Velichovský zpravodaj 3/2019
Volby do Evropského parlamentu
Výsledky hlasování – volby do Evropského Parlamentu
konané ve dnech 24. – 25.5.2019 v obci Velichovky – Hustířany

Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů a
do výpisu ze zvláštního seznamu voličů
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky

Okrsek
č.1

Okrsek
č. 2

Velichovky

Hustířany

466

149

Celkem

%

615
100,0

151

49

200
32,52

Počet odevzdaných úředních obálek

151

49

200
100,0

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem

147

49

196
98,0

Číslo
stran
y

2
5
6
7
9
10
12
16
19
22
24
26
27
28
30
34
35
36
39
40

Název volební strany – počet odevzdaných hlasů
Strana nezávislosti ČR
Občanská demokratická strana
Ano, vytrolíme europarlament
Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
Koalice DSSS a NF
Koalice Rozumní, ND
Vědci pro Českou republiku
PRO Zdraví a Sport
Česká Suverenita
HLAS
Koalice STAN, TOP 09
Česká pirátská strana
Svob. A př. Dem.- T. Okamura (SPD)
ANO 2011
Demokratická strana zelených
BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLID.
Koalice Soukromníci, NEZ
Křesťanská a demokratická unie-Československá
Alternativa pro Českou rep.
Celkem

Okrsek
č.1

Okrsek
č. 2

Velichovky

Hustířany

1
19
3
1
7
1
2
2
1
1
1
9
21
18
39
1
1
2
16
1
147

1
8
2
0
2
0
3
0
0
0
3
9
5
3
10
0
0
0
2
1
49

Celkem
2
27
5
1
9
1
5
2
1
1
4
18
26
21
49
1
1
2
18
2
196

%
1,02
13,77
2,55
0,51
4,60
0,51
2,55
1,02
0,51
0,51
2,04
9,19
13,26
10,71
25,00
0,51
0,51
1,02
9,19
1,02
100

Samotěžba v lesích - nabídka občanům
Nabízíme nově všem občanům Velichovek a Hustířan možnost samotěžby v místních
obecních lesích. Dále je rovněž možné si koupit již natěžené dřevo dle níže uvedeného
ceníku:
Palivo z lesa:
a) přiblížené palivo měkké – jehličnaté – cena 700 Kč/m3 +DPH
- objem paliva je vypočítán podle lesnických tabulek)
b) nepřiblížené palivo měkké – jehličnaté – cena 200 Kč/m3+DPH
- objem paliva je vypočítán a stanoven na základě kubatury (tj. součinu délky, šířky
a výšky) srovnaných polen násobeno koeficientem 0,64
c) přiblížené palivo tvrdé – listnaté – cena 900 Kč/m3 +DPH
- objem paliva je vypočítán podle lesnických tabulek
d) nepřiblížené palivo tvrdé – listnaté – cena 400 Kč/m3+DPH
- objem paliva je vypočítán a stanoven na základě kubatury (tj. součinu délky, šířky
a výšky) srovnaných polen násobeno koeficientem 0,54.
f) větve – odběr je poskytován za úklid bezplatně
g) dřevní zbytky, štěpky – cena 200Kč/M3 + DPH
Veškeré další informace Vám poskytne p. Václav Moník, tel: 602 455 467

Provoz v budově Obecního úřadu o prázdninách
Obecní úřad: Bez omezení (V případě uzavření budou občané včas informováni).
Česká pošta: Bez omezení (V případě uzavření budou občané včas informováni).
Dětská lékařka MUDr. Kaválková – Ordinuje: 14.6., 28.6., 12.7., 9.8., 6.9. (vždy od 11:15
– 12:30). Dovolená: 22.7. – 2.8. a 19.8. – 30.8.
Lékař pro dospělé MUDr. Jelínek – Ordinuje: 17.6., 15.7., 5.8., 9.9. (vždy od 14:00 –
15:15). Dovolená: 8.7. – 12.7. a 14.8. – 23.8.
Obecní knihovna: Obecní knihovna ve Velichovkách je o prázdninách otevřena každý druhý
čtvrtek v měsíci, tj. 11.7., 25.7., 8.8., 22.8.2019 (vždy od 18:00 – 19:30).

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
Tímto Vás zveme na 6. veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční v pondělí
24.6.2019 od 19:00 v sále požární zbrojnice ve Velichovkách. Na programu jednání bude
například rozpočtové opatření 02-2019 na rok 2019. Dále pak představení konečné podoby
stavebních parcel ve Velichovkách a Hustířanech a rovněž pak dílčí informace o výsledcích
dotací.

Tenisové kurty Velichovky
V současné době již můžete naplno využívat tenisové kurty ve sportovním areálu na
Třešňovce. V případě zájmu o zamluvení termínu na kurtu se prosím obraťte na správce
tohoto areálu p. Miroslava Cingela, tel.: 733 178 743, popřípadě na místostarostu Obce p.
Zdeňka Šedivce, tel.: 724 562 777

Kompostárna Velichovky
Vážení spoluobčané. Na místní skládce ve Velichovkách má naše obec pronajatou pouze
polovinu tohoto prostoru, kde je možné ukládat bioodpad (větve, tráva, listí atd.). Druhá
polovina této kompostárny je soukromým pozemkem, kde je přísně zakázáno ukládání
stavebního odpadu, jako se tomu děje nyní. Děkuji všem za respektování této skutečnosti.
Jiří Lebedinský
starosta obce

Sázení stromků

V pondělí 13.5.2019 proběhlo sázení 100
malých smrčků v Obecním lese za ,,čističkou",
které naší Obci darovala jedna ze zastupitelek,
paní Jana Tulaková. Sázení se zúčastnili děti z
MŠ a ZŠ Velichovky. Postupně si vyslechly
přednášku o kůrovci a důvodu stavění
oplocenek od našeho obecního hajného p.
Vrabce. Tímto děkujeme všem zúčastněným za
účast a spolupráci.
OÚ Velichovky

Velichovské putování
10.00 hodin. Celkem se zaregistrovalo 484 účastníků. Bylo připraveno několik tras, jak pro
pěší, tak pro cyklisty. Délku trasy si vybral každý sám podle zdatnosti. Nejkratší trasa byla 11
km a nejdelší 60 km. Nejmladším účastníkem bylo šesti nedělní miminko a nejstarší účastník
se narodil v roce 1944. Trasy byly pěkně připravené, procházelo se a projíždělo krásnou
přírodou, a hlavně za sluníčka. Nikdo z účastníků nezabloudil a vrátil se zpět na hřiště. V cíli
na všechny čekala odměna – diplom, tužka s nápisem Velichovské putování a tombola.
Nechybělo dobré občerstvení, lahodný chmelový mok a jiné důležité tekutiny. Na hřišti se
rozjímalo do pozdních večerních hodin. Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří se
podíleli na organizaci této akce i všem účastníkům. A už se těšíme na 15. ročník!
Za oddíl MTB VELICHOVKY Roman a Alice

Dobročinná akce

V pondělí 13.5.2019 byl na Obecním úřadě ve Velichovkách předán šek z výtěžku akce "Ples-

neples", který organizoval spolek "Na záchranu
kluziště". Tento šek byl věnován na pomoc
nemocnému Matějovi Vernerovi, který trpí
vážnou vrozenou srdeční vadou. Tento dárkový
šek předával Matějovi osobně místostarosta obce
p. Zdeněk Šedivec a paní Jana Stolínová. Všem, kteří se na této akci podíleli tímto ještě
jednou děkujeme.
Za organizátory Jana Stolínová a Zdeněk Šedivec

Měsíc náborů - můj první gól
Tělovýchovná jednota Velichovky ve spolupráci s FAČR uspořádala v úterý 28.5.2019 ve
sportovním areálu na Třešňovce ve Velichovkách sportovní dopoledne s názvem "Můj
první gól". Akce se zúčastnilo na 133 dětí ze ZŠ a MŠ ve Velichovkách a rovněž ze ZŠ a MŠ
v Dubenci.
Děti si vyzkoušely na hřišti 10 dovednostních disciplín, ve kterých předvedly své pohybové
nadání (fotbal, honičky, kopání na cíl, přetahování lanem, házení tenisáků na cíl, koordinační
běhy, slalomy, skákání v pytli a penalty). I přesto, že počasí nebylo úplně ideální a chvílemi
poprchávalo, tak děti absolvovali s dobrovolníky z řad TJ Velichovky a se svými učitelkami
všechna stanoviště a bylo vidět, že je to baví a že se v těchto školách věnují sportu na velmi
dobré úrovni.
Po absolvování těchto disciplín pak byla pro všechny děti přichystána zasloužená odměna
v podobě dárkových tašek.
Tělovýchovná jednota Velichovky věří, že se dětem tato akce líbila a že se některé z nich do
útulného areálu na Třešňovce do Velichovek vrátí.

Za organizátory Jiří Lebedinský

Z činnosti MH Velichovky
Rožnovské ZPV
Dneska v Rožnově, to bude běh, pole
jsou suché, tak žádný stres.
Prezence a velký zmatek, nikdo
nedostal startovku pro začátek.
S čísly tady hašteří, doufejme, že
stihneme doma večeři.
Přípravčička vesele hamá, na start jdou
první, no tak sláva.
Na trati předčili všechna snažení, mají
to bez trestných, teď chtějí hranolky
smažený.
Mladší si spokojeně svačí, pak na trať
zlehka kráčí.
Družstvo starších a Ondrovo kažení,
jsme zvědavé na jejich umístění.
Dorost se asi ztratí v lesíku, mají
chybu na azimutíku.
Lucka to je naše běžkyně, bez trestných si to k cíli už šíně.
Aaaa výsledky jsou už vyřešeny, naše děti překvapeny.
Přípravka první to je krása, Lucka se zlatem další naše spása.
Mladší 13. místo a starší, dorost a jejich trestňáky, přesto obě družstva vezou domů bronzáky.
Na další závody jsme vyrazili do Nahořan, kde přípravka vybojovala opět první místo (Viki a
Kristianek Janečkovi, Lilly Brožová, Niki Košinarová, Klárka Bláhová). Do Hustířan byl zapůjčen
Bart Hnízdo a Romča Kugler a ty si doběhli pro stříbrné medaile. Starší B překvapili, po velkém x
letém snažení si domů přivezli pohár za první místo (Aleš Stradiot, Dája a Lucka Karlovi, Ondra
Holemář, Míla Kukal). Starší A jsou naše jistota a doběhli si pro krásné dvě jedničky (Laduš a Denča
Sršňovi, Jirka a Natálka Štefanovi a Daník Stradiot). 10. ročník ZPV Nahořany byl pro nás velice
úspěšný.
O Velikonocích následovala pro nás neznámá soutěž v běhu na 60 metrů v Malých Svatoňovicích.
Jelikož my to tam neznáme a nikdo nezná nás, vznikla následující hláška: „Všichni řeší, kdo jsme?
Ovšem my řešíme, kde jsme?". Těchto závodů se zúčastnily holky Sršňovi, holky Karlovi, kluci
Stradiotovi, Ondra Holemář a Míla Kukal.
O týden později jsme vyrazili do Náchoda na disciplíny CTIF. Mladší se překvapivě umístili na
krásném 8. místě, což nás potěšilo, toto umístění na této velmi těžké soutěži jsme nečekali. Za Dream
team vyběhli Míla Kukal, Danik Stradiot, Natálka Štefanová, Niki Košinárová, Viki a Kristianek
Janečkovi, Lilly Brožová, Romča Kugler a Bart Hnízdo. Za starší si taktéž pro 8. místo doběhli: Ája
Stradiot, Dája a Lucka Karlovic, Denča a Laduška Sršňovi, Ondra Holemář, Jirka Štefan, Fanda
Lánský a doplněno bylo o Mílu Kukala, který je multifunkční
První květnovou neděli nás čekala soutěž v Nízké Srbské, která se i přes nepříznivé počasí vydařila.
Děti soutežily v disciplínách štafeta dvojic, štafeta 4x60 a požární útok. Starší si vysoutěžili pátou
příčku a mladší sedmou.
Čekají nás kvalifikační závody na Bohdašíně, okresní kolo hry Plamen, kam jsme se staršími
postoupili. Dále pak okresní přebor v běhu na 60 metrů, okresní kolo dorostu a dospělých. V červnu už
se budeme těšit na Bezděkovské šedesátky, Bohuslavický pohár v PÚ. Když se zadaří, tak i krajské
kolo hry Plamen a soutěže dorostu. Na závěr sezóny se chystáme pro děti připravit celovíkendovku s
podtitulem tajný výlet, přejeme všem dětem mnoho úspěchů do konce školního roku. PS. těšíme se na
prázdniny.
Za kolektiv MH Velichovky Petra Němečková a Zuzana Malá

Základní škola Velichovky
Květen barevný má fráček, červen zpěvavý je ptáček,
červenec je léto u vody, srpen prázdninové příhody…
Začátkem května byl ukončen program pro předškoláky. 9. května proběhlo společné focení
tříd a 24. května jsme aranžovali květinovou výzdobu do volebních místností.
28. května jsme se zúčastnili sportovního dopoledne pořádaného Fotbalovou asociací
ČR s názvem „Měsíc náborů – Můj první gól“. Žáci plnili sportovní disciplíny na deseti
stanovištích. Během května plnili žáci ve školní družině 4. úkol do „Recyklohraní“ s názvem
Člověče nezlob se a recykluj. Jejich úkolem byla tvorba deskových her. 30. května se konaly
třídní schůzky a 31. května byla ukončena činnost zájmových kroužků.
A co nás čeká v červnu?
První týden 3. – 6. června proběhne sběr starého papíru. Budeme rádi, když se
s námi do sběru zapojíte. Na školní výlet pojedeme do iQLANDIA do Liberce. Olympiáda
málotřídních škol v Dolanech se bude konat 19. června. Doufáme, že naši žáci budou
úspěšní jako v předešlých letech a obhájí pohár pro nejlepší školu.
Během celého školního roku děti plnily disciplíny do celostátní sportovní soutěže
Sazka olympijský víceboj. Všem se úspěšně podařilo splnit všech osm disciplín a obdrží
Sportovní vysvědčení. Poslední červnový týden nás čeká prezentace žákovských portfolií,
sportovní dny a prezentace žáků 5. ročníku z hodin informatiky, ve kterých vzpomínají na ZŠ
Velichovky.
Školní rok 2018/2019 ukončíme 28. června, kdy žáci obdrží vysvědčení a proběhne
slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku.
Přejeme Vám krásné léto plné slunce a pohody…
všichni ze ZŠ Velichovky
www.zsvelichovky.cz

Poděkování

Školní rok 2018/2019 byl pestrý na výběr zájmových kroužků. Rádi bychom touto cestou
poděkovali všem vedoucím kroužků za jejich vedení, píli a ochotu kroužek vést. A to Janě
Tulakové za kroužek fitness, Bc. Andree Matoušové za šachový kroužek, Lucii Hladíkové,
DiS. za čtenářský kroužek a Mgr. Ivoně Šubrtové za kroužek Anglického jazyka pro 1. a 2.
ročník a taneční kroužek. Děkujeme a doufáme, že se v příštím školním roce můžeme opět
těšit na vzájemnou spolupráci.
Další poděkování směřuje k žačce 4. ročníku Daniele Dvořákové, která se zúčastnila
soutěže Talent roku a skončila na prvním místě. Pro školu získala dar v hodnotě 5 000 Kč
na nákup sportovního vybavení.
Mgr. Hana Pekárková

ZPRÁVIČKY Z VELICHOVSKÉ ŠKOLIČKY
„Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, zase půjdem na výlet...“
Po celý rok se ve školce učíme spoustu nových věcí, ale také moc rádi objevujeme nová místa
a jezdíme na výlety. Rádi bychom Vám naše cesty za poznáním trochu přiblížili.

V dubnu jsme vyrazili na cestu do Neznášova, kde jsme si prohlédli ovečky a husy.
Vydali jsme se na polodenní výlet do Jaroměře, kde jsme navštívili Muzeum Výtopna. Děti si
poslechly krátký a jednoduchý výklad o historii železnice u nás i ve světě, prohlédly si
prostory bývalé "Výtopny", různé druhy lokomotiv, vagónů, jeřáb na nakládku uhlí a
kolejiště. Seznámily se s novými pojmy-např. návěstí, výhybka, kolejiště... Také shlédly
mechanickou ukázku pohybu návěstí a výhybek. Děti sledovaly přijíždějící a odjíždějící
vlaky. Prohlédli jsme si prostory nádraží – sledovali jsme rekonstrukci kolejiště a nástupiště a
nakonec jsme se svezli vláčkem na zastávku. Cestu jsme zakončili opět autobusem.
Po turistických značkách jsme se vydali do Dubence, kde jsme navštívili hospodářství u
Hlavatých. Děti zde pozorovaly ovce, kozy a jejich krmení. Největší atrakcí však pro ně bylo
divoké prase jménem Božena, kterou si nakrmily. Z naší cesty jsme si přinesli trofej v podobě
dančího paroží, kterou naši malí průzkumníci našli v lese.
Na další cestu jsme vyjeli do Dvora Králové, kde děti v Hankově domě shlédly program
„Slavíme“ k 70. výročí od založení místní ZUŠ. Program byl velmi akční a děti si při něm
mohly zatančit i zazpívat.

Za objevy jsme se vydali na školní zahradu, kde jsme v našem čarodějném týdnu společně
míchali smrduté lektvary a pozorovali různé barevné a chemické reakce.
Celý měsíc jsme zakončili čarodějnickým rejem v hasičské zbrojnici. Děti procvičovaly
zručnost a šikovnost při různých disciplínách, jako např. žabí skoky, lov netopýrů, hod
ropuchou do bažiny, chytání pavouků a hledání havěti. Celé dopoledne jsme zakončili
klopýtavými tanci s koštětem a předáním čarodějnického vysvědčení.
V květnu jsme při svých výletech do okolí MŠ poznávali a sbírali léčivé byliny a květiny, ze
kterých jsme si vytvořili herbář. Jedno dopoledne jsme věnovali přípravě a ochutnávce
bylinkových čajů.
Již tradičně jsme se vydali na celodenní tajný výlet s maminkami na kozí a ovčí farmu do
Pěnčína. Pozorovali jsme zvířata žijící na farmě např. ovce, kozy, osla, lamy a další. Vyslechli
jsme si vyprávění o jejich způsobu života a všichni jsme ochutnali produkty z kozího a ovčího
mléka. V korálkové dílně si děti společně s maminkami navlékly náramky, náušnice apod.
Výlet jsme zakončili krátkým vystoupením dětí na školní zahradě a předáním dárků
maminkám.
„Cestování je krásná věc, jestliže máme domov, do kterého se můžeme vracet.“
A my Vám přejeme, abyste také hodně cestovali, nová místa poznávali a vždy se měli kam
vracet.
Bc. Pavla Vejrová, Simona Hlavatá a kolektiv MŠ Velichovky.

KALEDÁŘ AKCÍ
ČERVEN
8.6.2019 - Pohádkový les Hustířany
15.6.2019 - Beach volejbal
24.6.2019 - Veřejné zasedání Obce Velichovky (Hasičárna Velichovky)
ČERVENEC
20.7.2019 – HUHUFEST Hustířany (Hustířanský hudební festival)
SRPEN
3.8.2019 - Pouťová zábava - Velichovky
24.8.2019 - Posvícení v Hustířanech a Hry bez hranic
- Velichovský pětiboj (termín bude včas upřesněn)
- Oslava 100 let založení Sokola + dětské zábavné odpoledne (termín bude včas upřesněn)

Uzávěrka příštího Velichovského zpravodaje
bude ke dni 12.9.2019. 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.6/2017 vychází ve Velichovkách dne 6.6.2019, vydává Obec Velichovky v nákladu 250 ks výtisků, IČO
00273155, evidenční číslo MK ČR E 17563

