Velichovský zpravodaj 4/2019
Pozvánka na 7. veřejné zasedání zastupitelstva obce

Tímto Vás srdečně zveme na 7. veřejné zasedání zastupitelstva obce Velichovky, které se koná
v pondělí 16. září 2019 od 19 hodin v sále hasičské zbrojnice ve Velichovkách. Na programu
jednání je mimo jiné projednání prodeje pozemku, záměru na směnu pozemků (obojí v k.ú. Hustířany), dále informace o výběrových řízeních na vstupní chodník u Lázní a na parkoviště u bytovky
a projednání petice za odvolání ředitelky Mateřské školy Velichovky. Dále různé informace.
Těšíme se na Vaši účast.

Dovolená na obecním úřadě

Oznamujeme Vám, že ve dnech 13. září–23. září bude čerpat paní účetní Hana Karbanová
dovolenou. V tomto období nebude možné na OÚ vyřizovat žádné platby.
Další dovolenou ve dnech 7. října–16. října bude čerpat starosta obce p. Jiří Lebedínský.
S případnými problémy v tuto dobu je možné se obrátit na místostarostu obce p. Zdeňka Šedivce
tel.: 724 562 777.
OÚ Velichovky

Rozkvetlé Velichovky a Hustířany

Vážení spoluobčané, nejdřív bych chtěla poděkovat všem těm, kdo se do soutěže přihlásili. Ale i těm,
kteří se nepřihlásili, ale starají o vzhled svých domů, zahrádek i předzahrádek.
Soutěž jsem vyhlásila proto, že jsme lázeňská obec. Tisíce lázeňských hostů chodí kolem Vašich domů
a dívají se a srovnávají, jaké to máte hezké a upravené a co vše Vám ve Vašich zahrádkách kvete.
Je to Vaše vizitka. Sami můžete srovnávat při Vašich výletech po zemi České, ale i sousedních zemích.
Zejména upravenost moravských vesnic by nám mohla být příkladem.
Tato soutěž Vás měla pobídnout, abyste právě Vy, občané Velichovek a Hustířan, se sami snažili,
o to, aby naše obce byly krásné, čisté, upravené a plné květin. Věřím, že příští rok opět přibudou
upravené předzahrádky a další truhlíky na oknech s květinovou výzdobou.
Máme v obci spolek zahrádkářů, který by svojí činností mohl přispět k této mé iniciativě. Například
uspořádání různých výstav květin, dýní,..., či založením zahradnického kroužku ve škole.
Budu ráda za jakékoliv nápady či připomínky. A teď čekejme vítěze, a přejme mu to. Prosím. Jakákoliv
závist by neměla být na místě. Ale naopak by nás to mělo přimět k tomu, abychom přes zimu popřemýšleli, jak si na jaře ten náš domov vylepšíme.
Petra Jelínková

Setkání s vnukem p. Karla Seissera

V naší Obci došlo k velmi zajímavému setkání. V pátek 26. 7. 2019 dorazil na obecní úřad do Velichovek
vnuk p. Karla Seissera - p. Klaus Burkhardt. Po krátkém rozhovoru bylo domluveno setkání na sobotu 27. 7. 2019 za přítomnosti jeho manželky a známých v lázeňské restauraci. Při této příležitosti došlo k vyprávění p. Klause Burkhardta o svém dědovi, který vlastnil významný statek ve Velichovkách.
Rovněž pak proběhla návštěva u paní Kopecké, která se stará o rodinnou hrobku rodiny Seisserů.
(viz. Foto). Klaus Burkhardt ocenil snahu zastupitelstva Obce rekonstruovat a zachovat poslední část
Seisserova statku, která se zde dochovala. Dokonce nabídl určitou formu pomoci v případě čerpání
dotací z evropských fondů.
OÚ Velichovky

Sdělení ředitelky Mateřské školy Velichovky

V uplynulém školním roce jsem se stala velmi populární ředitelkou nejen ve Velichovkách a okolních obcích, ale i v Jaroměři a jejím okolí. Stalo se tak na základě záměrně šířených pomluv, lživých
a překroucených informací o dění v místní mateřské škole, ale především o mé osobě.
Nezvládám prý svou práci v řízení podřízených zaměstnanců. Je dáno, že jak ředitel, tak jeho
podřízení si mají plnit své povinnosti dané pracovní náplní. Jak je možné, že v pozici zaměstnavatele
nemám právo upozornit zaměstnance na neplnění jeho pracovních povinností bez toho, aby se
do této záležitosti vměšovali rodiče a zřizovatel? Jak je možné, že i přes porušování pracovní kázně zaměstnanci mi bylo v petici vytýkáno, že je šikanuji? V této souvislosti jsem si dovolila mít připomínky k paní učitelce k psaní sms zpráv a vyřizování soukromých hovorů během dohledu nad
dětmi. Naprosto nepřípustné bylo ponechání samotného spícího dítěte v době poledního klidu na
školní zahradě anebo chlubení se fotkami s dětmi ze školky na sociálních sítích. Dalšími porušeními
pracovních povinností byly např. neomluvená absence, hrubé nekolegiální chování (zejména k nové
paní učitelce), úmyslné vymazání části webových stránek školy a jiné škodolibosti. Takto si představují rodiče kvalitní učitelky? Je hezké, že jsou paní učitelky komunikativní vzhledem k rodičům, ale
paní učitelky mají ve své pracovní době vykonávat dohled nad dětmi, dohlížet na jejich bezpečnost
a netrávit spoustu času ,,drbáním“ s rodiči a telefonováním.
Požaduji po všech zaměstnancích, aby pracovali tak, jak mají. S tímto mým požadavkem paní
učitelky vyjádřily svou nespokojenost stěžováním si rodičům a podsouváním svých osobních názorů. To se týká i ukončování pracovních poměrů, které p. učitelky hbitě komentovaly a předávaly
informace dál. Komu asi? Upřesňuji proto lži uvedené v tzv. „Výzvě spoluobčanům“, kterou vyzývaly
k podpisu petice za mé odvolání, kde se kromě dalších ,,zaručených“ pravd, řešily i odchody učitelek
z MŠ. První paní učitelka odešla na vlastní žádost. Ano, byla dětmi oblíbená, ale součástí její práce
byly i administrativní práce, které si neplnila – a jak by to vyřešili rodiče? Paní učitelka si bude dělat
to, co jí baví a administrativu dodělá p. ředitelka! Neznám zaměstnavatele, který by zaměstnával
někoho, kdo si neplní pracovní povinnosti dle pracovní smlouvy. Další ukončila pracovní poměr paní
učitelka, která měla pracovní smlouvu na dobu určitou a věděla, že uplynutím dané doby její pracovní
poměr skončí, neboť její plat byl hrazen z dotace s omezením na jeden rok. A slečna učitelka? Nabízené prodloužení pracovní smlouvy odmítla! Nejdéle pracující paní učitelka v této školce snad nebyla

v bezvědomí, když mi poslední pracovní den v červnu předávala výpověď z pracovního poměru. Byla
to její vůle, žádný nátlak jsem na ni nevyvíjela, bylo to pro mě překvapení. Ale asi ne pro rodiče, kteří
dopředu informovali své děti o tom, že paní učitelka po prázdninách již ve školce nebude.
Rovněž nevím, co si mám myslet o nátlaku na moji osobu ze strany zastupitelů, kteří řešili veřejně i s rodiči personální obsazení školy. Že by neznali svoje pravomoci? Dovolím si jen připomenout,
že podle platných právních předpisů obce zřizují a ruší příspěvkové organizace, schvalují jejich zřizovací listiny a rozpočet. Moje pracovní náplň mimo jiné obsahuje i tato ustanovení: ředitel přijímá pracovníky do pracovního procesu, zabezpečuje personální obsazení školy, vyhotovuje pracovní smlouvy
v souladu s pracovní smlouvou a se zřetelem ke konkrétním podmínkám školy stanovuje věcnou
náplň pracovních činností zaměstnanců, rozvazuje pracovní poměr dohodou, výpovědí, okamžitým
zrušením, zrušením ve zkušební době. Proč se do této mé pravomoci snaží neustále rodiče a zastupitelé zasahovat?
Donesla se mi také informace o plánovaném sloučení základní školy se školkou. Jaký je pravý
důvod slučování? Jaké finance obec ušetří, když provoz obou budov musí být financován tak jako tak
a platy zaměstnanců jsou financovány ze státního rozpočtu? Je to další krok, jak se zbavit ředitelky
mateřské školy, když se toho zatím nedosáhlo jinak?
Nechci již dále věnovat svou energii na řešení a vysvětlování pomluv, ale zdá se mi vhodné, aby
i ostatní obyvatelé obce věděli, co se popravdě ve školce dělo. Žádám tímto zastupitele a všechny
zúčastněné, kteří se na šíření nepravdivých informací podíleli, o uvedení věcí na pravou míru.
Závěrem bych si Vás dovolila seznámit se současnou situací v mateřské škole týkající se personálního obsazení – ve školce zůstala učit paní učitelka, která již nastoupila v loňském školním roce a kterou bohužel původní paní učitelky do kolektivu nepřijaly. Dále přišly dvě nové paní učitelky (všechny
mají příslušné pedagogické vzdělání), nově nastoupila školní asistentka, paní kuchařky a paní školnice
se nezměnily.
Chci věřit tomu, že neradostné období ve vztahu mezi zaměstnanci školy, rodiči a zastupiteli již
skončilo, a v novém školním roce bude školka fungovat ke spokojenosti většiny dospělých a zejména
dětí, které v ní tráví svůj čas.
Monika Jirková

Poděkování

„Nemůžete změnit to, jak se k vám lidé chovají, nebo co o vás říkají, vše, co můžete udělat, je změnit
to, jak na to zareagujete.“
Vážení občané Velichovek, milí rodiče a moje bývalé „děti“.
V letošním roce jsem ukončila svoje letité (téměř 29 let) působení na místní mateřské škole.
Tato školka pro mě byla nejen místem, kde jsem pracovala, ale hlavně druhým domovem. Ráda jsem
se do ní vracela. Děti pro mě byly vždy na prvním místě a dodávaly mi hodně energie a elánu. Svoji
práci jsem se vždy snažila dělat svědomitě, poctivě a podle svých nejlepších úmyslů. Bohužel jsem
se přestala ztotožňovat s výchovnými i vzdělávacími metodami nově příchozí paní učitelky, a hlavně
s jejím přístupem k dětem. Na tyto, z mého pohledu důležité skutečnosti, jsem několikrát upozornila paní ředitelku MŠ. Její názor se však neztotožňoval s mým. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla,
v duchu přísloví „Moudřejší ustoupí“, svoji milovanou školku opustit.
Chtěla bych poděkovat všem svým bývalým kolegyním p. učitelkám Martině Nymsové, Marcele
Klapkové a Pavle Vejrové za výbornou spolupráci. Velice si jich vážím, nejen profesně, ale hlavně
lidsky za jejich vřelý a citlivý přístup k dětem. Ze strany dětí byly vždy oblíbenými.
Vám všem, svým minulým i současným dětem, bych chtěla popřát hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti ze života a dobrých přátel. Vašim dětem milé a veselé paní učitelky, pro které budou
vždy na prvním místě. Všem rodičům a občanům děkuji za projevenou podporu.
„A je to ten nejkrásnější a nejvzácnější dar, mít možnost učit se znovu od malého dítěte, jak radostný
a krásný může každý den být a jak bezedná je láska.“
Simona Hlavatá

Vážení rodiče a milé děti.
Velice bych vám chtěla poděkovat, za pro mne nezapomenutelný školní rok, který jsem mohla prožít s Vašimi úžasnými dětmi v Mateřské škole Velichovky. Děkuji Vám za vřelé přijetí, za Vaši
spolupráci a projevenou podporu. Díky Vám, a hlavně Vašim dětem, jsem se do školky vždy těšila.
Po celý rok jsem se snažila připravovat pro děti pestrý program, vytvářet pro ně hezké prostředí a užívat
si s nimi všechny aktivity, které nás celým rokem provázely. Vážím si toho, že jsem byla součástí jejich každodenních radostí i strastí a i ony byly pro mne velkou motivací a oporou. Díky tomu budu
na velichovskou školku vždy ráda vzpomínat.
Děkuji p. učitelce Marcele Klapkové za milý přístup a pomoc s dětmi. Přestože jsme spolu pracovaly pouhé 4 měsíce, byla mi vždy oporou. Moje největší poděkování patří mé paní učitelce a zároveň
i kolegyni Simoně Hlavaté, která mě toho opravdu hodně naučila. Inspirovala mě nejen po stránce
profesní, ale hlavně lidské. Po celý rok mi byla velkou oporou a hlavně přítelkyní.
Přeji Vám hodně zdraví, lásky, a aby Vám Vaše děti přinášely do života jen samé štěstí, radost
a pohodu. Užívejte si všechny společné chvíle na maximum.
Bc. Pavla Vejrová

Základní škola Velichovky

Modré zvonky na loukách odzvonily prázdninám..,
A opět se škola po prázdninách rozezněla dětskými hlásky a my jsme mezi námi vítali nové spolužáky. Přišli k nám slavnostním průvodem z mateřské školky v doprovodu paní ředitelky Moniky Jirkové
a byli uvítáni paní ředitelkou Mgr. Hanou Pekárkovou a starostou obce panem Jiřím Lebedinským.
Slavnostně byl na žáka 1. ročníku pasován Bém Adam, Andrejsová Adéla, Bláhová Klára, Dvorský
Dominik, Gabriel Lukáš, Haramijová Vanesa, Hloušková Lilien, Hnízdo Bartoloměj, Košinárová Nikol, Němcová Aneta, Ponomarevová Veronika, Šimek Martin, Šubrt Mikuláš. My všichni přejeme
našim novým spolužákům radost z nových poznatků, radost z učení, radost ze společných zážitků.

Hry bez hranic 2019

Dne 24. 8. 2019 v 9:00 hodin se sešli sporťáci z Velichovek, Hustířan a blízkého okolí na hřišti KVK
v Hustířanech, aby se zúčastnili III. ročníku sportovní akce s názvem Hry bez hranic. Letošní rok odstartovalo celkem 42 dětí. Trať dlouhá 3 km a 20 překážek byla připravená pro děti ve věku 8-15 let. Pro
mladší děti ve věku 4-7 let byla trať dlouhá 1,5 km a 16 překážek.
Mezi TOP překážky se podle mladých sportovců staly: skluzavka dlouhá 4 m zakončená bahnitým
jezírkem, šplh po žebříku, brodění potokem, hasičská stěna, ručkování a kladina.
Celkovým vítězem Her bez hranic 2019 se stal Patrik Chlíbek, tomuto byl záhy v patách Roman
Sebastien Pajtner.
Na závěr akce byly děti odměněny nejen medailí a diplomem, ale i dalšími zajímavými cenami v podobě sportovních čelenek, lahví aj., Nechyběla ani sladká tečka na závěr v podobě ovocného kornoutu
a ovocné koblihy.

Poděkování za spolupráci patří: Mgr. Ivoně Šubrtové, Z. Karlové, Tomáši Bedlekovi, Jakubu Tulakovi.
Dále děkuji dobrovolníkům na trati závodu: J. Bedlekové, JUDr. I. Šubrtové, M. Novotné, M. Tulakovi,
M. Kukalovi, F. Strakovi, F. Šimkovi, P. Vejrové, S. a J. Hojným, P. Špreňarové, P. Němečkové, O. Porubkovi,
Š. Dyrcové, L. Pilnáčkové, MUDr. M. Jelínkovi a P. Jelínkové, Mgr. T. Mílové, M. Andrejsovi, A. Čechovi,
L. a A. Veinfurterovi, Ing. V. Voslařové, J. Vavřenovi, J. Slezákové, S. Kučerovi a M. Chlíbkovi.
Za super ozvučení děkuji: M. Hanušovi.
Závod finančně podpořili: SDH Hustířany, OÚ Velichovky, RV Plast Rejchrt Václav, J. a T. Bedlekovi,
Mgr. I. Šubrtová, J. Tulakovi a V. ,L. a Z. Karlovi.
Za sponzorský dar v podobě sladkého pohoštění děkuji: Petirovu Cukrářství a Pekařství Choustníkovo
Hradiště.
Za spoluorganizátory akce Jana Tulaková

Hubertova jízda v Hustířanech

Jako již tradičně na podzim i letos bude Jezdecký klub Hustířany z.s. pořádat Hubertovu jízdu, jež
uzavírá jezdeckou sezonu. Pokud Vás zajímá atmosféra tradiční Hubertovy jízdy, přijďte se podívat
18. 10. 2019 na již v pořadí šestnáctou jízdu do Hustířan. Sraz účastníků je v 10:00 hodin v jezdeckém
areálu „Pod Hradem“. Jede se v sedle, kočárem i vozem. Během dne bude připraveno občerstvení
všeho druhu.
Poslední hold Svatému Hubertu můžete vzdát s přáteli večer při Svatohubertské taneční zábavě,
místo konání bude upřesněno.
Nezbývá než doufat, že nám bude přát počasí a společně prožijeme krásný den v prostředí koní
a jezdeckého sportu.
Jezdecký klub Hustířany z. s.

Staročeské Vánoce

První adventní víkend v sobotu 30. 11. a v neděli 1. 12. 2019 se bude konat v Hustířanech U potůčku
akce Staročeské Vánoce.
Kdo z občanů by chtěl cokoliv tematicky zajímavého zapůjčit na výstavu, nechť se na mě obrátí.
Každá pomoc i nápad je vítán. Součástí akce bude soutěž o nejlepší vánočku, dílničky pro děti a povídání o Vánocích s Annou Holínskou. Těšíme se na setkání s Vámi v předvánoční náladě.
Petra Jelínková, tel.: 774 399 975

Po roční odmlce zveme seniory na setkání důchodců

Obec Velichovky zve tímto všechny občany důchodového věku na tradiční setkání, které se tentokrát
bude konat pod záštitou hasičů z Hustířan v jejich klubovně (bývalém hostinci „U Potůčku“). Setkání
se uskuteční v neděli 6. října 2019 od 14 hodin. Na místě pro Vás bude připraven kulturní program
a nějaké občerstvení. Doprava z Velichovek do Hustířan a zpět je též zajištěna. Takže teď již nezbývá
nic jiného než se přihlásit u pana starosty na telefonním čísle 603 146 372, vzít si s sebou skvělou
náladu a přijít se pobavit. Na všechny z Vás se těší
zastupitelé obce a hasiči z Hustířan

Blahopřání k narozeninám

V pondělí 1. 7. 2019 oslavila své významné
životní jubileum paní Danuška Klosová,
která se dožívá úctyhodných 90ti let. Za
Obecní úřad Velichovky ji gratulovali zástupci obce, jmenovitě starosta p. Jiří Lebedinský a místostarosta p. Zdeněk Šedivec. Přejeme mnoho zdraví a spokojenosti
do dalších let života.
OÚ Velichovky

90 let

Z činnosti MH Velichovky

Koncem května nás čekala soutěž na Bohdašinském kopečku. Děti poměřily své síly ve štafetě dvojic, štafetě 4x60 a v požárním útoku. Mladším dětem bohužel nebyl uznán platný pokus ve štafetě
4x60m a tak skončily celkově na 15. místě z 20 družstev. Staršímu družstvu se dařilo ve štafetách,
kde děti obsadily třetí místa v PÚ Plamen pak místo osmé, celkově se starší děti umístily na 3. místě.
Poslední květnový víkend byl věnovaný postupové okresní soutěži Hry Plamen v Náchodě na
Hamrech, kam se kvalifikovalo družstvo starších dětí. Soutěžilo se ve všech disciplínách Hry Plamen
– štafeta dvojic, štafeta 4x60m, štafeta a PÚ CTIF, PÚ Plamen, hodnocení kronik. Závod hasičské
všestrannosti, zde nebyl, ale naše družstvo mělo zápočet z prvního místa z Nahořan. I přes veškerou
snahu se naše děti umístily na třetím místě a o vlásek nám utekl postup na krajské kolo. I přesto byla
radost veliká a jako bonus pro nás bylo, že KONEČNĚ naše kronika nejenže byla v posledních pěti letech mezi nejhezčími, ale v letošním roce zvítězila.
Další víkend následovala okresní soutěž pro naše dorostence a družstvo žen. Za jednotlivce dorostu
se zúčastnil v mladších dorostencích Aleš Stradiot, kterému jen o pár setin utekl postup na krajské
kolo dorostu a skončil na druhém místě. Dále v této kategorii vyběhl Ondra Holemář, který skončil na
čtvrtém místě. V mladších dorostenkách naše SDH reprezentovaly dvojčata Laduš a Denča Srňovic,
Denča obsadila druhou příčku a Ladušce náležela příčka bronzová. Ve středním dorostu běžela Dája
Karlová, která se umístila na prvním místě a následoval pro ní postup na krajské kolo v Trutnově, kde
se umístila na pátém místě. V poslední kategorii dorost starší si doběhl Denis Nasavrcký pro druhé
místo. Za ženy byl tým ve složení Zuzka Malá, Peťá Němečková, Marťa Dostálová a Barča Kolářová
z SDH Velichovky, doplněno Pájou Špreňarovou z SDH Hustířany a děvčaty Klárkou Svědíkovou a Luckou Rotterovou z České Metuje. Opět si doběhly pro vítězství, avšak postup na kraj přenechaly ženám
ze Lhoty za ČK.

V neděli 2. 6. opět na stadionu Hamra soutěž Běloveské kilo, kde se za dorostence zúčastnil Aleš
Stradiot a Radek Holub. Aleš se umístil na místě 3. a Radek na místě 14. (jeho první hasičská stovka)
Bezděkovské šedesátky jsme letos konečně pokořili a bronz ve starších i mladších obsadili. Ovšem
bodíky do aktivity se hrnou k nám, měli jsme tu družstev pár. Dvoje starší (3. a 12. místo), dvakrát
mladší (3. a 10. místo) a Lucka Sršňová za dorost přivezla domů stříbro.
V Bohuslavicích a požárním útoku nás reprezentovali pouze starší, kteří posunuli opět svou hranici
a s časem 29,65 zvítězili. Do soutěže štafetového běhu se přihlásil jen Míla Kukal, který si doběhl pro
3. místo.
Protože toho máme málo, starší se rozhodli vyrazit do sousedního Dubence na soutěž v PÚ a štafetě
dvojic. Někomu by se mohlo zdát, že někdo nás tu neviděl rád. Naše snažení a pohodová nálada nám
přinesla první místo ve starších, no tak paráda. Mladší spojeni s Hustířany byli, Hustochovky z toho
vznikly. Vezou domů brambory, to nikomu nevadí.

Na závěr sezóny jak už je u nás známo, máme vždy pro děti připraven tajný výlet. Letos s námi vyrazili
i sousedi z Hustířan a kolektiv z Kramolné. Pronajali jsme si Dědovu chatu v Čenkovicích nedaleko
Jablonného nad Orlicí. Děti si užily letní kino, spoustu legrace, zahrály hry, absolvovaly stezku odvahy, navštívily koupaliště v Jablonném n. O. a přehradu Pastviny a složily specializaci společník, kde se
naučily dokonce i tancovat. Děti od SDH dostaly i nový doplněk hasičského outfitu a to stejné čepice,
radost byla veliká.
Po ukončení sezóny už následuje vždy jen soutěž v PÚ a štafetách v sousedním Rožnově, kde děti
starší obsadily druhou příčku a družstvo žen příčku třetí.
Teď už nás čeká jen náš milovaný tábor na Kamenci a koncem srpna pár odvážlivců vyzkouší disciplíny
TFA nejtvrdší hasič v Brzicích.
Tato sezóna byla jedna z nejúspěšnějších, chtěly bychom poděkovat všem dětem a dorostencům,
kteří náš sbor nejen reprezentují na soutěžích, ale pomáhají i při akcích a brigádách v SDH. Děkujeme
i rodičům za vstřícný přístup a podporu našeho kolektivu.
Za kolektiv MH Velichovky
Petra Němečková
Zuzana Malá

BEACH VOLEJBALOVÝ TRUNAJ SANTA MONIKA 2019

Dne 15. 6. 2019 od 8:00 hodin se konal na hřišti KVK v Hustířanech AMATÉRSKÝ BEACH VOLEJBALOVÝ TRUNAJ „SANTA MONIKA“ 2019, kterého se zúčastnilo celkem osm družstev z toho šest smíšených muž x žena a dvě družstva žena x žena.
Přímé slunce, teplota 35°C a rozpálený písek na hřišti zvyšovaly náročnost celého turnaje, avšak všichni soutěžící byli natolik zapálení pro hru, že se nenechali tímto odradit a dřeli na hřišti do posledního
míče. Sehranost týmů, technika, volejbalové zkušenosti a fyzická zdatnost rozhodla o následném
umístění týmů:
1. Itálie
(Alena Štefanová a Petr Jaroš)
2. Občerstvení na špalkách
(Jaroslava Mochanová a Jakub Mertlík)
3. Valda
(Štěpánka a Bohumil Valášek)
4. Jétéčka
(Jana Tulaková a Jiří Trojan)
5. Heppy two Frends
(Aneta Šebestová a Dominik Mojžíš)
6. Vilantice
(Klára Strádiotová, Víťa a Jana Holubovi)
7. Sestřičky
(Šárka Dyrcová a Lída Pilnáčková)
8. Kopretiny
(Zdena Pultarová a Tereza Mílová)
Všem zúčastněným děkuji za příjemnou sportovní atmosféru a velké díky patří i rodině Karlovým
z Hustířan za poskytnuté zázemí a občerstvení zajištěné během turnaje.
Jana Tulaková

Září

Kalendář
akcí

21. 9. 2019 od 14:00 hod.
100. výročí sportu v Obci Velichovky a 70 let kopané
(Sportovní areál na Třešňovce)

Říjen

6. 10. 2019 od 14:00 hod.
Den seniorů (Hostinec u Potůčku Hustířany)
18. 10. 2019 od 10:00 hod.
Hubertová jízda (jezdecký areál ,,pod hradem“)

Uzávěrka příštího Velichovského zpravodaje

bude ke dni 25. 10. 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. 4/2019 vychází ve Velichovkách dne 11. 9. 2019, vydává Obec Velichovky
v nákladu 280 ks výtisků, IČ: 00273155, evidenční číslo MK ČR E 17563.

