Velichovský zpravodaj 2/2016
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 sobotu 30. dubna 2016 , odpad se bude vybírat na obvyklých místech, tj. v
Hustířanech v areálu firmy KV kovovýroba od 9.45 do 10.25 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 10.30 do 11.30
hodin..
Odpady nenechávejte na stanovišti bez dozoru, předejte je přímo pracovníkům svozové firmy po
jejich příjezdu. Ve Velichovkách je možno odpad předat pracovníkům obce, kteří na stanovišti budou,
již ve pátek 29. dubna 2016 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.

Kam se žárovkami?
Na základě dotazů několik občanů sdělujeme, že běžné skleněné žárovky se likvidují odkládáním do
popelnic na směsný odpad.
Ostatní svítidla (zářivky, LED žárovky a jiná úsporná svítidla) se předávají buď do prodejen elektro
nebo při sběru do nebezpečného odpadu.

Ukládaní biologického odpadu
Jako každé jaro začíná i letos úklid na zahradách a s tím souvisí i odvoz rostlinných zbytků. Žádáme
proto, abyste na kompostárně ve Velichovkách dodržovali provozní režim - tzn. větve a ostatní dřevní
opad určený ke štěpkování ukládali do přední části kompostárny, ostatní odpad (tj. zejména listí,
trávu) za uskladněný dřevní odpad.
V Hustířanech je i nadále přistavován u čistírny odpadních vod kontejner na listí, trávu, apod., větve
je třeba ukládat vedle kontejneru, aby mohly být seštěpkovány. Děkujeme za pochopení.

Sběr starého železa
Hasiči v obou částech naší obce provedou tak jako každoročně sběr starého železa. V Hustířanech se
sběr uskuteční ve čtvrtek 28. dubna v odpoledních hodinách, ve Velichovkách potom v pátek 29.
dubna. Hasiči vás prosí, abyste v tyto dny připravili staré železo před své domy. Případná pomoc
s vynesením starého železa vám bude poskytnuta při samotném sběru.

Přesázení kaštanů ve Velichovkách
Pracovníci obce v minulých dnech provedli přesázení kaštanů , tzn. že z prostoru před obecním
úřadem a prodejnou potravin je přemístili na lesní pozemek do lokality v okolí lázeňského vodojemu.
Důvodem přesázení bylo, že vsazené stromky trpí plísňovou chorobou (tzv. evropskou chorobou),
která způsobuje usychání vřeten a stromy rostou pouze do šířky, nikoliv do výšky. Zahradnické školky
v současné době již výše uvedený druh kaštanů přestaly pěstovat a dodávat, nelze proto pořídit nové
zdravé sazenice.
Proto, aby vzhled zeleně ve středu obce byl upravený, jsou kaštany nahrazeny magnoliemi, které jsou
vůči chorobám odolnější.

Oznámení o ukončení komplexních pozemkových úprav v katastr.území Hustířany
Katastrální úřad vyhlásil platnost nového katastrálního operátu, což znamená, že dnem 5.4.2016 se
původní čísla pozemkových parcel , na kterých proběhly komplexní pozemkové úpravy půdy
(extravilán k.ú. Hustířany), stávají neplatnými a nadále se již používá nové parcelní značení.

Námět k zamyšlení
V roce 2018 uplyne 100 let od ukončení 1. světové války, v níž bojovali a umírali také vojáci
z Hustířan. Naše ves jim dluží památník, v jiných obcích běžný. A s potěšením jsem zaznamenal, že to
není jenom můj názor. Svůj dluh bychom mohli splnit právě u této příležitosti, kde by na památníku
vedle padlých vojáků byla i jména legionářů, kteří bojovali za samostatnost Československa se zbraní
v ruce. Naše představa o umístění tohoto památníku je přirozená – před školou, kterou navštěvovali.
Jaroslav Dvořák, Hustířany 39

Základní škola Velichovky
Přišlo jaro a „ Všichni se radují“ jak se zpívá v jedné z písniček, které zazpívají žáci ZŠ Velichovky
24. dubna na jarním koncertu. Pod vedením Mgr. Kateřiny Hamáčkové, za klavírního doprovodu
Mgr. Radky Rýdlové, vystoupí také členové Sborečku ze ZŠ Boženy Němcové Jaroměř. Všechny Vás
srdečně zveme do areálu fotbalového hřiště, kde ve 14 hodin bude koncert zahájen.
9. března jsme se pobavili i poučili v rámci kulturně vzdělávacího programu „ Veselé Velikonoce“
v divadle v Jaroměři. 18. března ovládlo školu napětí a vzrušení. Žáci 2. – 5. ročníku plnili úkoly
mezinárodní soutěže „Matematický klokan“. Úkoly byly náročné a děti je zvládly s rozdílnými
výsledky. V kategorii Cvrček, pro druhý a třetí ročník, se nejlépe umístila Anna Mužíková. Antonín
Korityák dosáhl nejlepších výsledků v kategorii Klokánek pro žáky čtvrtého a pátého ročníku.
Do třetího korespondenčního kola soutěže Eurorebus se zapojili všichni. Postoupili jsme do krajského
kola a 1. dubna za nás bojovalo tříčlenné družstvo ve složení Vojtěch Korityák, Antonín Korityák a Jan
Otman v Hradci Králové. Bylo to náročné a chlapci se umístili na pátém místě.
Žáci 3. – 5. ročníku napsali slohové práce do soutěže České pošty „Napište dopis sami sobě ve věku
45 let“.
Stalo se již tradicí, že se členové kroužku anglické konverzace pod vedením Mgr. Ivony Šubrtové
zapojují do projektu Videopohlednice z mého města. Práce se jim dařila a také je moc bavila. Nelze
se tedy divit, že jejich video s názvem Perfect School Day obsadilo krásné 7. místo.
Žáci ze šachového kroužku nás zastupovali na několika turnajích a byli úspěšní.
V rámci hodin tělesné výchovy plní chlapci a děvčata všech ročníků disciplíny „Olympijského
víceboje“. Na konci dubna budeme některé z disciplín plnit v sokolovně v Rožnově. Nejlepší běžci a
běžkyně nás 19. dubna reprezentovali v Hradci Králové na okresním kole „Štafetového poháru“.
Přejeme Vám krásné jaro.
žáci a učitelky ZŠ Velichovky, www.zsvelichovky.cz

Mateřská škola, Velichovky
vyhlašuje
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 – 17,
který proběhne v budově mateřské školy ve dnech 23. a 24. května 2016
v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod.
Mateřská škola přijímá pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, příp.
mohou doložit, že jsou imunní proti nákaze nebo že se dítě nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci. Žádost o přijetí dítěte obdržíte při zápisu v mateřské škole.
K zápisu se dostaví alespoň jeden ze zákonných zástupců spolu s dítětem.
S sebou vezměte tyto doklady:
 rodný list dítěte,
 průkaz totožnosti 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 postižením.
 cizí státní příslušníci prokáží oprávněnost svého pobytu na území ČR dle §20 zákona
č.343/2007 Sb.
.
Monika Jirková, ředitelka MŠ

Z činnosti velichovských zahrádkářů v roce 2015
Ani v minulém roce zahrádkáři nezaháleli. Cestovali, aby poznávali dosud nepoznané a vraceli se na
místa, aby zjistili, jak tudy šel čas.
.
Naší první zastávkou byla naše největší soukromá zoologická zahrada v Chlebech, založená ze sbírek
současného majitele. Z naší nejmladší ZOO jsme se přesunuli dál o pár desítek kilometrů a vrátili se o
dvě století zpátky, do našeho naopak nejstaršího, skanzenu v Polabském národopisném muzeu v
Přerově nad Labem. Stavby lidové vesnické architektury, chaloupky s dobovým interiérem, doplněné
figurínami, školička plná žáčků s panem učitelem, hospodářské budovy , bylinková zahrádka v nás
zanechaly hluboký dojem. Zbytek dne jsme strávili v Lysé nad Labem na celostátní výstavě růží Růžová zahrada.. Součástí výstavy byl i Lázeňský veletrh a výstava Senior handicap. Každý z nás měl
možnost vybrat si ze široké škály nabízených výpěstků a výrobků.
Po prázdninách jsme pokračovali v putování po vlastech českých. Cílem byl tentokrát zámek ve
Slatiňanech. Podle vlastního zájmu si někteří prohlédli zámecký interiér, někteří zámeckou
hipologickou sbírku. Tradice chovu koní na zámku přetrvává a dodnes slouží zámecké stáje k chovu
kladrubských vraníků. Na posvícení jsme putovali opět do skanzenu, tentokrát na Veselém kopci.
Chaloupky rozeseté po kopcích, staročeské pochoutky, muzika, posvícenské tradice, to všechno nás
nadchlo svojí národní čistotou.
Následoval oběd, spojený s návštěvou Muzea zločinu v Ochozu. Bezkonkurenční oběd a malé,
zajímavé muzeum, obývané padouchy všeho druhu, od Babinského až po současné politiky. Tečku za
naším výletem jsme udělali v Ležákách. Muzeum na tomto pietním místě připomíná nejen 24. červen
1942 , kdy byly Ležáky vypáleny, ale je i odkazem pro budoucí generace.
28. říjen – Den vzniku samostatné ČSR - velichovští zahrádkáři slavili v Praze. Dostali jsme
příležitost, které se veřejnosti dostává jednou v roce - navštívit sídlo senátu - Valdštejnský palác s
Valdštejnskou zahradou. Poté jsme se přesunuli na místo, patřící mezi nejvýznamnější místa naší
historie, Vyšehrad. Zde jsme si prohlédli nejen vyšehradský hřbitov „národní hrdosti“ s hroby našich
velikánů, ale i kasematy v pevnostních valech, dříve sloužící k soustředění vojska při obraně Prahy.
Pohled z vyšehradských hradeb na panorama Prahy, proťaté protékající Vltavou, byla ta nejhezčí tečka
za výletem velichovských zahrádkářů do Prahy.
S uplynulým rokem jsme se loučili v Ratibořicích. Vánočně vyzdobeným zámkem nás provázel
komorník Leopold , byli jsme dokonce přijati kněžnou Zaháňskou. Slavnostní adventní atmosféru
dokreslil českoskalický folklorní soubor Barunka se svým pásmem vánočních koled v Rudrově mlýně.
Nechyběly ani vánoční trhy v Babiččině údolí. Poté už zbýval jenom čas na rekapitulaci činnosti
uplynulého roku a slavnostní oběd na výjezdní výroční členské schůzi v Hořičkách ve Vile Barbora s
Barunčinou vyhlídkou.
Organizování výletů pro naše členy, ale i pro další zájemce z obce, se stalo hlavní náplní naší činnosti,
ve které chceme i nadále pokračovat. I letos plánujeme návrat do Prahy a návštěvu dalších míst nejen
u nás, ale i v sousedním Polsku. Budeme rádi, když našich nabídek výletů využijí i další občané
Velichovek.
Za ZO ČZS Velichovky Laděna Třeštíková

Jezdecké skokové závody v Hustířanech
V sobotu 30. dubna 2016 pořádá Jezdecký klub Hustířany, z.s. Jezdecké skokové závody. Program v
přírodním areálu jezdeckého závodiště „Pod Hradem“ začíná v 10:00 hodin. Pro jezdce jsou vypsány
celkem čtyři soutěže: stup. obtížnost do 90cm, parkur st. „Z“, „ZL“ a L*. Déle je možnost přihlásit se
do dvou hobby soutěží pro jezdce a koně bez licencí: parkur do 60 cm a 70 cm.
V průběhu celého dne je zajištěné občerstvení.
Doufáme, že nám bude přát počasí a že si společně užijeme krásný den v příjemném prostředí koní a
jezdeckého sportu.
Více informací na www.jkhustirany.wz.cz
Za Jezdecký klub Hustířany, z.s. L. Pilnáčková

Pálení čarodějnic v Hustířanech
Čarodějnice z JK Hustířany, z.s. si dovolují pozvat své „čarodějné sestry“ a jejich přízně na Slet
čarodějnic konaný dne 30. dubna 2016, startujeme v 18,00 hod. od Pilnáčků (košťata a lampiony
s sebou) s přeletem do jezdeckého areálu „Pod Hradem“ v Hustířanech.
Po přistání na závodišti čekají na malé čarodějky a čaroděje soutěže a taneční rej s DJ Vlasy. Pokud se
někomu nepodaří při zapálení vatry vzlétnout či odlétnout, mohou se čarodějnice všeho věku
zaposlouchat do tónů kapely „Máslostroj“. Lektvary, bylinky, kouzelné přísady i něco na opal budou
přičarovány (nápoje a špekáčky možno zakoupit na místě). Přijďte si s námi zatančit, zazpívat,
vyzkoušet nová kouzla a zaříkávadla. Kostýmy vítány. Soutěže pro malé čarodějky a čaroděje.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Více informací na www.jkhustirany.wz.cz.
Za Jezdecký klub Hustířany, z.s. L. Pilnáčková

SDH Velichovky – kolektiv mladých hasičů
Mladí hasiči ve Velichovkách tráví většinu času přípravou na hru Plamen, která probíhá na
celém území České Republiky a jednotlivé kolektivy tak mají možnost změřit ve dvou kolech
této soutěže své dovednosti s ostatními družstvy.
Hra Plamen začíná na podzim, kde děti měří své síly v závodu požárnické všestrannosti v Mezilesí.
Jednotlivé disciplíny ZPV – střelba ze vzduchovky, lezení po laně, uzlování, topografie, požární
ochrana a zdravověda. Na podzim se děti účastní i Hronovského poháru, kde soutěží v netradičních
disciplínách. Poslední schůzka v roce je vždy pojatá jako vánoční sedánek, děti přinesou trochu
cukroví, rozdají si dárky a zahrají si spoustu her.
V novém roce děti už od ledna pilně a soustředěně trénují na pětiboj v Teplicích nad Metují a
uzlovačku v České Metuji. Po březnovém odpočinku následují závody požárnické všestrannosti
Rožnovský pohár a Nahořanský pohár, zde jsou stejné disciplíny jako na ZPV Mezilesí. Po branných
závodech se připravujeme na Memoriál Jirky Beka v disciplínách CTIF, které jsou velmi náročné, děti
plní útok CTIF a štafetu CTIF.
V měsíci květnu jsou děti asi nejvíce soutěžně vytíženy v poháru starosty SDH Nízká Srbská a v
Bohdašínském poháru, kde musí zabojovat v disciplínách štafeta dvojic, štafeta 4x60m a požárním
útoku, aby ti nejlepší z nich postoupily na Okresní kolo hry Plamen, které je postupovým kolem do
Krajského kola hry Plamen. Postupují pouze dvě první družstva starších žáků.
Jsou tu i další soutěže, které nejsou započítané jako kvalifikační soutěže - Bezděkovská šedesátka,
pohár starosty obce Bohuslavice v požárním útoku, Žernovské hry mladých hasičů, Běloveský kilo
v běhu na 100 m s překážkami, Jaroměřský pohár a další již zmíněné soutěže. V kolektivu mladých
hasičů se hodnotí i celoroční aktivita a kolektiv veškerou svou činnost zaznamenává i s fotkami do své
kroniky, která je po té také hodnocena.
Děti se každoročně zúčastňují i výtvarné a literární soutěže „Požární ochrana očima dětí“, některé se
probojovaly i do okresních a krajských kol této soutěže. Jako kolektiv mladých hasičů pořádáme i
výlety a besedy pro děti (prohlídky stanic HZS, ZOO, Mistrovství ČR v požárním sportu, a jiné).
Některé děti se účastní i letního okresního tábora na Kamenci v Orlických horách, který je určen nejen
pro hasiče, ale i ostatní děti, které mají zájem si užít prázdniny. Naše sezóna je červnem ukončena a
děti mají dva měsíce prázdnin.
Kdo je Barča Šubrtová určitě už víš, tak proč doma stále sedíš?
Vstaň a k mladým hasičům se dej, bude z tebe taky mistr světa, na nic víc už nečekej!
Chceš-li zažít dobrodružství a něco nového se naučit, je ti 6 až 18 let, neváhej a přijď mezi nás.
Scházíme se pravidelně každý čtvrtek od 16:00 hodin v hasičské zbrojnici ve Velichovkách.
Za kolektiv MH Velichovky vedoucí Petra Plachetková a Zuzana Malá

Okénko do historie školství v Hustířanech
V obci vznikla první jednotřídní obecná škola v roce 1846.
Třída byla v chatrném domku na místě č.p. 31. Místnost neměla
podlahu a po vyučování byla obývána četnými chudými rodinami.
Po jejím sesutí byla postavena na témže místě zděná škola, která
byla roku 1881 prodána kupci Janu Bílému a je v soukromých
rukou dosud. Nad vstupními dveřmi je zrekonstruovaný nápis
připomínající existenci školy.

V roce 1881 byla postavena škola nová na levém
břehu Hustířanky splňující tehdejší standarty.
Výuka ve zdejší škole byla ukončena s koncem
školního roku 1965/66, tedy k 30.6.1966.
Po té začala školní budova sloužit jako sídlo
MNV, knihovna, klubovna a to až do roku 1985,
kdy Hustířany byly sloučeny s Velichovkami.
Bývalá třída byla asi v letech 1980 – 81 upravena
na hostinec.
.
.
Jaroslav Dvořák, Hustířany 39

Blahopřejeme
Paní Anna Šubrtová z Velichovek v červnu oslaví 80. narozeniny.
K tomuto jubileu a do dalších let jí mnoho zdraví, spokojenosti a radosti přejí děti,
jejich rodiny a ostatní přátelé.
K přání se připojuje a jménem obce za dlouholetou spolupráci při udržování hřbitova
a provozuschopnosti věžních hodin na kostele děkuje Josef Karel, starosta obce
Pan Josef Karel, starosta obce, oslaví v květnu životní jubileum 70 let.
Do dalších dní všechno nejlepší, hodně zdraví, spokojenosti a mnoho pracovních
úspěchů přejí zaměstnanci a zastupitelé obce Velichovky

Uzávěrka příštího Velichovského zpravodaje bude ke dni 10.6.2016. 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. 2/2016 vychází ve Velichovkách dne 20.4.2016 , vydává Obec Velichovky v nákladu
250 ks výtisků, IČO 00273155, evidenční číslo MK ČR E 17563

Datum
13.2.2016
29.3.2016
24.4.2016
30.4.2016
30.4.2016
30.4.2016
květen
květen
21.5.2016
11.6.2016
18.6.2016
červen
VI. - VII.16
6.8.2016
27.8.2016
srpen - říjen
srpen - říjen
srpen - říjen
srpen - říjen
září
září
17.9.2016
15.10.2016
11.11.2016
11.12.2016
25.12.2016
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec

Kulturní kalendář na rok 2016
Název kulturní akce
Místo konání
Hasičský ples
SDH Velichovky
Vynášení zimy
Hustířánek
ZŠ+ZŠ B.Němcové+sbor
Jarní koncert
Skokové závody - parkur
Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic
Tenisový turnaj žen - čtyřhra
Letní biatlonový závod
Velichovské putování
Hobby závody
Cesta pohádkovým lesem
Orientační běh rodinných
družstev
Velichovský pětiboj
Velichovská pouť
Hustířanské posvícení
Tenisový turnaj Cik Cak
Tenisový turnaj žen - dvouhra
Tenisový turnaj - smíšená čtyřhra
Velichovský lob - muži
Hustířanský lampionek
Tenisový turnaj žen - dvouhra
Hasičská soutěž
Hubertova jízda
Putování za Martinským
světýlkem
Vánoční koncert
Šipkový turnaj
setkání důchodců
rozsvícení vánočního stromu
Vánoční koncert - cimbálovka
Cesta ke krmelci
Vánoční jarmark
Den otevřených dveří

JK Hustířany
TJ, MŠ, ZŠ Velichovky

JK Hustířany
TJ Velichovky
TJ Velichovky
MTB Velichovky
JK Hustířany
Hustířánek
ZŠ Velichovky
TJ Velichovky
TJ Velichovky
SDH Hustířany, Hustířánek

TJ Velichovky
TJ Velichovky
TJ Velichovky
TJ Velichovky
Hustířánek
TJ Velichovky
SDH Velichovky
JK Hustířany
MŠ Velichovky
MŠ + ZŠ
SDH Velichovky
MŠ+ZŠ+SDH
MŠ+ZŠ+SDH
TJ Velichovky
Hustířánek
ZŠ Velichovky
ZŠ Velichovky

