Velichovský zpravodaj č. 3/2014
Pozvánka na 23.veřejné zasedání zastupitelstva obce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konat ve středu 25. června 2014 v Pohostinství Ve
Mlýně v Hustířanech od 19.00 hodin. . Na programu jednání bude zejména: schválení
smlouvy o zpětném odběru a vyuţití odpadů, stanovení počtu členů zastupitelstva pro další
volební období, ţádosti o pronájem bytů a pozemků, ţádosti o odprodej a odkoupení
pozemků, rozpočtová opatření a další aktuální informace. Těšíme se na vaši účast.
Zprávičky z velichovské školičky
Je to k neuvěření, ale jsme jiţ jen krůček od ukončení školního roku. To také znamená, ţe se
s některými dětmi budeme loučit a po prázdninách se z nich stanou opravdoví školáci .
A jak jsme proţívali jarní měsíce ve školce? Bylo toho opravdu hodně - velikonoční svátky,
čarodějnice,svátek maminek...Kaţdý měsíc nás při našich činnostech doprovází hezká
pohádka. Celým dubnem to byla ta "O malé čarodějnici". Stejně jako ona jsme dokázali
vykouzlit květinu – narcisku z papíru, vyzkoušeli jsme si uvařit čarovné bylinkové čaje.
S pohádkou "O pyšné čarodějnici" nás s nádhernými loutkami navštívilo divadlo Kozlík.
Měsíc květen patřil pohádce "O Šípkové Růţence" - uţ víme, jak se Růţenka narodila i kolik
to dá práce o miminko pečovat. Připravili jsme si sami strouhanou mrkev s jablíčky a moc
nám to chutnalo. Namalovali jsme krásné kočárky, kterými jsme si vyzdobili šatnu. A jako
velké poděkování za lásku a starostlivost našich maminek jsme pro ně připravili dárečky svícínky ze skleniček zdobené ubrouskovou technikou, i krátké vystoupení v hasičárně.Také
letos jsme se společně s maminkami vydali na tajný výlet. Ačkoliv nám tentokrát nepřálo
počasí a velká část výletu propršela, nakonec se nám i tak líbil. A prozradíme, ţe tajný výlet
nás zavedl do muzea v Semilech a hlavně do nádherných i tajemných Bozkovských
jeskyní.Ve školce nezapomínáme ani na dopravní výchovu a naše dovednosti a znalosti jsme
si ověřili na dopravním hřišti v Náchodě. Naposledy jsme navštívili počítačový krouţek
v základní škole a za naši šikovnost a snahu jsme tam získali pěkné diplomy.
A je tady červen s pohádkou "Paleček a jeho kamarádi". My ve školce jsme také kamarádi a
víme, ţe si máme pomáhat. Začátek tohoto měsíce patří také nám - děti slaví svůj svátek.A
dětský pohádkový den se nám moc líbil, nosili jsme například vodu pro koníčka Juráška nebo
lovili drahokamy malé mořské víle. Naposledy jsme navštívili knihovnu, kde pro nás měla
paní Ambroţová připravený závěrečný pohádkový test. Paní Ambroţové tímto také za její
celoroční práci s dětmi velmi děkujeme. Ale to uţ přišel den D - v pondělí 9.června jsme se
vydali na třídenní výlet do Krkonoš.Sluníčko nás hřálo od samého rána a sluníčková nálada
nás ani na chvíli neopustila po celé tři dny. Poznávali jsme krásy Krakonošova území, zvládli
jsme cestu lanovkou na Černou horu a pak uţ jen pěkně po svých na chatu Mír, kde jsme dvě
noci spali (a bez maminek!). Druhý den jsme došli aţ na Hnědý vrch k rozhledně, odpoledne
jsme hledali obrázky při postřehovém závodě. A večer, po opékání buřtíků, jsme prokázali
svou statečnost při cestě odvahy. Domů jsme odjíţděli se spoustou pěkných záţitků. A
protoţe jsme zdatní turisté, pojedeme také ještě do pískovcových skal "Ostaš" a povozíme se
na koních v Hejtmánkovicích. Ale to uţ budeme na konci školního roku.S předškolními dětmi
se budeme loučit postřehovým závodem spojeným s opékáním buřtů a samozřejmě tradičním
spaním ve školce.A budeme jim přát, at´ si uţijí poslední školkové prázdniny. A to chceme
popřát i vám všem - krásné léto plné sluníčka, pohody a záţitků. A po prázdninách se těšíme
nashledanou opět ve školce, kde přivítáme i nové kamarády
.
M.Nymsová a kolektiv zaměstnanců MŠ

Základní škola Velichovky
Je měsíc červen, čas ohlédnout se za uplynulým školním rokem. Utekl rychle jako mávnutí
proutkem a nastává chvíle rozloučení s ţáky pátého ročníku. Tentokrát se rozejdou do
různých škol. Tři ţáci se stanou studenty víceletého gymnázia v Jaroměři, jeden chlapec
přestoupí do sportovní ZŠ v Hradci Králové a čtyři postoupí do 6. ročníku ZŠ Boţeny
Němcové v Jaroměři. Jejich místa zaujme v novém školním roce 13 prvňáčků.
Měsíc květen se jeví jako klidnější, ale je to pouhé zdání. Ţáci 4. a 5. ročníku plnili další úkol
projektu Recyklohraní, tentokrát zaměřený na téma nakládání s elektroodpadem.
Zájmové krouţky zakončily svou činnost. Vedení školy vyslovuje tímto poděkování všem
vedoucím. Evě Ambroţové za čtenářský, Ivoně Šubrtové za krouţky anglické konverzace
anglického jazyka pro 1. a 2. ročník a taneční, Petru Oblukovi za přírodovědný krouţek a
Petru Staňkovi za šachový. Ţáci pod jejich vedením dosáhli mnohých úspěchů: Martin
Kleandr z přírodovědného krouţku se stal vítězem myslivecké soutěţe Zlatá srnčí trofej,
členové šachového krouţku se účastnili šachových turnajů. Čtenářský krouţek pravidelně
jednou v měsíci připravoval vystoupení pro děti z MŠ. Členové krouţku anglické konverzace
se zapojili do XIII. ročníku celostátní soutěţe v anglickém jazyce „Video pohlednice z mého
města“ a umístili se na krásném 9. místě v kategorii skupin ţáků 4. a 5. tříd základních škol.
Do měsíce června jsme vstoupili pracovně, ve dnech 2. – 6. června probíhal sběr starého
papíru. Všichni se opravdu snaţili a podařilo se sebrat neuvěřitelných 3 174 kg papíru.
6. června proběhlo v Praze celostátní kolo soutěţe Eurorebus a k naší velké radosti i naše
škola zde měla své zástupce (viz navazující příspěvek)
.
Svůj velký den měli 10. června naši prvňáčci. Při Slavnosti Slabikáře se pochlubili pozvaným
rodičům i prarodičům tím, co se naučili za první rok školy a byli pasováni na čtenáře.
Škola se přihlásila do projektu Českého olympijského výboru na podporu sportu a zdravého
ţivotního stylu „Olympijský víceboj.“ V rámci Královéhradeckého kraje jsme byli mezi 10
nejrychleji zaregistrovanými školami a tím jsme získali sportovní set v hodnotě 5 000 Kč. Nic
však není zadarmo, a tak ţáci v rámci TV plnili náročné úkoly v šesti sportovních
disciplínách.
A znovu do Prahy, tentokrát je to „Rozpočti si to“- interaktivní soutěţ portálu Finanční
gramotnost do škol a i ZŠ Velichovky zde má své zastoupení. Soutěţní tým „ Skrblíci“ ve
sloţení Karla Brendlová, Hana Hrušková, Ondřej Dohnanský, Štěpán Suchánek a Bára
Štefanová pod vedením Mgr. Hany Pekárkové se zúčastnil finále, které proběhlo na Karlínské
obchodní akademii v Praze. Díky úspěšné prezentaci toho, co se v soutěţi naučili, se náš tým
celkově umístil na krásném 10. místě. Gratulujeme! Děkujeme také rodičům, kteří pomáhali
dětem vytvářet masky, neboť součástí finále byl i karneval na téma finance.
Šelma jako nejlepší přítel člověka – tento zajímavý vzdělávací a preventivní program
sledovali ţáci s velkým zaujetím a moc se jim líbil. Nejeden z nich určitě po chytrém a
šikovném pejskovi Kirim zatouţil
.
Červen a s ním i školní rok pomalu končí, ale my toho máme ještě před sebou hodně.
16. 6. se vypravíme na exkurzi do Muzea Petrof s.r.o. – největšího evropského výrobce pian,
17. 6. změříme, v rámci olympiády málotřídních škol, své síly s kamarády z okolních škol,
19. 6. mají rodiče i přátelé školy moţnost zasportovat si společně s dětmi při „Orientačním
běhu rodinných druţstev.“, 20. 6. se ţáci 4. a 5. ročníku budou bavit v programu zaměřeném
na přírodní vědy „Hrajme si i hlavou,“ který pořádá katedra fyziky Univerzity Hradec
Králové, 24. 6. nás čeká školní výlet. Navštívíme propast Macochu – uţ se moc těšíme.
Potom uţ jenom sportovní dny, vysvědčení a HURÁ NA PRÁZDNINY!!!
Přejeme Vám všem krásné léto.
www.zsvelichovky.cz
ţáci a učitelé ZŠ Velichovky

„ Tisíc nejchytřejších v Praze“
Uţ na začátku školního roku 2013/2014 se naše škola přihlásila do celostátní soutěţe
Eurorebus. Eurorebus je vědomostní soutěţ určená pro ţáky obou stupňů základních škol a
studenty středních škol včetně víceletých gymnázií, probíhá po celý školní rok. Soutěţní
otázky vyţadují znalosti hlavně z oblasti geografie, historie, přírodopisu a společenských
věd, paralelně soutěţí jednotlivci, školní třídy a školy. Naše škola soutěţila v kategorii
Eurorebus Junior. Po absolvování tří korespondenčních kol jsme postoupili do krajského kola
v Hradci Králové, kde naši školu reprezentoval tříčlenný tým – Antonín Korityák, Martin
Kleandr, Ondřej Dohnanský. Chlapci byli úspěšní a umístili se na úţasném 3. místě a
v celorepublikovém hodnocení byli na místě 7. „Jedeme do Prahy!!“, řekli jsme si
s nadšením, ale i s trochou obav. A jeli jsme, v pátek 7. 6. ráno náš malý tým nasedl do auta
a vyrazil do Prahy, kde se konalo v kongresovém sále hotelu TOP celostátní finále,
zúčastnilo se ho přes tisíc ţáků a studentů, takţe organizátoři soutěţe museli posílit i
městskou dopravu. Nás na místo bezpečně a včas dopravil pan Antonín Korityák. Díky jeho
ochotě, obětavosti a vstřícnosti, byla pro nás cesta pohodová a s plným servisem zastávek na
jídlo a pití.
Sice jsme se neumístili mezi prvními deseti školami, ale vidět náš malý tým z malé školičky
v ohromném sále mezi tisícem nejchytřejších z celé republiky, bylo dojemné. A to nemluvím
o úţasné atmosféře, která tam panovala, o perfektní organizaci soutěţe, o podpoře zástupců
ministerstva školství a České školní inspekce, o zajímavých doprovodných hrách atd. Nejen
já, ale my všichni děkujeme chlapcům za skvělou reprezentaci naší školy a přejeme jim další
úspěchy. A ještě jednou velké díky našemu doprovodu, panu Korityákovi.
Mgr. Pavla Kohoutová
ZŠ Velichovky Vás zve na

Orientační běh rodinných družstev
start: 19. 6. 2014 v 15.30 – 17.30
kde: fotbalové hřiště ve Velichovkách
startovné: 20 Kč/1 osoba
program: orientační běh, opékání buřtů, občerstvení,…
Přijďte si zaběhat!

Těšíme se na Vás!
* Při nepřízni počasí se akce odkládá.

Odkládání odpadů
Vzhledem k tomu, ţe na kompostárně se v posledních dnech objevily odloţené plasty , znovu
opakujeme a důrazně upozorňujeme, že na kompostárnu nepatří žádný jiný odpad než
biologický K odkládání plastových lahví, papírů, skla, pneumatik, stavební suťe atd.
slouţí kontejnery na tříděný odpad nebo kontejner při mobilním sběru, který probíhá
pravidelně 2x ročně.
Zároveň tlumočíme omluvu firmy Marius Pedersen, a.s. za to, ţe v posledních týdnech nebyl
proveden sběr skleněného odpadu, a to z důvodu poruchy hydraulické ruky na svozném autě.
Náprava by měla být provedena v nejbliţších dnech.

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 projíţďky po obci na čtyřkolkách a motorkách), které
sváteční pohodu a klid narušují. Většina spoluobčanů tuto ţádost respektuje, ale je stále i dost
těch, kteří svoje zahrady pravidelně upravují hlučnými stroji právě po nedělním obědě.
Věříme, ţe i ti dospějí k tomu, ţe nedělní odpoledne není třeba sousedům tímto způsobem
znepříjemňovat. Děkujeme za pochopení.
Lázeňský pohár 2014
O víkendu 19. – 20.7.2014 se na hřišti ve Velichovkách odehraje jiţ 37. ročník Lázeňského
poháru ve fotbale. Jiţ tradičně se účastní 8 týmů. Kromě domácích Velichovek i
zakladatel Janské Lázně, dále Lázně Bělohrad, Ţeleznice, duo moravských týmů Klimkovice
a Luhačovice, Mšené Lázně a Konstantinovy Lázně. Zveme všechny příznivce a fanoušky.
Bohaté občerstvení zajištěno. Rozpis turnaje a další info na www.tjvelichovky.cz
Jezdecké skokové závody v Hustířanech
V sobotu 9. srpna 2014 pořádá Jezdecký klub Hustířany Jezdecké skokové závody.
Program v přírodním areálu jezdeckého závodiště „Pod Hradem“ začíná v 10:30 hodin. Pro
jezdce jsou vypsány celkem 4 soutěţe stupňů Z aţ L**.
Návštěvníky čeká kromě jezdeckých soutěţí také doprovodný program v podobě ukázky
práce uměleckých kovářů a moţnosti jízdy na koni. Pro nejmenší bude připraven dětský
koutek se zajímavými soutěţemi.
V průběhu celého dne je zajištěné občerstvení. Doufáme, ţe nám bude přát počasí a ţe si
společně uţijeme krásný den v příjemném prostředí koní a jezdeckého sportu.
Více informací na www.jkhustirany.wz.cz
Jezdecký klub Hustířany
Doručování Velichovského zpravodaje
Na základě dotazu některých spoluobčanů sdělujeme, ţe Velichovský zpravodaj je a bude
občanům distribuován podle principu „jedna poštovní schránka = jeden výtisk zpravodaje“.
Není v našich silách evidovat poţadavky jednotlivých domácností na různý počet výtisků.
Kaţdé číslo zpravodaje je však zveřejněno i na webových stránkách obce, tj.
www.obecvelichovky.cz
Blahopřejeme
Dne 17.6. 2014 se doţívá krásného ţivotního jubilea
paní Miroslava Runkasová z Velichovek, naše dlouholetá
kolegyně a kamarádka. Do dalších let pevné zdraví, optimismus
a stále plno elánu a radosti ze ţivota přeje kolektiv MŠ Velichovky.
(zdroj: MŠ Velichovky)

Uzávěrka příštího Velichovského zpravodaje
bude ke dni 12. září 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.
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