rovněţ jsou v obci rozmístěny odpadové koše se sáčky, ale zřejmě
je to marné, protoţe např. v centru obce, kde je jeden z košů umístěn, se do psích výkalů dá šlápnout
dennodenně.

Svoz nebezpečného a neskladného odpadu
I v letošním roce bude proveden svoz nebezpečného odpadu, kdy můţete 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 sobotu 19. dubna 2014 , odpad se bude vybírat na obvyklých místech, tj. ve
Velichovkách na dvoře hotelu U Kopeckých od 9.45 do 10.45 hodin a v Hustířanech v areálu firmy
KV kovovýroba od 10.55 do 11.55 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. Ve Velichovkách je moţno odpad předat pracovníkům obce, kteří na stanovišti budou,
jiţ v pátek 18. dubna od 13.00 do 19.00. Tento svoz je určen pouze pro občany, 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 železa
Sbor dobrovolných hasičů ve Hustířanech pořádá v pátek 18. dubna 2013 sběr starého ţeleza. Proto
prosí majitele, aby staré ţelezo v odpoledních hodinách připravili před své domy k odvozu.
Kompostárna
Jak jistě víte, i v letošním roce můţete vyuţívat moţnosti ukládání biologického odpadu (trávy, listí,
zbytků rostlin) na obecní kompostárnu. Ţádáme Vás však, abyste respektovali třídění odpadů tj. na
jednu hromadu trávu a listí , na zvláštní větve. Důrazně též upozorňujeme, že na kompostárnu
nepatří žádný jiný odpad než biologický – tedy plastové lahve, papíry, sklo, pneumatiky,
stavební suť atd.- k tomuto účelu slouţí kontejnery nebo mobilní sběr.
Respektování klidu v obci
S příchodem jara a léta Vás jako kaţdý rok ţádáme, abyste se alespoň v neděli v odpoledních
hodinách zdrţovali pouţívání hlučných strojů (sekačky, pily, křovinořezy, apod.) a dopravních
prostředků (bezcílné projíţky po obci na čtyřkolkách a motorkách), které sváteční pohodu a klid
narušují. Děkujeme za pochopení.
Přišlo jaro do vsi ...
Ţáci ZŠ Velichovky ani v březnu, prvním jarním měsíci, nezaháleli. Děvčata z tanečního krouţku
předvedla opět své umění a vystoupila s předtančením na plese, tentokrát hasičském.
Na lenošení nebyl čas. Ţáci 2. – 5. ročníku měli před sebou náročný úkol. Účast v soutěţi
Matematický klokan se jiţ stala tradicí, ani letos jsme nezůstali pozadu. Bylo to náročné a děti úlohy
zvládly s rozdílnými výsledky. V kategorii Klokan pro 4. a 5. ročník získala nejvíc bodů Hana
Hrušková 103 bodů (z celkového počtu 120). V kategorii Cvrček pro 2.a 3.ročník byl nejlepší
Antonín Korityák s 66 body (z celkového počtu 90).
Píšete rádi dopisy? Ţáci 4. a 5. ročníku měli moţnost si to vyzkoušet. Zapojili se do mezinárodní
soutěţe ve psaní dopisů pořádané Českou poštou.
I nadále pokračuje účast školy v projektu Recyklohraní. Tentokrát plnili svůj úkol, Enigma -„Ukliď si
svůj svět“, druháci.
Měsíc duben je na samém počátku a ţáci ZŠ jsou stále plni elánu. Členové čtenářského krouţku
obrátili svou pozornost k pohádkám a proţili 4. dubna společně s předškoláky z MŠ Andersenovu noc
plnou kouzel v místní knihovně – pod vedením paní Evy Ambroţové. Páťáci prověřují své znalosti v
prvním kole interaktivní soutěţe„ Rozpočti si to “na portálu Finanční gramotnost do škol.
S příchodem jara Vás chceme potěšit a připravujeme jarní koncert. V neděli 13. dubna ve 14 hodin
vystoupí na fotbalovém hřišti žáci naší školy s členy sborečku ZŠ Boţeny Němcové Jaroměř pod
vedením Mgr. Kateřiny Hamáčkové a Mgr. Kateřiny Francové a čtenářský kroužek pod vedením
Evy Ambroţové. Srdečně Vás všechny zveme.
Krásné jaro, plné pohody a dobré nálady vám přejí všichni ze ZŠ Velichovky

Zprávičky z velichovské školičky
„Máme jaro, máme, to je krásný čas. Máme jaro, máme, veselí jsme zas!“
Letošní zima nám nenadělila sníh, a tak jsme si alespoň v MŠ uţívali legrace s pohádkami.
V lednu to byla pohádka „HRNEČKU, VAŘ.“ Společně jsme si vyrobili krásné barevné hrnečky i
s kaší. Kaši jsme si také sami uvařili, abychom věděli, ţe je z mléka, a to je zdravé pro naše zoubky.
Jeden týden jsme věnovali vyprávění o zdravé výţivě. Další týden péči o naše zoubky. Víte vůbec, ţe
máme Zoubkovou vílu? V MŠ jsme shlédli pohádku „O bábě chřipce“ a vyprávěli jsme si, co všechno
musíme dělat pro naše zdraví.
V únoru nás uţ čekala pohádka „O ČERVENÉ KARKULCE.“ Nejvíce si děti uţívaly její
dramatizaci. Samy se převlékaly do kostýmů a téměř kaţdý den si pohádku hrály. Společně jsme dvě
bábovky upekli a také snědli. Milé maminky, ani nevíte, jak zdatné pekařky a pekaře doma máte! Děti
si během měsíce samy vytvářely různé překáţkové dráhy / cestičky k babičce/, vyrobily si technikou
vypichování šatičky pro Karkulku a dozvěděly se spoustu nových věcí o řemeslech dnešních, ale i
dávno zapomenutých.
Jaro, léto, podzim, zima, to je celý rok….Touto písničkou jsme přivítali nové téma. I naše děti se jiţ
dovedou orientovat v ročních obdobích. Vědí, jak se u nás střídají, co nám přinášejí a jaké radosti si
v jednotlivých obdobích uţíváme. A to, proč to tak je, jsme si zjistili přímo na místě k tomu určeném.
Společně jsme vyrazili na půldenní výlet na hvězdárnu a do planetária v Hradci Králové. Děti zde
shlédly pohádky, které jim přiblíţily naši planetu ve vesmíru, fáze měsíce, planety, hvězdy a
souhvězdí. Také na různých modelových situacích mohly pozorovat, jak se u nás střídá den a noc, ţe
se naše Země otáčí a největší záţitek si odnesly z pozorování dalekohledem. Jiţ také víme, jak a čím
se měří čas. Společně jsme vyrobili hodiny ročních období a krásné veselé budíky.
I v letošním roce Vám představíme společná díla dětí a rodičů. Tentokrát na téma „Čas a čtyři roční
období.“ Krásné výtvory budou opět vystaveny v budově obecního úřadu a srdečně Vás zveme /od
18.4./ na jejich prohlídku. V únoru jsme také společně se ZŠ navštívili divadlo v Jaroměři a shlédli
pohádku „NOSÁČKOVA DOBRODRUŢSTVÍ.“
Čas opravdu letí a jaro uţ se nezadrţitelně přiblíţilo v měsíci březnu. S ním i nová pohádka
„Kuřátko a obilí.“ A kdyţ kuřátko, tak samozřejmě mláďátka…Děti se zase dozvěděly nové
zajímavosti ze ţivota zvířátek, naučily se nové básničky a písničky, otiskovaly citróny / ani nevíte, jak
jsou z nich krásná kuřátka/, stříhaly, vystřihovaly a nalepovaly. Také jsme si vyzkoušeli, jak se chová
naseté obilíčko. Děti při pokusu zjistily, ţe rostlinky potřebují k ţivotu světlo, teplo, vodu a ţiviny. To
obilí, které jsme schovali do skříně se nám opravdu nevyvedlo! V březnu nás ještě čekal jiţ tradiční
karneval, tentokrát na téma „Čtyři roční období.“ To bylo krásných JAR, LÉT, PODZIMŮ a ZIM!
Naše maminky mají opravdu velkou fantazii. Děkujeme jim za přípravu kouzelných masek. Velké
poděkování také patří paní cukrářce Janě Dohnalové, která nám na náš karneval upekla vynikající
věnečky. Uţili jsme si tancování, soutěţení, spoustu legrace a na závěr kaţdého potěšila výhra
v tombole. Děti nám ještě po zbytek týdne vyprávěly svoje záţitky. V březnu jsme shlédli v MŠ
divadelní pohádku „O včeličce“ a navštívili představení „Hurá, jaro je tady“ v divadle v Jaroměři.
Jaro jsme odemkli klíčem, který vyrobily z papíru děti samy, zazpívali jsme jarní písničky a přivítali
jsme ho kytičkovou výzdobou před MŠ. Doufáme, ţe se mu u nás bude líbit a uţ u nás zůstane. Starší
děti, které se ve školce učí základům angličtiny, se také během tří měsíců zdokonalily. Umí
pojmenovat části lidského těla, řemesla a roční období, znají názvy zvířátek na dvorku, v ZOO i
v přírodě, nakreslily spoustu krásných obrázků k jednotlivým tématům, naučily se nové anglické
básničky a písničky. Dovedou se v tomto jazyce orientovat i částečně samostatně mluvit. Dělají nám
velikou radost.
A, co nás čeká nyní? No, přece krásné velikonoční období plné rozkvetlých kytiček, zpěvu ptáčků,
sluníčka a radosti. Jiţ jsme začali vyrábět kytičky, kohoutky a těšíme se na barvení vajíček. Také se
těšíme na čarodějnice a kaţdoroční květnový tajný výlet s maminkami k jejich svátku . Kaţdý den
v naší školičce zaţíváme spoustu radosti se svými kamarády, a to přejeme v tomto krásném jarním
období i Vám.
Krásné velikonoce a hodně sluníčka jak na obloze, tak i v duši Vám přeje kolektiv MŠ Velichovky
Simona Hlavatá , učitelka MŠ

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2014 – 15
proběhne v budově mateřské školy ve dnech 19. a 20. května 2014 od 9.30 hod. do 15.30 hod.
Mateřská škola přijímá děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním a mohou doloţit,
ţe jsou imunní proti nákaze nebo mohou doloţit, ţe se dítě nemůţe očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci. Ţádost o přijetí dítěte obdrţíte při zápisu v mateřské škole nebo ji můţete vytisknout z
internetových stránek obce Velichovky v oddělení školství – mateřská škola.
K zápisu se dostaví alespoň jeden ze zákonných zástupců spolu s dítětem.
S sebou vezměte tyto doklady: rodný list dítěte, průkaz totoţnosti zákonného zástupce , příp. doklad o
zmocnění zastupovat dítě v případě osob, které pečují o dítě v pěstounské péči, vyjádření školského
zřízení v případě dítěte se zdravotním postiţením, cizí státní příslušníci prokáţí oprávněnost svého
pobytu na území ČR dle §20 zákona č .343/2007 Sb.
Monika Jirková, ředitelka školy
Vynášení Morany aneb Loučení se zimou a vítání jara
Nově vzniklý spolek Hustířánek uspořádal 6.4.2014 14.00 na hustířanském závodišti v blízkosti
Mlýna Podhrad svou první akci s názvem Vynášení Morany přibliţující tradiční lidové zvyky. Děti si
vyrobily své malé Moranky, které s poděkováním zimě vhodily do ohýnku. Prohlédly a pohladily si
dravce a sovičky sokolnice Jany Mazúchové, odváţlivci si je i vzali na rukavici. Poté jsme za
halekání, rachtání a s básní na rtech v průvodu vhodili velkou Moranu z barokního mostku do vody a
díky pošťouchnutí jednoho tatínka ji nakonec voda odnesla. Zimy se nám tak podařilo zbavit. Potom
jsme se vrhli na opékání chlebových hadů – tudíţ jich na svatého Jiří nevyleze tolik, kolik by se běţně
očekávalo:-). Zájemce o prohlídku provedl svým mlýnem pan Martínek. Na rozloučenou dostal kaţdý
větvičku zlatice jako symbol jara, které skutečně přijde, aţ kdyţ doma ve vodě větvička zapustí
kořínky. Tak uvidíme…
Děkujeme všem návštěvníkům (zapsalo se nám jich úctyhodných 86), kteří k nám váţili cestu a
strávili s námi záţitkové odpoledne, i všem spojencům, kteří svou ruku k dílu přiloţili zcela nezištně a
zdarma.
Krásné jaro! Hustířánek
PS: Od května zahajujeme nedělní Dětský lesní klub NA JEHLIČÍ, který bude fungovat kaţdou neděli
odpoledne. Sledujte naše počiny na www.hustiranek.webnode.cz, na www.facebook.com/hustiranek
nebo volejte na 722 321 870.
Za Hustířánek Martina Holubářová
Hobby závody v Hustířanech
Jezdecký klub Hustířany si Vás dovoluje pozvat na Hobby závody, které se budou konat v sobotu
26. 4. 2014 v jezdeckém areálu „Pod Hradem“ v Hustířanech.
Závody začínají v 11,00 hod., na programu je pět soutěţí, skoky od 50 do 110 cm (kříţky, dvoufázové
skákání a stupňovaná obtíţnost). Soutěţe jsou otevřené i pro jezdce a koně bez licence.
V průběhu celého dne bude zajištěno občerstvení. Doufáme, ţe nám bude přát počasí a ţe si společně
uţijeme krásný den v příjemném prostředí koní a jezdeckého sportu.
Těšíme se na Vaši návštěvu. Více informací na www.jkhustirany.wz.cz., kde najdete i fotografie
z minulých akcí.
Jezdecký klub Hustířany
Pálení čarodějnic v Hustířanech
Čarodějnice z JK Hustířany si dovolují pozvat své „čarodějné sestry“ a jejich přízně na SLET
ČARODĚJNIC konaný dne 30. 4. 2014, vylétáme v 18,00 hod. z jezdeckého areálu „Pod Hradem“
v Hustířanech.
Jestliţe se někomu nepodaří vzlétnout či odlétnout, můţe se zaposlouchat do tónů bluegrassové a
country kapely „Úlet“ z Jaroměře. Lektvary, bylinky, kouzelné přísady i něco na opal budou
přičarovány (nápoje a špekáčky moţno zakoupit na místě). Přijďte si s námi zatančit, zazpívat,
vyzkoušet nová kouzla a zaříkávadla. Kostýmy vítány.
Těšíme se na Vaši návštěvu. Více informací na www.jkhustirany.wz.cz.
Jezdecký klub Hustířany
Pálení čarodějnic ve Velichovkách
Tradiční pálení čarodějnic se koná i letos - na fotbalovém hřišti se sejdeme v středu 30.dubna 2014
v 19.00 hodin pokud možno v čarodějnickém kostýmu. Pro děti budou připraveny hry a soutěţe,
pro všechny opékání buřtů, spousta dobrůtek a nápojů. Večer bude zakončen rockotékou DL Pavla
Lára.
Těší se na vás letošní organizátoři - TJ Velichovky, ZŠ Velichovky a obětavé maminky.

Velikonoce
Tý jo zase budou velikonoce! Uţ aby bylo po nich!. To abych umyla okna, aby mě sousedky
nepomluvily. U plotny strávím mládí, neţ to všechno napeču a navařím. Tyhle svátky by fakt
nemusely být….
Květná neděle – jeţíšikriste, uţ za týden…. Tak dneska aspoň ty okna. Já bych se na to nejraději …
Jó, něco zelenýho do vázy se prý dává, „táto, utrhni mi venku něco kvetoucího…“.
Květnou nedělí vstupujeme do tzv. Pašijového týdne. Jeţíš z Nazareta vjíţdí na oslíku do Jeruzaléma.
Lidé ho vítají, mávají na něj zelenými ratolestmi. Velikonoce jsou největší křesťanské svátky.
Připomenutí toho, jak se jeden člověk obětoval za nás všechny. Připomenutí toho, jak si lidi neváţí
Lásky a klidně ji nechají přibít na kříţ.
Středa (škaredá) – to to letí. Abych začala s nákupama. Koledy uţ mám nakoupené, to je peněz jako za
prase. Kdyţ dneska těm dětem vajíčko nestačí, abych koupila čokoládu, aby mě sousedi nepomluvili.
Jó, prý „jidáše“ se pečou, pro chlapy, ţe mají svátek. „Táto, k snídani budeš mít „jidáše“.
Jidáš byl v podstatě chudák. Za mizerný peníz prodal to nejdraţší, co měl. Prodal lásku. A kdyţ si to
uvědomil, bylo uţ pozdě. Kolik takových „Jidášů“ chodí i dnes po světě…
Zelený čtvrtek – leze tam jak krtek…. Co jsem to vlastně chtěla…. Ještě převlíct postele, vycídit
podlahy, …. Jó, prý máme jíst něco zelenýho, abychom byli zdraví. „Táto, v tý polívce máš čerstvou
petrţel a brambory jsou posypaný šnitlíkem.“
Jeţíš věděl. Byl smířený. Pozval svoje učedníky k poslední večeři. Byl a je „králem“ lidských srdcí.
Přesto byl nejskromnější ze skromných. Rozdal se aţ k smrti, aby ostatní měli všechno. Předal svým
nejbliţším poselství Lásky. Stojí dnes vůbec někdo o Lásku?
Velký pátek – „děti máte uţ pomlázky?“ Jeţkovi oči, „táto, doběhni na proutí no dobře, tak je radši
kup.“ Já to asi zase všechno nestihnu, ještě sobota a neděle a jsou tu velikonoce!!! Jó, co se to má
dneska dělat? Prý neprat, neorat,…. a proč? Do kopru….
Smáli se mu, plivali na něj, haněli ho… Plakal a všichni se smáli…. Přibili ho na kříţ a bavili se
pohledem na umírajícího. K čemu potřebujeme Lásku…. Co z toho máme….
Sobota (bílá) – proč jen se mi všichni pletou pod nohama. Mazance, sekanou, pečeni, cukroví,
chlebíčky….čistý ubrus, zamést zásep…. Já jsem ještě neozdobila okno!!!! Aby mě sousedi
nepomluvili… Zítra přijede tchán s tchyní a taky švagrová a sestřenice z Poděbrad…. Jó, a dneska
nevím co se má dělat, aspoň bude klid na televizi. Uţ aby bylo po těch zatracených velikonocích!!!
Tajemství… viděl někdy někdo Lásku? Jak vypadá? Kde bydlí, co jí, co si obléká? Člověk nemusí
vědět všechno, protoţe kdyby to věděl, byl by ještě horší neţ je. Nejsou to ţádné čáry, ţádná magie. Je
to vítězství Lásky nad smrtí. A znovu po ni šlapejte a znovu ji ukřiţujte….. stejně bude ţít dál.
Neděle (velikonoční) – „Táto, tady máš seznam a zajeď ještě do Tesca. No jo, budou tam fronty no.
Lidi blbnou, to víš zítra budou velikonoce.“ Po obědě honem na hřbitov a pak ty povinné návštěvy…
„Necháte to cukroví, nezbyde na návštěvu!“ Hele, lidi prej chodí dneska do kostela. Nevím, nevím. Co
tam jako budu dělat? Je to trapný, pustím si radši televizi…. Tý jo, von tam je taky nějakej „potentát
v rouchu“. Tak půjdu alespoň se psem.
Zmrtvýchvstání Páně – je to nepochopitelné, lidským rozumem nepřijatelné. Pro jedny zázrak, pro
druhé nesmysl. Argumenty na obou stranách jsou pevně zakotveny. Snad ale není těţké pochopit a
přijmout, ţe LÁSKA má smysl, ţe LÁSKA nemůţe být mrtvá-to bychom byli všichni mrtví. Věřte
nebo ne JEŢÍŠ KRISTUS ŢIJE, HALELUJA !!!
Pondělí velikonoční – konečně!!! „Bub,bum,bum, nalejte nám rum! To jsou dneska zvláštní koledy…
A co ta podprsenka na pomlázce… asi došly stuţky… „Táto, nejez tolik, bude Ti špatně. A nepij tak,
budeš zase zvracet jako vloni.“ Jeţíšikriste jde k nám voţralej soused, snad mi zase nezvrhne
nazdobený stůl!! „Děti, nepatlejte všechno dohromady, bude vás bolet bříško. Frantíku, ne ţe si
vezmeš štamprdli od tetky Voráčkový…
Mám toho plný zuby, konečně večer. Před vrata se
podívám raději aţ ráno…V úterý si beru dovolenou, manţel se „léčí“ a děti bolí bříško. Ten bordel
všude…! Na návsi jsou rozšlapaná vajíčka a pomeranče… Tak je zas na rok klid!!!
Těším se na Velikonoční svátky. Uklízení uţ mě nechává chladnou, na oknech maximálně vyměním
záclony. Kaţdý den Pašijového týdne má svou obrovskou sílu. Půjdu do kostela. Pokusím se znovu
pochopit to, co nechápu. Je mi lhostejné, co si o mě lidé říkají. Důleţité je, abych si v srdci udrţela
Lásku. A ţe to je někdy docela fuška. Těším se i na letošní pomlázku. Namaluju vajíčka, připravím
stuţky. Dětský smích je vzácné koření! Přeji všem pokojné a poţehnané proţití Velikonočních svátků
s vědomím, ţe VZKŘÍŠENÝ JEŢÍŠ KRISTUS JE LÁSKA
Anna Holínská

Velichovský fotbal

Rozpis turnajů mladších přípravek 2013 / 2014
Kolo
9
10
11
12
13
14
15

Datum
Sobota
19 4.
Sobota
26.4.
Sobota
3.5.
Sobota
10.5.
Neděle
18.5.
Sobota
24.5
Neděle
1.6

Čas
9:00

Místo
konání
**?
Meziměstí

9:00

Velichovky

9:00

Velichovky

9:00

Velichovky

9:00
9:00
9:00

Police nad
Metují
Teplice n.
M
Police nad
Metují

Utkání

Odjezd

Meziměstí / Teplice – Velichovky
Jaroměř / Dolany- Velichovky
Velichovky – Hronov / Police
Velichovky – Jaroměř / Dolany
Jaroměř / Dolany – Velichovky
Meziměstí / Teplice - Velichovky
Velichovky – Zábrodí A
Velichovky – Zábrodí B
Hronov / Police - Velichovky
Machov - Velichovky
Machov. – Velichovky
Meziměstí / Teplice n. M. - Velichovky
Velichovky – Zábrodí B
Velichovky – Zábrodí A

7:00

7:15
7:10
7:15

** Jedná se o změnu místa turnaje, bude upřesněno
Sraz na turnaje mimo Velichovky bude nejpozději 10 minut před odjezdem před hřištěm
Sraz na turnaje, které se budou hrát ve Velichovkách bude vţdy nejpozději 45 minut před začátkem, tj v 8:15
hodin . Případné změny budou včas upřesněny

Rozpis - A1A Okresní přebor - Muži 2013 – 2014
Omluvu z utkání prosím hlaste na tel: 732 144 551 sekretář Martin Kašpárek
SRAZ PŘED UTKÁNÍM JE POUZE INFORMATIVNÍ, UPŘESNÍ SE VŢDY NA TRENINKU

Kolo
17
18
19
20
21
22
23
16
24
25
26
27
28
29
30

Zápas
A1A1705
A1A1805
A1A1904
A1A2006
A1A2103
A1A2207
A1A2302
A1A1604
A1A2408
A1A2501
A1A2608
A1A2702
A1A2807
A1A2903
A1A3006

Domácí
Sl. Broumov B
TJ Velichovky
S. Mezilesí
TJ Velichovky
TJ V. Poříčí A
TJ Velichovky
S. Police n.M. B
TJ Velichovky
TJ Velichovky
TJ Velichovky
S. Heřmánkovice
TJ Velichovky
Sl. Teplice n.M.
TJ Velichovky
S.Hejtmánkovice

Hosté
TJ Velichovky
TJ Č. Kostelec B
TJ Velichovky
S. Starkov
TJ Velichovky
S. V. Jesenice
TJ Velichovky
TJ Dolany
FK Jaroměř B
SK Babí
TJ Velichovky
J. Č. Skalice
TJ Velichovky
Loko Meziměstí
TJ Velichovky

Termín
16.03. 12:30
22.03. 15:00
29.03. 16:00
05.04. 16:30
12.04. 16:30
19.04. 17:00
26.04. 17:00
01.05. 17:00
03.05. 17:00
10.05. 17:00
17.05. 16:00
24.05. 17:00
31.05. 17:00
07.06. 17:00
14.06. 17:00

Den
NE
SO
SO
SO
SO
SO
SO
ČT
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

Sraz
11:00:00
14:50:00
15:20:00
15:20:00

14:20:00
15:20:00
15:20:00

Uzávěrka příštího Velichovského zpravodaje
bude ke dni 9. června 2014. Vyzýváme proto tímto všechny , kteří chtějí otisknout svůj příspěvek, aby
jej zaslali e-mailem na adresu obecvelichovky@obecvelichovky.cz nejpozději do tohoto data. Do
zpravodaje můţete zasílat své postřehy ze ţivota v obci, zhodnocení kulturní či sportovní akce, které
se na území obce konaly, pozvánku na zajímavou akci, ţádost o zveřejnění blahopřání k jubileu apod.
Do zpravodaje neotiskujeme reklamu. Za případné příspěvky Vám předem děkujeme.
Velichovský zpravodaj č. 2/2014, vychází ve Velichovkách 10.4.2014, vydává obec Velichovky,
v nákladu 250 ks výtisků, IČO 00273155, evidenční číslo MK ČR E 17563

