Velichovský zpravodaj 5/2019
Informace z 8. veřejného zasedání zastupitelstva

V pondělí 21. října se sešlo v hasičské klubovně „U potůčku“ v Hustířanech zastupitelstvo obce
na svém pravidelném a řádném jednání. Jedním z nejdůležitějších bodů programu tohoto zasedání
bylo určitě sloučení Základní školy a Mateřské školy do jedné příspěvkové organizace. Nutno na
začátek podotknout, že ke sloučení obou škol došlo již snad ve všech podobně malých obcích
Královéhradeckého kraje. Naše obec již byla spíše výjimkou, která tento krok ještě neuskutečnila.
Jak je mnoha občanům jistě známo, kolem Mateřské školy a jejího vedení bylo již mnoho
informací. Vše vyvrcholilo sepsáním petice za odvolání ředitelky Mateřské školy v červenci letošního roku. Zároveň zde ukončili pracovní poměr během necelých dvou let čtyři oblíbené učitelky,
a proto se zastupitelstvo obce začalo tímto problémem intenzivně zabývat.
Problémy v mateřince se začaly objevovat již před několika lety. Ty se ale postupem času čím
dál víc stupňovali a tak v loňském roce se tato situace řešila již na veřejném zasedání. Během
školního roku se situace sice zklidnila, ale v červnu letošního roku se již úplně vyhrotila odchodem dalších dvou učitelek. Na minulém zasedání v září byli rodiče dětí vyzváni, aby podali nové
informace o stavu výuky a výchovy a vyjádřili se k problémům ve školce. Na základě všech těchto informací zastupitelé nakonec rozhodli o sloučení obou škol do jedné příspěvkové organizace.
Ke sloučení dojde s platností od 1. ledna 2020. Chtěl bych touto cestou popřát ředitelce Základní
školy paní Haně Pekárkové mnoho elánu a pevné nervy v nelehkém plnění úkolu, který jsme před
ní svým rozhodnutím postavili.
Pro rodiče dětí se tím vůbec nic nemění. I nadále budou vodit své děti do stejné školky jako
doposud. Pevně věříme, že tímto rozhodnutím dojde k postupné nápravě tohoto neutěšeného stavu.
V dalších bodech mimo jiné zastupitelé rozhodli o nákupu osobního automobilu a traktoru.
Vladimír Jaroš – zastupitel obce

Přerušení dodávky elektrické energie

Společnost ČEZ distribuce oznamuje, že ve dnech 29. a 30. října 2019, vždy v době od 7.30 do
17.30 hodin, bude přerušena ve Velichovkách dodávka elektrické energie. Další odstávka dodávky
elektrické energie je pak plánována na 12. a 13. listopadu 2019 v době od 7.30 do 15.30 hodin.

Vítání občánků

Vyzýváme tímto rodiče nově narozených dětí, aby v případě zájmu účasti na slavnostním obřadu
,,Vítání občánků“ přišly na Obecní úřad Velichovky vyplnit přihlášku k tomuto slavnostnímu aktu,
který se uskuteční na konci měsíce Listopadu (přesný termín bude ještě stanoven).
Obřad „Vítání občánků” je určen pro děti s trvalým bydlištěm na území obce Velichovky a pro děti
ve věku do jednoho roku.
Přihlášky prosím doručte na Obecní úřad nejpozději do 31. 10. 2019 – děkujeme za spolupráci.
Obecní úřad Velichovky

Svoz nebezpečného odpadu

Tak jako každý rok, i letos bude ve spolupráci s firmou Marius Pedersen proveden svoz nebezpečného
a neskladného odpadu. Zde můžete odevzdat oleje nebo tuky, barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie, detergenty, odmašťovací prostředky, staré léky, pesticidy,
akumulátory. Dále také pneumatiky (pouze osobní), monočlánky, zářivky, výbojky, ledničky, mrazničky, televizory, elektropřístroje jako rádia, vysavače, pračky, sporáky apod. Elektropřístroje, monočlánky a zářivky budou odebírány na zpětný odběr, proto je nepoškozujte a neodebírejte z nich žádné
součástky.

Svoz se uskuteční v následujících termínech:

V sobotu 2. listopadu 2019 v Hustířanech v areálu firmy KV Kovovýroba od 10.00 hodin do
12.30 hodin. Příjezd s odpadem do firmy bude po zpevněné ploše od klubovny „U Potůčku“, výjezd
pak přes areál firmy kolem Schwarzových. Odpady nenechávejte na stanovišti bez dozoru, předejte
je přímo pracovníkům firmy po jejich příjezdu.
V sobotu 2. listopadu 2019 ve Velichovkách ve dvoře hotelu U Kopeckých od 9.00 do 12.00 hodin.
Odpad je zde možné přivést tradičně již v pátek 1. 11. 2019 od 12.00 – 17.00 hodin.
Zároveň s tímto odpadem bude možné také odevzdat do přistavených kontejnerů neskladný komunální odpad. Více informací o možnosti odevzdání odpadu bude zveřejněno na webových stránkách
obce www.obecvelichovky.cz, na facebooku obce a formou SMS zprávy.
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.
Obecní úřad Velichovky

Vakcinace psů proti vzteklině

Vakcinace psů proti vzteklině se uskuteční ve Velichovkách v ordinaci veterinární ambulance
ve středu 6. 11. od 18.00 do 19.00 hodin a v Hustířanech u hasičské klubovny „U potůčku“ v sobotu
9. 11. 2019 od 15.00 do 15.30 hodin.
Upozorňuji majitele psů, že podle novely veterinárního zákona č.302/2017Sb. bude od 1. 1. 2020
vakcinace proti vzteklině platná pouze v případě, že je pes označen mikročipem. Mikročip lze aplikovat při vakcinaci, cena včetně registrace v databázi Komory veterinárních lékařů je 520 Kč.
MVDr. Dalibor Sova

Kompostárna Velichovky

Vážení spoluobčané. Dovoluji si Vás opět poprosit o dodržování určitých zásad ukládání bioodpadu
na naší kompostárně ,,Na Váze“ ve Velichovkách. Prosím o třídění bioodpadu tak, jak má být tříděno.
Větve na jednu hromadu, tráva a listí na hromadu druhou. Svozové firmy nám pak odmítají tento
odpad odvážet, neboť ho máme značně namíchaný, a pro tyto firmy se tak stává nezajímavým.
Dále si Vás dovoluji poprosit o vysypání vleků a pytlů s listím přímo na samotnou hromadu, ne jak je
tomu na fotografii níže. Toto znemožňuje přístup dalším občanům přímo ke kupě s listím a trávou.
Děkuji za pochopení a spolupráci.
Jiří Lebedinský, starosta obce

Rozkvetlé Velichovky a Hustířany

V neděli 6. října se při oslavě dne seniorů vyhlásili vítězové soutěže o rozkvetlou obec.
Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu a úpravu okolo objektu. Nejhezčí okno, skalka, záhon,
celkový dojem, originalita, čistota, upravenost.
Cílem soutěže byla snaha o zlepšení vzhledu naší obce. Nejen technické služby zajišťují čistotu
a starost o zeleň a květiny, ale právě Vy občané, byste se mohli na péči podílet a zlepšovat své předzahrádky, výzdobu oken, atd….
Děkujeme všem, kteří se do soutěže přihlásili (přihlásilo se 13 soutěžících). Soutěž hodnotili zastupitelé obce spolu se zástupci členů zahrádkářského spolku. Vítězům blahopřejeme!
1. Místo: Markéta Moníková – Velichovky
2. Místo: Stanislava Šolcová – Hustířany
3. Místo: Anna Fátorová – Hustířany
Odměny byly štědré, proto neváhejte
a příští rok se také zapojte!
.Petra Jelínková

Den seniorů

V neděli 6. října uspořádala obec milé setkání seniorů z Velichovek a Hustířan. Do klubovny U Potůčku v Hustířanech se postupně sešlo téměř 50 občanů. Kulturní program začal slavnostním přípitkem
na zdraví seniorů za hudebního doprovodu pana Nagyho a vyhlášením vítězů a předání cen soutěže
Rozkvetlé Velichovky a Hustířany.
Následovala cestopisná přednáška o Peru, kterou si připravil pan Jan Tomášek. Strávil v Peru skoro
měsíc, nafotil spoustu nádherných fotek, a proto mohl poutavě o všem vyprávět. Po přednášce následoval pozdní teplý oběd připravený panem Ladislavem Andrejsem a zákusky od Petirů. A pan Nagy
začal hrát nejen k poslechu, ale i k tanci.
Na závěr dostali všichni zúčastnění dáreček od dětí ze Základní školy. Věřím, že se akce vydařila,
rozcházet domů se z příjemné společnosti moc nechtělo. A tak ještě jednou děkujeme všem, kteří se
na akci podíleli, a to zejména SDH Hustířany.
Za organizátory Petra Jelínková

Oslava 100 let od založení organizované sportovní činnosti v obci

V sobotu 21. září se konala za krásného počasí oslava 100 let založení Sokola v naší obci. Během
odpoledního programu vystoupily mažoretky „Carmen“ z Jaroměře.
Žáci TJ Velichovky sehráli modelové utkání v kopané, poté následovalo ocenění významných osob,
které se zasloužili o rozvoj sportovní činnosti v obci.
Třešničkou na narozeninovém dortu bylo vystoupení dvou mužstev neboli gard, které tvořili bývalí
hráči TJ Velichovky. Hudební produkci obstarali David Pet (sólový zpěv, klavír) a kapela Mp2.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci této akce.
Zdeněk Šedivec

Z historie TJ Velichovky

S myšlenkou založit odbor Sokola již před světovou válkou r. 1912, přišel tehdejší starosta pan František
Bělina. Dne 28. října 1918 oživla znovu myšlenka založení Sokola ve Velichovkách. K jeho založení,
došlo na jeho ustavující schůzi dne 20. srpna 1919, za velmi nepříznivých místních poměrů. Starostou
Sokola byl zvolen starosta obce pan František Bělina. Do dalších funkcí byli zvoleni: jednatel - Adolf
Šedivec, pokladník - Josef Kopecký, náčelník - František Šubrt, náčelnice - Božena Reichová.
Členové jednoty se účastnili okrskových a župních sletů. Cvičilo se v hotelu „U Kopeckých“ a v místní základní škole. Ještě před válkou si členové Sokola vybudovali pod lázeňskou restaurací hřiště.
13. dubna 1941 byla Sokolu jakožto nepřátelské složce „reichu“, zastavena činnost. 1. leden 1946
znamenal obnovení čsl. obce sokolské a po únoru 1948 vzal vývoj rychlý spád. Roku 1956 ÚV KSČ
po sovětském vzoru, zrušil Sokol a v březnu 1957 zřídil ČSTV. Tradici Sokola se podařilo zachovat díky
„ústředí čsl. sokolstva v zahraničí“.
O obnovu Sokola se sokolové pokoušeli v období pražského jara 1968, ale to, jak víte, netrvalo dlouho. Ke znovuobnovení Sokola došlo v republice v roce 1990. 		
O organizované kopané v obci můžeme mluvit až od roku 1948 a to zásluhou skupiny nadšenců
v čele s Janem Petirou, Josefem Filipem a Františkem Vopřadou. Tito a další kamarádi začali budovat
fotbalové hřiště na rozvalinách písníku „ třešňovka“, který patřil Seisserovi. Byla postavena dřevěná
kabina, která sloužila až do 80.let.Velkou podporu měli u předsedy MNV Eduarda Petiry a poštmistra
Rudolfa Ungera. Tak vznikl fotbalový oddíl Sokol Velichovky s klubovými barvami zelenou a bílou. Na
jeho dalším rozvoji se podíleli Josef Marek, předseda OV ČSTV v Jaroměři, správce léčebny Ladislav
Podhájecký, stavitel Josef Krejčí, Karel Halbych, Jaroslav Petřík a řada dalších.
První zápas na novém hřišti se uskutečnil 7.srpna 1949 na Velichovskou pouť se Sokolem Dubenec
s výsledkem 2:3. Sestava Vopřada, Procházka, Špacír Josef, Šubrt Jan, Krejčí, Háž, Klouček, Burian,
Petira Jan, Bauman, Šubrt Josef.
V 70. letech došlo ke stagnaci. Oddíl na 2 roky opustil soutěž pro nedostatek hráčů i funkcionářů.
Až nástup nových funkcionářů v čele s Jirkou Mikulkou, Láďou Ptáčkem, Pavlem Kašpárkem, Jardou
Melgrem, Edou Petirou, Jirkou Albrechtem a dalšími dal dohromady tým a byla podána žádost
o přijetí do soutěží v okrese HK v roce 1975.
Oddíl se za 3 sezony dostal přes 4. a 3.třídu do OP. V 80.letech probíhá výstavba nových kabin a zařízení v areálu. Nemalou zásluhu na těchto akcích má předseda MNV Jarda Kašpařík, neúnavný dříč Jan
Petira st., který by se letos v květnu dožil 100 let, stejně jako Sokol v obci. Ten spolu s řadou občanů
prováděl zednické práce. K hlavním iniciátorům prací patřil Jarda Melgr. V roce 1986 se mužstvo pod
vedení Mirka Blahoše probojovalo do I.B třídy a poprvé v historii se v mistrovském zápase utkalo

s Jiskrou Jaroměř, doma výhra 2:1, venku prohra 1:2. Po ročním působení se vracíme do OP. Koncem
80.let se do organizační činnosti pouští Láďa Andrejs. Jeho zásluhou a zásluhou starosty pana Jana
Petiry se podařilo vybudovat novou travnatou plochu, která byla otevřena roku 1994 zápasem se
starou gardou Spartaku HK.
V letech 1994 – 1998 byla organizace přejmenovaná na TJ Berta, v roce 1998 se obnovila TJ Velichovky. Postupem času byla založena i družstva dorostu, žáků a „B“ tým mužů.
V současné době máme v soutěžích družstva mužů, starších a mladších žáků, všechna v OP. Obří podíl
práce pro oddíl odvádí pan Jaroslav Šubrt ml., který je aktivní u všech našich týmů. Patří mu poděkování a uznání.
Letos byla provedena obnova travnaté plochy na hřišti.
Samostatnou kapitolou je Lázeňský pohár v kopané, jehož tradici založili přátelé z Janských Lázní
v roce 1978. Nikdo ani oni sami nepočítali s tím, že se z tohoto turnaje stane stálice a letos se budeme
účastnit 42. ročníku v Konstantinových Lázních.
Mimo roku 2011 jsme se zúčastnili všech ročníků tohoto turnaje. Příští 43.ročník budeme pořádat
zde ve Velichovkách 18. – 19. 7. 2020 a všichni jste zváni.
Za dobu konání Lázeňského poháru jsme byli 5x druzí,5x třetí, 4x čtvrtí, 7x pátí, 4x šestí, 11x sedmí,
3x osmí, 2x devátí.
Se vznikem oddílu kopané se začal tvořit oddíl ledního hokeje, kde byli hlavními tahouny Jarda Melgr
a Jirka Albrecht. V prvním výboru byli ještě Václav Skořepa, Karel Hejna, Karel Hofman. V létě 1979 bylo
hřiště poprvé využito, jako tenisový kurt. Pro chod klubu byla nutná spolupráce s Jiskrou Jaroměř, při
zajištění hrací plochy na tréninky, přípravné i mistrovské zápasy. V roce 1980 byla provedena oprava
mantinelů a instalováno halogenové osvětlení. Mužstvo hrálo OP a v sezoně 1984 – 1985 se stalo
okresním přeborníkem, přes neúspěch v kvalifikaci do KS nám byl nabídnut postup. Přihláška byla
z finančních důvodů odmítnuta. Hlavním problémem mimo financí, byl nedostatek přírodního ledu,
tak některé ročníky nebyly kompletní a dohrány.
Konaly se pravidelné dětské karnevaly na ledě. Sezonou 1991 - 1992 končí zápisy z činnosti oddílu LH.
Od roku 1977 je pořádán Běh vítězství. Dnes známý pod názvem Běh lázeňským parkem.
Z dalších sportovních aktivit v současné době musím zmínit hasiče z Velichovek a Hustířan, kteří
provozují požární sport a pracují s mladými hasiči. Kolektiv MH Velichovky vedou Zuzka Mála a Péťa
Němečková a kolektiv MH Hustířany Pája Špreňarová a Monča Novotná. Dále jezdecký klub v Hustířanech, který vede Lída Pilnáčková a cyklistický oddíl MTB Velichovky pod vedení Romana Sršně.
Dále bylo provedeno ocenění zasloužilých členů starších 70 let za jejich práci pro sport ve Velichovkách. Za prvé jsou to lidé, kteří stáli u prvních kroků kopané v obci, a to pánové Miroslav Novotný,
Josef Šretr, Mirek Špacír, Pavel Kašpárek, Luděk Kunc.
Parta z let 70., která opět dala velichovské kopané impuls, i když již někteří nejsou mezi námi.
Oceněni byli Jirka Mikulka, Jirka Albrecht, Pepa Třeštík, Jirka Petira, Václav Pilnáček. Velký dík patří
orgánům obce, a to Jaroslavu Kašpaříkovi, Kristianu Hornychovi, Janu Petirovi, Josefu Karlovi.
Ocenění uděleno také spolkům v obci, a to SDH Velichovky a Hustířany, oddílu MTB Velichovky
a Jezdeckému klubu Hustířany.
Velichovskému sportu přeji do další stovky hlavně zapálené aktivní funkcionáře, trenéry, cvičitele
a pochopitelně hodně dalších úspěchů. Zárukou toho jsou naše děti, takže práce s dětmi musí být
alfou a omegou našeho počínání. Velichovskému sportu zdar!!!
Zpracoval: Pilnáček Václav

Zprávičky z velichovské školičky…

2. září začal nový školní rok i pro mateřskou školu. A protože polovina dětí ze školky letos odešla
do první třídy, začali jsme opravdu nově s velkým počtem nových převážně dvouletých dětí.
Hned druhý týden v září vyjely starší děti na výlet do Hradce Králové na každoroční dožínkové slavnosti. Děti viděly různá domácí a hospodářská zvířata, zblízka si mohly prohlédnout a osahat stroje, které pomáhají lidem při práci v zemědělství. Poznávací výlet byl skvělý a děti si přivezly
spoustu zážitků a nových vědomostí. Dále jsme si naplánovali přespávání ve školce. Po odpoledním
uzavření MŠ jsme vyrazili do vedlejší obce Litíč. Byli jsme tam pozváni naším bývalým žákem Kubíkem
a jeho rodiči na návštěvu ke koním. Cestou zpátky nám vyhládlo, a tak už jsme se těšili na společnou přípravu večeře. ,,Uvařili“ jsme si šunkové tousty a před spaním připravily paní učitelky pro děti

promítání starých pohádek na ,,babičce“ promítačce. Strávili jsme společně moc hezké odpoledne
i večer a pro nové paní učitelky a děti to byla krásná příležitost, aby se mohli lépe poznat.
V říjnu k nám poprvé zavítala v rámci polytechnického vzdělávání dětí Malá technická univerzita.
Jedná se o 10 zábavných vzdělávacích lekcí pro starší děti, ve kterých si vlastním prožitkem hrají například na malé energetiky, vodohospodáře, stavitele atd. V tomto programu jsou rozvíjeny technické
i logické schopnosti a děti získávají nové vědomosti v různých oborech.
Po letních prázdninách jsme se už opět těšili na paní Ambrožovou, která se nám pravidelně každý
měsíc již po několik let věnuje v obecní knihovně. Předčítá a vypráví dětem pohádkové příběhy a učí
je správnému zacházení s knihou. Děti ji nazývají ,,pohádková babička“ a my jí velmi děkujeme za čas,
který s námi tráví a vždy se těšíme na další návštěvu.
Pro rodiče a děti jsme v říjnu připravili podzimní tvořivé odpoledne. Společnými silami si mohli vytvořit podzimní dekoraci. Těšíme se již na další společné tvoření a tím bude tzv. dýňování (vyřezávání
dýní) před oslavami sv. Martina.
Před pár dny jsme i s malými dvouletými dětmi poprvé vycestovali trochu dál za hranice mateřské školy. Vydali jsme se na divadelní představení pohádky O makové panence do jaroměřského divadla. Pro některé z těchto dětí to byla nejen první návštěva divadla, ale i první cestování autobusem.
První dva měsíce nového školního roku jsou za námi! Nové děti už přichází do školky bez pláče
a starší děti se těší na své kamarády. A tak to má být…
Krásné podzimní dny Vám přeje kolektiv MŠ

Základní škola Velichovky

Měsíc říjen už je tady, míchá barvy dohromady….
Říjen je tu a školní rok je už v plném běhu..…V prvním zářijovém týdnu jsme podnikli turistický
výlet do Dubence, počasí nám přálo, procházka lesem byla krásná a na dětském hřišti jsme si užili
spoustu sportovních aktivit. Následující pondělí nás navštívili zástupci Školy aplikované kybernetiky
s workshopem digitální technologie, který nás doslova nadchl. Od října zahájily svou činnost zájmové
kroužky, šachový (Bc. Andrea Matoušová), taneční (Mgr. Ivona Šubrtová), fitness (Jana Tulaková).
Nově se otevřely tři školní kluby, čtenářský (Lucie Hladíková, DiS), doučovací (Mgr. Ivona Šubrtová), konverzace v cizím jazyce (Mgr. Ivona Šubrtová), kluby jsou hrazeny z dotací Šablony II a jsou
pro zájemce zdarma. Děkujeme všem vedoucím za vstřícnost a čas, který nám věnují. Projekt pro
předškoláky MŠ Velichovky „Pojďte si hrát na školu“ byl zahájen 1. října a malí předškoláci se v první
návštěvě seznámili s budovou školy, prošli si ji doslova od sklepa po půdu. V prvním říjnovém týdnu
jsme tradičně absolvovali nominační kolo „Logické olympiády“, soutěž ještě probíhá, výsledky budou
známy později. „Záložka do knihy spojuje školy“ je náš již dlouhodobý mezinárodní projekt, do kterého je naše škola zapojena, záložky vyrobené v rámci pracovních činností posíláme slovenské škole
v Bačkově, okres Trebišov. Našel se čas i na pohádku, dva malí tučňáci nás pobavili v představení Tuč
a Ňák. Ani na ekologii jsme nezapomněli, interaktivní výukový program „ Není zvěř jako zvěř“ byl
vytvořen Správou Krkonošského národního parku, jedná se o ekologicko – etický vzdělávací program
a pro nás měl atraktivní formát online gamebooku „Ztraceni v bouři Krkonoš“. Moc se nám to líbilo,
protože jsme si knihu tvořili i díky 10 novým iPadům, které škola zakoupila v rámci dotace Šablony II.
Ve dnech 7. – 10. října proběhl na naší škole sběr starého papíru, děkujeme všem, kteří nám přispěli,
nasbíralo se 2624 kg. Podzim je tu a my ho přivítáme naším oblíbeným dýňováním.
Krásný podzimní čas Vám všem přejí všichni ze ZŠ Velichovky /www.zsvelichovky.cz/
Informace k dotaci Šablony II
Škola získala: 581 540 Kč
Doba trvání projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021
Čerpání částky: - využití ICT ve výuce
		
- financování školních klubů
		
- financování projektových dnů ve škole a mimo školu
		
- personální podpora ZŠ a ŠD (školní asistent)
vzdělávání pedagogů
Mgr. Hana Pekárková

Z činnosti MH Velichovky

Během letních měsíců máme soutěžní pauzu před začátkem nové sezóny. Avšak spousta dětí
nejen z hasiče, ale z celého okolí Velichovek, na přelomu měsíce července a srpna strávila čtrnáct
dní v malebném údolí říčky Zdobnice nedaleko Luisina údolí v Orlických horách na našem hasičském
a milovaném táboře na Kamenci. Tábor byl kapacitně naplněn už v podzimních měsících a celkem na
něj přijelo 102 dětí. Letošní celotáborová hra byla na motivy knih a filmů „Letopisů Narnie“ pro nás
nazváno jako „Letopisy Kamernie“. Děti si užily spoustu tematických her, absolvovali stezku odvahy
s přenesením ohně od bílé čarodějnice Jadis, protančily diskotéku ve svých kostýmech, které si doma
připravily, zazpívaly a předvedly své vystoupení při táboráku, poznaly nové kamarády a utužily stará
přátelství. Na příští rok je tábor už od září opět plně obsazen, přibírají se už jen náhradníci. 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.
Po příjezdu z tábora v měsíci srpnu se starší děti začaly pilně věnovat přípravě na soutěž TFA mladého hasiče v Brzicích, kde letos pořádali první ročník této soutěže 31. srpna. Disciplíny TFA jsou
silové – naši největší odvážlivci tedy museli překonat žebříkovou stěnu, kladinu, motání hadic C
a ve starších dokonce hadic B, proběhnutí pneumatik, přenesení kanystrů, propletení tunelem,
vybouchání hammer boxu kladivem, transport figuríny a to vše s dýchacím přístrojem na zádech.
V kategorii mladší vyběhli Míla Kukal 8. místo a Daník Stradiot 1. místo. Ve starších se z kluků
zúčastnil Ráďa Holub 10. místo a Ája Stradiot 3. místo. Naše kočky zaválely v kategorii starších dívek
a umístily se následovně Kája Holubová 6. místo, Laduš Sršňová 4. místo, Lůca Karlová 3. místo,
Denča Sršňová 2. místo a Dája Karlová místo první. I přes úmorné teplo se nám soutěž velice zalíbila
a v příštím roce se chystáme na tyto silové disciplíny vyrazit znovu.
TFA nebylo pokořeno letos od našich bojovníků jen v Brzicích, ale ve středu dne 18. 9. vyrážíme
k Příbrami, kde přespíme ve vesničce Počaply. Druhý den se chystá Lůca Sršňová a Aleš Stradiot
za morální podpory Péti Němečkové a Alexe Čecha na soutěž mistrovství TFA středních škol, TFA
mladého hasiče a TFA nejvtrdší hasič do nedalekého Dubna. Kde si naši dva soutěžící vyzkouší trať:
roztažení hadic s proudnicemi, hammer box, bariéru, kanystry, figurínu a výstup do třetího podlaží školy. Lucka se umístila v kategorii žen, kde běžela v zásahovém obleku a helmě na 11. místě
a Aleš celou soutěž mistrovství TFA mladého hasiče vyhrál. Měl však odlehčeno oproti Lucce a běžel
v pracovním stejnokroji, ne v zásahovém. V kategorii muži a dorostenci se na této soutěži běhá ještě
s dýchacím přístrojem a zásahovou obuví. Na příští rok máme i jiné adepty a nadšence pro tuto soutěž.
Aleš si domů přivezl tedy trofej vítěze a putovní pohár, který příští rok zase vrátíme. Pro velký
zájem o tuto soutěž zde točila i televize Fire TV. Celý záznam ze soutěže můžete vidět na
https://www.youtube.com/watch?v=f2km7BgBT8o. Aleš běží po 3 hodinách a 48 minutách záznamu, Lucka začíná s rozhovorem ve 4 hodiny 58 minut záznamu.
21. září vyrážíme na soutěž Žernovské hry na požární útoky, štafety dvojic a o vítěze motání hadic.
Za mladší družstvo vybíhají: Natálka Štefanová, Kris a Viki Janečkovi, Nikol Košinárová, Terka Jakubská,
Barča Kuchařová a Fíla Dohnal. Děti mladší vybojovaly krásné třetí místo přes konkurenci mnohem
starších dětí. V motání hadic zazářila Natálka Štefanová, která obsadila čtvrtou příčku. Za starší máme
dva týmy A a B. Za áčko nám vyběhla stará sestava ve složení: Ája Stradiot, Denča a Laduš Sršňovi, Jířa
Štefan, Míla Kukal, Ondra Holemář a Lucka Karlová. Děti obhájily loňské první místo a opět vezou domů
zlato. Nové starší (mladší) děti se však nenechaly zahanbit a přivezly domů místo sedmé, ve štafetě pak
byly na místě 3. Složení družstva B: Ráďa a Kája Holubovi, Vojta Dostál, Nelča Jakubská, Daník Stradiot,
Péťa Jaroš a Páťa Kábrt. Pevně věříme, že v příštím roce až nebudou moci soutěžit starší děti z družstva
A (většina přejde do dorostu), se béčko zhostí tradice a opět pokoříme Žernovské hry.
Poslední podzimní soutěž závod hasičské všestrannosti na Mezilesí se uskutečnila 12. října. Z našeho
SDH bylo obrovské zastoupení družstev snad můžeme říct až rekordní. Dvě družstva mladších, dvě druž-

stva starších, jedno družstvo dorostenek a jeden jednotlivec dorostu. Celkem tedy za SDH Velichovky
vyběhlo 26 dětí. Děti soutěžily ve střelbě ze vzduchovky, vázání uzlů, určování topografických značek,
poznávání technických prostředků, určování čím se co hasí, šplh na laně, zdravověda, měření azimutů
a orientace mapy. Umístění bylo následující: Mladší B (Natálka Štefanová, Kris Janeček, Terka Jakubská,
Táďa Dostál, Barča Kuchařová) – 14. místo z 31 družstev, Mladší A (Dája Tulaková, Viki Janečková, Fíla
Dohnal, Romča Kugler, Verča Ponomarevová) – 30. místo, Starší B (Ája Stradiot, Lůca Karlová, Míla
Kukal, Páťa Kábrt, Ondra Holemář) – 7. místo 39 družstev, Starší A (Daník Stradiot, Jířa Štefan, Ráďa Holub, Vojta Dostál, Péťa Jaroš) – 22. místo, Dorostenky (Dája Karlová, Denča a Laduš Sršňovi, Kája Holubová
a Nelča Jakubská) – 3. místo, Dorostenec jednotlivec (Fanda Lánský) – 17. místo.
Koncem října si odpracujeme brigádnické hodiny na úklidu našich pohárů v rámci celoroční činnosti.
A v prosinci už na nás čeká jen Mikuláš a čert na soutěžním klání ve Rtyni v Podkrkonoší a vánoční
sedánek, který pro děti každoročně pořádáme před vánočními prázdninami.
Za kolektiv MH Velichovky
Petra Němečková
Zuzana Malá

Adventní čas

Tak jako každoročně si Vás dovoluji pozvat na sobotu 30. 11. 2019 od 16.00 hod. na vánoční koncert
u příležitosti rozsvícení vánočního stromu ve Velichovkách. Koncert se bude konat v místním kostele.
Koledy Vám zahraji „Koledníci z Hustířan“. Po skončení koncertu bude odpočítáno rozsvícení stromečku. Občerstvení je na této akci zajištěno.
Z důvodu konání akce v době od 15.00 – 18.00 hod. bude doprava v okolí kostela omezena.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast
Za organizátory Zdeněk Šedivec

Listopad

Kalendář
akcí

2. 11. 2019 - Sběr nebezpečného odpadu
30. 11. 2019 od 16.00 hod. - Rozsvícení vánočního stromečku
Velichovky a adventní koncert v kostelíčku
30. 11. – 1. 12. 2019 - Staročeské vánoce – v hasičské klubovně
„U potůčku“ v Hustířanech

Prosinec

24. 12. 2019 od 21.00 hod. - Setkání u vánočního stromu
na návsi v Hustířanech
25. 12. 2019 od 17.45 hod. - Vánoční turnaj v šipkách
– sál hasičské zbrojnice

Uzávěrka příštího Velichovského zpravodaje

bude ke dni 6. 12. 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. 5/2019 vychází ve Velichovkách dne 25. 10. 2019, vydává Obec Velichovky
v nákladu 280 ks výtisků, IČ: 00273155, evidenční číslo MK ČR E 17563.

