Velichovský zpravodaj 2/2015
Zastupitelstvo obce Vás zve na své veřejné zasedání
5. veřejné zasedání zastupitelstva obce Velichovky se uskuteční ve středu 29. dubna 2015 od 19.00 hodin
v hasičské zbrojnici ve Velichovkách.
Na programu bude zejména schválení závěrečného účtu obce za rok 2014, závěrky obce a příspěvkových
organizací za rok 2014, majetkoprávní úkony k pozemkům (nájem, směna, koupě, bezúplatný převod)
Ordinační hodiny - MUDr. Jelínek
Oznamujeme změnu ordinačních dnů v ordinaci ve Velichovkách - MUDr. Jelínek bude přítomen v těchto
dnech : 4. 5., 25. 5., 8. 6., 29. 6., 27. 7., 24. 8., 14. 9., 5. 10. a 26. 10. 2015 od 14 do 15.30 hodin.
Doprodej palivového dřeva
Obec Velichovky nabízí doprodej palivového dřeva-dub v mnoţství cca 3,5m3 za cenu 1000 Kč+15% DPH a
dále dubové větve – 3 fůry, kaţdá za cenu 782 Kč vč. DPH. Zájemci o odkup dřeva se mohou přihlásit u
starosty obce (telefon 603146372)
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 2. května 2015 , odpad se bude vybírat na obvyklých místech, tj. v
Hustířanech v areálu firmy KV kovovýroba od 8,00 do 8,55 hodin - příjezd s odpadem do firmy bude po
zpevněné ploše od bývalého hostince U potůčku, výjezd pak přes areál firmy kolem Schwarzových. Ve
Velichovkách sběr proběhne na dvoře hotelu U Kopeckých od 9.00 do 10.00 hodin..
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 ve
čtvrtek 30. dubna od 13.00 do 18.00.
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.
Zajištění sběru drobného kovového odpadu a bioodpadu
Vzhledem k tomu, ţe svozová firma Marius Pedersen a.s. dosud neobdrţela od výrobce typizované nádoby
na sběr kovového odpadu (plechovek, víček od kelímků apod.), obec umístila provizorní nádoby určené ke
sběru této komodity. V místní části Velichovky na sběrném místě v ulici Jaroměřská (u bývalých potravin
V+V ) je umístěn kovový kontejner a v Hustířanech u Hostince u Potůčku kovový sud s označením
„kovový odpad“.Jakmile obec obdrţí objednané nádoby, bude provedena jejich výměna.
Bioopad ve Velichovkách je moţné průběţně ukládat na kompostárnu, v Hustířanech bude na obecním
pozemku u čističky odpadních vod přistaven kontejner, který bude pravidelně na kompostárnu vyváţen .
Sběr železa
Sbor dobrovolných hasičů ve Velichovkách pořádá v pátek 24. dubna 2015 v odpoledních hodinách sběr
starého ţeleza. Hustířanští hasiči budou staré ţelezo sbírat ve čtvrtek 23. dubna 2015, rovněţ v
odpoledních hodinách. Pokud staré ţelezo k odvozu máte, připravte jej na tento den před své domy.
Ukliďme Česko
Spolek Hustířánek se připojil k celorepublikové výzvě k úklidu naší přírody. Proto komu není lhostejný
nepořádek v našem okolí, nechť se k nám připojí. Sraz bude 18.4.2015 v 16 hodin v Hustířanech na návsi u
krámu. Podle počtu dobrovolníků se rozdělíme do pracovních skupin, které se rozejdou na místa úklidu.
S sebou pracovní rukavice a k pytle na odpadky.

29.3.2015 proběhlo Vynášení Morany
aneb Rozlučme se se zimou, přivítejme jaro!
Celý týden bylo psí počasí, vyprovodit zimu ze dveří proto bylo nanejvýš potřeba. Stejný názor sdílelo 25
lidí různého věku a vzrůstu, kteří se navzdory trvalému dešti vydali za námi na hustířanské závodiště. Po
uvítání šly děti s rodiči vyrábět malou Moranku, která slavně vzplála v ohništi pod střechou. Přijela mezi nás
i Jana Mazuchová s výrem, kánětem a puštíkem, myslivec Martin uchystal nástěnku s jarní tématikou, a tak
jsme si čekání na umoudření počasí krátili v příjemné společnosti i atmosféře. Po vyprávění o pohanském
svátku vynášení zimy jsme se za největšího lijáku, hlaholu a rámusení statečně vydali s velkou Moranou
k baroknímu mostku, ze kterého byla vhozena do potoka. Pak uţ jsme honem spěchali zpět k ohništi opéct si
buřty a prohřát se čajem. Darovaný balíček osení uţ na důkaz jara dělá na stole zelenou parádu. Zima uţ je
pryč! Děkujeme všem odváţlivcům, nezištným pořádajícím, poskytovatelům zázemí a dárcům, díky kterým
jsme strávili smysluplné odpoledne.
Za Hustířánek, z.s. Martina Holubářová
Děti s rodiči si 3.4.2015 přišly nejen najít a nasbírat symboly Velikonoc
Páteční předvelikonoční odpoledne opět patřilo v duchu Hustířánku dětem a rodičům. Počasí nám tentokrát
přálo, a proto na hustířanské závodiště dorazilo i mnohem více hostů.
Ty čekalo několik jarních úkolů. Prvním z nich byla výroba a výzdoba papírového košíčku. Do něj pak
nasbírat stanovený počet vajíček a zajíčků. Po náleţité kontrole a ještě náleţitější pochvale zbýval poslední
úkol – seřadit kartičky, kterak se z vajíčka vyvine kuřátko (pojem „kuřice“ byl neznámý i mnohým rodičům).
A jak uţ to v pohádkách bývá (kéţ by i v ţivotě), za dobře odvedenou práci následuje odměna – tou byly
malé pletené pomlázky a ozdoba na ni.
Děkujeme a nashledanou třeba v pohádkovém lese (20.6.) nebo 18.4. při jeho úklidu.
Za Hustířánek, z.s. Martina Holubářová
…zprávičky z velichovské školičky…
Kudy chodí jaro? Zelenými vrátky…
A jaro uţ konečně dorazilo i k nám, a to i díky tomu, ţe jsme společně s dětmi zahnali paní Zimu. Zpívali
jsme ve školce jarní vítací písničky, vyráběli jarní květinové klíče a odemkli jimi sluníčku zelená vrátka
k jaru.
V předjarním období jsme si také tradičně uţili pohádkový karneval plný her, tanečků, soutěţí a písniček.
Děkujeme paní cukrářce Janě Dohnalové, která nám pravidelně peče a daruje dobrůtky na různé akce, které
pro děti pořádáme.
V mateřské škole se dlouhodobě věnujeme výchově ke zdraví a zdravému ţivotnímu stylu. Lednová
loutková pohádka ,, Kubův bolavý zoubek‘‘ dětem připomněla správné návyky při péči o chrup. Dále jsme
vyuţili nabídku společnosti ,,Zdravá pětka‘‘ a v naučném programu se děti dozvěděly spoustu zajímavostí o
našem zdraví. Znalosti z těchto témat vyuţíváme při praktických činnostech. Děti si v MŠ připravovaly
zeleninový a těstovinový salát, pomazánky, zeleninové chlebíčky a obloţené talíře. Pro ,,naše‘‘ děti to ale
nebyla ţádná novinka, protoţe společné přípravy svačin, salátů i pečení různých dobrot je pro nás jiţ několik
let samozřejmostí. A co si ukuchtíme, to si taky sníme… Spolupracovali s námi i rodiče dětí a společně
vymýšleli veselé a originální rýmovačky na téma ovoce a zelenina.
S příchodem jara vyráţíme do přírody. Pozorujeme změny, které pro nás toto roční období vyčarovalo. V MŠ
jsme sledovali, jak z malinkého semínka vyroste rostlinka. Uţ víme, co k růstu potřebuje, jak se o ni dále
starat a také, ţe je důleţité přírodu chránit a pečovat o ni. Kousek ţivé přírody máme i ve školce. Jsou to
kamarádi ţelváci a bráškové pískomilové. A právě jeden z těchto školkových podnájemníků pískomil
Jáchym nedávno onemocněl. Velké poděkování ještě jednou posíláme panu MVDr. Daliboru Sovovi za
bezplatnou operaci a úspěšnou léčbu našeho kamaráda.
Nedávno jsme společně přivítali velikonoce, i kdyţ ty letošní připomínaly spíše vánoce. Nás ale i přesto
bavila výroba velikonočních slepiček, barvení a zdobení vajíček. Děti se naučily nové velikonoční koledy a
kluci si s předstihem vyzkoušeli první koledování a,,omladili‘‘ svoje kamarádky v MŠ, paní kuchařky i
učitelky malým výpraskem.
Velikonoce jsou za námi a nás láká krásné počasí ven ze školky. Tentokrát vyrazíme za ptáčky zpěváčky.
Učíme se je pozorovat, namalovat a některé i poznat podle zpěvu.
V příštích měsících školního roku nás čeká mnoho dalších akcí a záţitků. Těšíme se na čarodějnický rej, na
společný výlet s maminkami ke Dni matek, jarní tvoření s tatínky, první ročník ,,BAZÁRKU‘‘ pro
dospěláky, pohádkový les v Jaroměři, ale ze všeho nejvíc na čtyřdenní pobyt a putování po Krkonoších.
Krásné měsíce plné sluníčka, nových záţitků a radosti Vám přejí zaměstnanci MŠ Velichovky.
.
S.Hlavatá, uč. MŠ

Základní škola Velichovky
V naší škole se stále něco děje. Hned po jarních prázdninách 10. února proběhl zápis do 1. ročníku. Ţáci
čtvrtého a pátého ročníku se letos poprvé zapojili do mezinárodní matematické soutěţe Pangea. A v rámci
projektu Planeta Země 3 000 se zúčastnili v Jaroměři interaktivního pořadu Indonésie – po stopách lidojedů
a pro spoluţáky z něho připravili pěknou prezentaci.
Opět jsme se zapojili do vědomostní soutěţe Eurorebus Junior. Ţáci všech ročníků vypracovali úkoly tří
korespondenčních kol a postoupili do krajského kola, ve kterém za nás budou bojovat tři vybraní ţáci.
V březnu jsme absolvovali vzdělávací program Naše stromy, v rámci našeho celoročního projektu Strom.
Pan Petr Obluk, vedoucí přírodovědného krouţku, nás seznámil se základními informacemi o stromech
rostoucích v ČR.
Chceme ţít zdravě a být zdraví. Ve vzdělávacím programu Zdravá 5 nás lektorka Školy zdravé 5 seznámila
se základními zásadami zdravého stravování. Děti prvního a druhého ročníku se navíc v preventivním
programu Veselé zoubky naučily jak správně pečovat o svůj chrup, jak předcházet vzniku zubního kazu a
obdrţely preventivní balíčky.
V zdravém těle zdravý duch, proto nezapomínáme ani na pravidelné cvičení. Všichni ţáci se zapojili do
Olympijského víceboje. Jednotlivé disciplíny plnili společně v hodinách tělocviku, jiné doma a při těch
náročnějších jsme dokonce vyuţili prostředí tělocvičny v Roţnově, kde si děti po příjemné procházce pěkně
protáhly svá těla.
A opět matematika, tentokrát to byla mezinárodní soutěţ Matematický klokan kategorie Cvrček a Klokánek.
Úlohy byly skutečně náročné a ţáci z druhého aţ pátého ročníku se s nimi vyrovnali s rozdílnými výsledky.
Ţáci čtvrtého a pátého ročníku prověřili své slohové dovednosti. V rámci literárních soutěţí V hlavní roli
kniha a Popiš svět, ve kterém bys chtěl žít napsali zajímavé práce.
Velmi pilně pracují i zájmové krouţky. Děvčata z tanečního krouţku pod vedením Ivony Šubrtové,
vystoupila s předtančením na Hasičském plese. Krouţek anglické konverzace, také pod vedením Ivony
Šubrtové, se zapojil do projektu Pohlednice z mého města. Podařilo se jim natočit v anglickém jazyce velmi
pěknou videonahrávku o naší obci. Vedoucí šachového krouţku Mgr. et Mgr. Petr Staněk uspořádal nejen pro
členy krouţku první šachový turnaj na naší škole. Čtenářský krouţek pod vedením Evy Ambroţové, je jiţ
mnoho let neodmyslitelnou součástí školy. Malí čtenáři opět proţili Andersenovu noc plnou pohádek a
kouzel v místní knihovně.
Krásné jaro plné pohody a sluníčka přejí všem všichni ze ZŠ Velichovky
/více na www.zsvelichovky.cz/
Jarní koncert pod pergolou
Základní škola Velichovky pořádá 26. dubna ve 14.00 na fotbalovém hřišti „Pod pergolou“ Jarní koncert.
Těšíme se na Vás.
Mise Velichovky a otevření lázní
Obec Velichovky ve spolupráci s Mikroregionem Hustířanka a se skupinou přátel 16.obrněné divize letos
uspořádá u příleţitosti 70. výročí ukončení 2. světové války třetí ročník vzpomínkové akce „Mise
Velichovky“.
Konvoj původních historických vozidel vyjede ráno 8.5.2015 z Plně a do obce dorazí téhoţ dne okolo 19
hodiny. Mezi 20. a 21. hodinou bude promítán film o příjezdu Američanů do Velichovek.
Hlavní část oslav začne v sobotu dne 9.5.2014 v 9 hodin v okolí hotelu U Kopeckých . V jejich rámci
proběhne promítání historických a současných filmů, přednáška o historii Mise, ukázka dobového tábora
US Army, komentovaná prohlídka techniky, předvedení výstroje a výzbroje. Okolo 10. hodiny bude
slavnostně poloţena kytice k pamětní desce 16. THAD a po ukončení pietního aktu se čestná stráţ přesune k
budově základní školy, kde bude odhalena pamětní deska velichovského rodáka, učitele pana Schejbala,
který by letos oslavil své 100. narozeniny. Tento významný rodák se za druhé světové války zúčastnil
protifašistického odboje a za svoji činnost byl vězněn a popraven nacisty. Ve 12 hodin se kolona 16. obrněné
divize přesune do areálu lázní, kde bude k pomníčku 16. squadrony slavnostně poloţena kytice. Okolo 15
hodiny se celá kolona s Velichovkami rozloučí a rozjede se zpět směrem na Prahu.
U příleţitosti Mise Velichovky zároveň dojde také ke slavnostnímu otevření lázní. V areálu lázeňského parku
bude připraven zábavný program po děti. Více info na webových stránkách lázní www.velichovky.cz a na
stránkách obce www.obecvelichovky.cz.
Občerstvení po dobu oslav bude zajištěno. Vstup zdarma.

Pálení čarodějnic ve Velichovkách
Pálení čarodějnic je starý, ale stále ţivý svátek. Ve Velichovkách se stal jiţ tradicí a tento svátek vyhledává
stále více lidí. Přijďte i letos se svými dětmi do areálu fotbalového hřiště a zaţijete netradiční oslavu Pálení
čarodějnic a příchodu jara. Na čtvrtek 30.4.2015 jsme pro Vás připravili opékání buřtů, hry a soutěţe, ve
kterých se neztratí ani ti nejmenší. Na své si přijdou i dospělí, pro které máme připravenou spoustu lahůdek a
nápojů.Budeme rádi, když přijdete či přiletíte v čarodějnickém kostýmu.
Bliţší informace k organizaci Vám sdělíme prostřednictvím plakátů.
SDH Velichovky
Pálení čarodějnic v Hustířanech
Čarodějnice z JK Hustířany si dovolují pozvat své „čarodějné sestry“ a jejich přízně na Slet čarodějnic
konaný dne 30. 4. 2015, vylétáme v 18,00 hod. z jezdeckého areálu „Pod Hradem“ v Hustířanech.
Jestliţe se někomu nepodaří vzlétnout či odlétnout, můţe si zatančit na „čarodějnické diskotéce“. 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
Jezdecké skokové závody v Hustířanech
V sobotu 25. dubna 2015 pořádá Jezdecký klub Hustířany Jezdecké skokové závody. Program v přírodním
areálu jezdeckého závodiště „Pod Hradem“ začíná v 9:30 hodin. Pro jezdce jsou vypsány celkem 4 soutěţe:
stup. obtíţnost do 90cm, parkur st. „Z“ a „ZL“ a stup. obtíţnost do 115 cm a 2 hobby soutěţe: parkur do 60
cm a 70 cm. 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
Pozvánka na Pohádkový les
Hustířánek Vás srdečně zve na jiţ tradiční Cestu pohádkovým lesem. Konat se bude 13.6.2015 v jezdeckém
areálu v Hustířanech. Start od 13 do 15 hodin. Kromě cesty pohádkovým lesem bude k vidění i
myslivecký stánek s ukázkou dravců. Po příchodu pohádkových postaviček z lesa bude připraven krátký
V Litiči pořádají pouť spojenou s prezentací řemesel a prosí Vás o pomoc
Milí přátelé a sousedé!
Obracíme se na vás s pozváním a prosbou ohledně Obecní pouti v Litíči dne 30. 5. 2015. Pouť v Litíči má jiţ
mnohaletou tradici a letos bychom ji rádi zpestřili prezentací řemesel a drobným prodejem produktů
šikovných lidí v našem okolí. Kdo z vás by této moţnosti chtěl vyuţít a představit nám svou práci a své
výrobky či výpěstky a nebo by o sobě rád dal vědět, kontaktujte nás prosím na telefon starosty Obce Litíč –
p. Petra Jiráska, tel. číslo: 603 879 221 do 30.dubna 2015.
Pouť se koná 30. května 2015 od cca 9.30 hodin do 15.30 před a v kostele v Litíči. V podvečerních
hodinách se setkání s občerstvením přesune do prostor Obecního úřadu na návsi u rybníka.
Prezentace a prodej je bezplatný, dopravu si kaţdý musí zajistit sám.
Děkujeme a těšíme se na vzájemné srdečné setkání!
Zastupitelstvo obce Litič
MŠ Velichovky pořádá 1. ročník bazárku pro dospěláky
,,STARÉ PŘINES, NOVÉ ODNES...‘‘
Příjem i prodej proběhne v hasičské zbrojnici ve Velichovkách.
Příjem zboţí ve čtvrtek 21.5.2015 od 15.00 hod. do 19.00 hod.
Prodej v pátek 22.5.2015 od 14.00 hod. do 19.00 hod. a v sobotu 23.5.2015 od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Vrácení neprodaného oblečení v sobotu 23.5.2015 od 12.00 hod. do 13.00 hod.
Do bazaru přijímáme pouze jarní a letní módní , čisté a neponičené oblečení, obuv, kabelky, biţuterii pro
ţeny i muţe.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

Tenisové kurty Velichovky
Tenisové kurty v areálu Na Třešňovce budou v letošním roce zprovozněny v závislosti na počasí
zřejmě od počátku měsíce května. Jejich správcem bude i v letošním roce pan Stanislav Kubeš a ceník
vstupného se nemění -tj. roční permanentky pro dospělé : 1 000 Kč, permanentky pro děti nad 10 let,
studenty denního studia a důchodce:300 Kč, cena pro děti do 10 let: 100 Kč, cena jednotlivého vstupného na
jeden kurt – do 17. hodin: 80 - Kč, po 17. hodině: 100 Kč, zapůjčení při jednodenních akcích společenským
organizacím se sídlem na území obce: zdarma, pronájem při akcích firmám a ostatním ţadatelům:150 Kč(2
kurty/1 hodina), rodinné permanentky (rodiče+děti vč.studentů denního studia): 2 200 Kč.
V případě příznivého počasí mohou být kurty zprovozněny i v průběhu dubna – pokud se tak stane,
bude rozeslána informační SMS a zveřejněny plakátky na obecních vývěskách a www.obecvelichovky.cz.
Blahopřejeme
30. března oslavila paní Miloslava Sklenková z Velichovek významné ţivotní jubileum.
Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a vitality jí k jejím narozenínám přejí
manţel Zdeněk, dcera Martina

Uzávěrka příštího Velichovského zpravodaje
bude ke dni 12.6.2015. 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 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.2/2015 vychází ve Velichovkách dne 13.4.2015 , vydává Obec Velichovky v nákladu 250 ks
výtisků, IČO 00273155, evidenční číslo MK ČR E 17563

