VELICHOVSKÝ ZPRAVODAJ
náklad 280 ks • vychází 14. 2. 2020 • ZDARMA • číslo 1/2020

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Přerušení dodávek
elektrické energie

Slovo starosty úvodem
Vážení spoluobčané,
je před námi další kalendářní rok, tentokrát s velmi zajímavou číslovkou 2020. Uplynulý rok uběhl jako voda a po vánočních a novoročních svátcích jsme se již všichni vrátili do svých zaměstnání. Kolotoč
běžných starostí se tak zase znovu naplno rozběhl a mně se zdá, že
tento kolotoč zvyšuje každý rok své obrátky. Věřím, že jste si svátků
vánočních, konce roku a Nového roku užili, že jste si odpočinuli a zažili
příjemné chvíle, hlavně pak v kruhu svých rodin a nejbližších.
Nový rok před nás všechny klade jistě velké a možná i složité úkoly. Jsem však přesvědčen, že jsme schopni nakonec vše vyřešit svou
pracovitostí a pílí překonáme všechny obtíže a každý z nás si najde
kus toho svého štěstí, radosti a spokojenosti. Můj optimismus vyplývá z toho, že vidím pozitivní změny i v naší obci. Rádi se scházíme na
společných akcích, na kterých se podílí stále více občanů naší obce
a těch akcí je opravdu hodně. Akce, které si organizují spolky samy,
mají velmi dobrou odezvu a věřím, že nás to všechny baví. Ba co víc.
Mnoho z Vás projevuje hrdost nad provedenou prací, připraveným
vystoupením, společenskou či sportovní akcí. Jsem proto velmi rád,
když se pak pochlubíte se svými úspěchy (právě třeba zde v našem
velichovském zpravodaji - letos poprvé v novém grafickém vydání). Krásných akcí a úspěchů je myslím opravdu mnoho. Naše obec
se může pochlubit mnoha skvělými lidmi, kteří toho umí opravdu
hodně.
Vážení spoluobčané, přeji Vám do nového roku minimálně stejnou,
ne-li větší dávku úspěchů, jako tomu bylo v roce minulém. Radost
z toho, co vykonáte pro sebe, a nebo pro druhé. Prožijte celý rok 2020
šťastně. Přeji Vám, aby se Vám vše, co jste si naplánovali, úspěšně
podařilo.
Jiří Lebedinský, starosta obce Velichovky
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V úterý 18.2.2020
bude od 10.30 – 14.30 hod.
přerušena dodávka elektrické
energie, a to ve Velichovkách
v ulici: ,,Na Třešňovce“
a ,,Babiňák“.
Více informací naleznete
na letácích v místě vylepení.

10. veřejné zasedání

zastupitelstva obce Velichovky
V pondělí 24. února 2020 se od
19.00 hod. koná v „klubovně
u Potůčku“ 10. veřejné zasedání
zastupitelstva obce.
Na programu jednání je např.:
Rozpočtové opatření č.: 8/2019,
pronájem obecního bytu č. II,
a další zajímavé body.

Bezpečnost v obci
V poslední době se nám
množí hlášení našich občanů
o pobytu podivných osob
v obou částech naší obce.
Proto vyzýváme občany, kteří
zpozorují takovou osobu
nebo skupinu, ať neprodleně
volají zástupce obce, nebo
případně rovnou Polici ČR.
Děkujeme za spolupráci

Návštěva hejtmana Královéhradeckého kraje pana Jiřího Štěpána ve Velichovkách
Ve středu 5. 2. 2020 zavítala do naší obce velmi vzácná návštěva. Na téměř dvouhodinovou návštěvu dorazil
hejtman Královéhradeckého kraje pan PhDr. Jiří Štěpán Ph.D. Hlavním tématem jeho návštěvy byla podpora
kraje k chystané rekonstrukci ,,Cesty k písníku“ v Hustířanech, která čeká na svou realizaci a rekonstrukci již
několik let. S panem hejtmanem jsme absolvovali i projížďku po této neutěšené komunikaci a nejen to. Rovněž jsme pak prezentovali a představili další místa a akce, která kraj nedávno finančně podpořil. V roce 2019
to byly následující dva projekty, a to ,,Vstupní chodník – Lázně Velichovky“ a ,,Parkoviště u bytovky č.p. 179,
Velichovky“. Obě tyto akce p. Hejtman kvitoval a vyjádřil veliké poděkování za jejich realizaci a provedení.
Na závěr této milé návštěvy jsme provedli zápis do pamětní podpisové knihy, kde nám pan hejtman zanechal
velmi milý a pozitivní vzkaz, kterého si nesmírně vážíme. Videoreportáž a fotogalerii z této návštěvy naleznete
na obecním FACEBOOKU.
Touto cestou bychom chtěli ještě jednou poděkovat za velmi milou a příjemnou návštěvu.
Jiří Lebedinský a Zdeněk Šedivec

své poplatkové povinnosti. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena
(průkazky ZTP, ZTP/P). Pokud tedy nastala změna
v počtu držených psů oproti počtu, který jste naposledy oznámili, obratem tuto změnu na obecní
úřad nahlaste. Při úbytku postačuje změnu oznámit

e-mailem nebo telefonicky, při přihlášení nového
psa je nutná písemná registrace, při které bude držiteli předána známka pro označení psa.
Základní poplatek činí 120 Kč/pes/rok, při držení
druhého psa jedním majitelem činí poplatek
180 Kč/rok.

Splatnost a způsob úhrady poplatků, ostatní informace
Oba poplatky je možné uhradit v úředních dnech (pondělí a středa 7.00–11.30 a 12.30–17.00 hod.) v hotovosti
do pokladny na obecním úřadě, nebo převodem na účet obce č. 4426551/0100, VS=číslo popisné domu v období:
• do konce března 2020 splatnost poplatku za odpad
• do konce dubna 2020 splatnost poplatku ze psů
V Hustířanech budou poplatky vybírány v hotovosti v Pohostinství Ve Mlýně ve středu 4. 3. 2020 od 15.00 do
17.00 hod. Pokud nebudou poplatky uhrazeny do 12. března 2020, budou jednotlivým poplatníkům zaslány
složenky na jejich úhradu.
OÚ Velichovky (účetní obce Hana Karbanová)

Pokladní hodiny na obecním úřadě

POPLATKY na rok 2020 (obecné podmínky, výše poplatku)
Vážení občané, jako každoročně je možné od pondělí 17. 2. 2020 začít hradit poplatky za likvidaci
odpadů a poplatek ze psů na rok 2020.

zová firma ji nebude vyvážet. Popelnice je nutné přistavit k odvozu vždy každé liché pondělí do 6 hod.
ráno. Majitelé domů využívaných jen rekreačně
nebo jedno-dvoučlenné domácnosti, které nemají
popelnici, obdrží po uhrazení poplatku sadu pytlů
na odvoz odpadů označených logem svozové firmy.
Tyto bílé pytle lze rovněž zakoupit za 75 Kč v případě
nahodilé zvýšené produkce zbytkového odpadu, kdy
nestačí popelnice, po naplnění je nutné je zavázat
a ve svozový den připravit k odvozu vedle popelnice.
Na obecním úřadě je rovněž možné si zdarma
vyzvednout oranžové pytle na likvidaci krabicových
obalů (z mléka, džusů, vína apod), tyto po naplnění zavázat a připravit k odvozu na stanoviště ke
kontejnerům se tříděným odpadem. Majitelé psů
si mohou zdarma vyzvednout papírové sáčky na
úklid psích exkrementů.

Poplatek za odpady

Základní povinností majitele bytu nebo domu
je na obecní úřad nahlásit počet poplatníků
(tj. osob, které v domácnosti mají trvalý pobyt), za
které bude poplatek za likvidaci odpadu hrazen).
Pokud se počet poplatníků změnil od data 1. 1. 2020,
jste povinni do 15 dnů tuto skutečnost nahlásit
(e-mail: ucetni.velichovky@seznam.cz, nebo telefonicky 491 880 180). Ohlašovací povinnost nemusí
plnit osoba, přihlášená k pobytu v obci Velichovky,
Hustířany s českým státním občanstvím k 1. 1. 2020,
vlastník stavby určené k individuální rekreaci,
ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
k 1. 1. 2020 a osoba, která má místo trvalého pobytu
na úředních adresách Na Zátiší 1.
Základní poplatek činí 480 Kč/osoba/rok.
Jednočlenným či dvoučlenným domácnostem a majitelům víkendových obydlí – pokud nevlastní popelnici - je umožněno odkládat směsné odpady do
plastových pytlů označených logem svozové firmy.
Po úhradě poplatků je nutné si vyzvednout na obecním úřadě známku na označení popelnice – pokud
nebude od dubna popelnice takto označena, svo-

Poplatek ze psů

Poplatek platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo
právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo
na území obce Velichovky. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Držitel psa je povinen
ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15. dne ode dne, kdy pes dovršil stáří tří
měsíců, nebo kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik
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Připomínáme, že pokladní hodiny na obecním úřadě jsou POUZE v úředních dnech, tj. v pondělí a středu od
7.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 hod.. Pouze v těchto úředních dnech se pak rovněž provádějí i ostatní
úkony, které jsou zpoplatněny (tj. ověřování podpisů, listin, výpisy z registrů, přihlášky k pobytu apod.).
Z provozních a organizačních důvodů není možné vzhledem k množství a různorodosti dalších zpracovávaných
agend pokladní hodiny a ostatní výše uvedené úkony rozšířit i na další pracovní dny. Pokud budete potřebovat
cokoliv vyřídit, nebo si sjednat schůzku se starostou, místostarostou či účetní obce neváhejte kdykoliv kontaktovat starostu p. Jiřího Lebedinského (tel.: 603 146 372), nebo místostarostu p. Zdeňka Šedivce (tel.: 724 562 777).
Děkujeme za pochopení – OÚ Velichovky

Ceny dřeva
Pokynem starosty obce Velichovky č. 1/2020 došlo ke zlevnění možnosti zakoupení dřeva v naší obci (přiblížené i nepřiblížené). Níže naleznete část tohoto pokynu, kde naleznete i upravené ceny dřeva.
Palivo z lesa:
• přiblížené palivo měkké (jehličnaté) .........		cena 450 Kč/m3 vč. DPH
• nepřiblížené palivo měkké (jehličnaté) .....		cena 50 Kč/PRM vč. DPH
• přiblížené palivo tvrdé (listnaté) .............. 		cena 800 Kč/m3 vč. DPH
• nepřiblížené palivo tvrdé (listnaté) ...........		cena 300 Kč/PRM vč. DPH
• dřevní zbytky, štěpky .............................		cena 250 Kč/m3 vč. DPH
• větve – odběr je poskytován za úklid bezplatně
V případě zájmu o „samotěžbu“, nebo klasický nákup dřeva neváhejte
kontaktovat p. Václava Moníka (tel.: 602 455 467), nebo přímo hajného
naší obce p. Miroslava Vrabce (tel.: 777 711 233).

Výstava k 75. výročí
„Mise Velichovky“
Prosíme občany,
kteří mají jakékoliv materiály
k této významné události
(fotografie, předměty,
nebo i osobní vzpomínky),
aby se obrátili na místostarostu
obce p. Zdeňka Šedivce
(tel.: 724 562 777).
Z důvodu náročnosti přípravy
této expozice prosíme
o informaci nejpozději
do konce února.
Děkujeme za spolupráci

Sběrné místo Velichovky - PŘESUN
Vážení spoluobčané. V průběhu února dojde k přesunutí sběrného místa na tříděný odpad z hlavní silnice
,,Jaroměřská“ k autobusové ,,točně“ ve Velichovkách. Kontejner na oblečení pak bude přesunut na sběrné
místo ,,ke zvoničce“.								

Děkujeme za pochopení
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Zahrádkáři bilancují

ZŠ a MŠ Velichovky

Tak jako v minulých letech, bylo i loni zaměřeno hlavní úsilí výboru ZO ČZS na organizování poznávacích a vzdělávacích výletů pro členy ZO, ale i další zájemce. Zorganizovali jsme 4 výlety, při kterých velichovští zahrádkáři
nejen poznávali nová, zajímavá, dosud nenavštívená místa, ale vraceli se i na místa, která jsme již v minulosti
navštívili.
Cílem prvního výletu byl Neratov, po válce vybydlená vesnice s dvěma obyvateli a troskami vyhořelého kostela
u polských hranic, kterou od roku 1989 farář Josef Suchár a Sdružení Neratov dokázali proměnit na společenské
a kulturní centrum Orlických hor. Našli jsme tu vesnici se zrekonstruovaným kostelem se skleněnou střechou,
byli svědky jedné z mnoha zde konaných svateb, ochutnali jsme pivo v nově vybudovaném pivovaru, poobědvali
ve zdejší restauraci. Na příští zastávce si na své přišli milovníci výtvarného umění v jednom z největších barokních celků v Čechách, zámku v Rychnově nad Kněžnou. Obdivovali jsme obrazy z 15.století, ale i obrazy rodové
galerie Kolowratů, kteří zámek zrestituovali. Poslední zastavení našeho prvního loňského výletu bylo v Muzeu
krajky ve Vamberku. Expozice zde zachycuje vývoj české krajky od těch historicky nejstarších až po krajkářské
výrobky našich současných výtvarníků, které nás reprezentovaly na Expu v Bruselu a Montrealu.
V srpnu jsme Orlické hory vyměnili za Podkrkonoší a začali jsme téměř za humny, na jedné z našich nejkrásnějších technických památek – přehradě Les Království. Uvítal nás průvodce, který velice poutavým způsobem povyprávěl nejen o technických parametrech, ale i o historii této pohádkově krásné památky, zasazené do krajiny
uprostřed lesů. Další zastávkou bylo kouzelné městečko Vrchlabí – vstupní brána Krkonoš s malebným náměstíčkem, tvořeným většinou přízemními poloroubenými stavbami. I zde nás očekával průvodce, který nás provedl
po nejvýznamnějších památkách města a seznámil nás s jejich bohatou historií. Trutnovskou výstavu Svět květin
jsme nenavštívili poprvé, ale vždy tu objeví něco nového jak milovníci zahrad užitkových, tak i okrasných. Tuto
největší výstavu květin v našem regionu určitě ještě v budoucnosti navštívíme. S Trutnovem jsme se loučili na
vrchu Šibeníku u pomníku generála Gablenze, který v roce 1866 svedl v prusko-rakouské válce jedinou vítěznou
bitvu rakouské armády.
V říjnu jsme opustili náš region a zamířili do Prahy. První zastávkou byl nejstarší provozovaný mužský klášter
premonstrátů v Břevnově, který je v současnosti obýván třinácti mnichy. Součástí kláštera je několik barokních
budov, kterým dominuje bazilika Sv.Markéty, v nichž jsme mohli obdivovat nádhernou výzdobu sálů i s obrazy
Petra Brandla, ale podívali jsme se i do podzemí baziliky na odkrytou původní část zdiva a podlah z 11.století.
Při další zastávce na Strahovském nádvoří si každý mohl zvolit některou z nabízených variant prohlídek. Nabízela
se varianta návštěvy Strahovské knihovny a Obrazárny, procházka Strahovskou cestou na Petřínskou rozhlednu
a Bludiště. Ti nejzdatnější zvládli projít celou trasu přes Loretu až na nádvoří Pražského hradu. S Prahou jsme
se loučili na svazích pod Strahovem jedním z nejkrásnějších pohledů na hlavní město.
Byl tu prosinec a již tradiční adventní výlet spojený s členskou schůzí. Vánoční atmosféru jsme nasáli ve skanzenu v Přerově nad Labem, který nám přiblížil staročeské vánoční tradice a zvyky. Z minulosti jsme se přenesli
do reality současnosti, kdy jsme navštívili jedny z největších vánočních trhů, a to Polabské vánoční trhy v Lysé nad
Labem. Zde mnozí doháněli nákupy vánočních dárků pro své nejbližší. Na závěr výletu jsme, tak jako každý rok,
provedli roční bilancování. To letošní se uskutečnilo v restauraci U Letců v Hradci Králové, kterého se zúčastnil
i pan starosta. Vyhodnotili jsme si, co se nám v roce 2019 povedlo a v čem máme ještě co zlepšovat. Zde vidíme
největší rezervy ve spolupráci s vedením obce, a to jak z hlediska informovanosti o naší činnosti, tak i z hlediska
větší pomoci při zkrášlování naší obce.

NABÍDKA PRÁCE

Ordinační hodiny
lékaře pro dospělé

Obec Velichovky přijme pracovníka
do technických služeb

(budová obecního úřadu ve Velichovkách)
MUDr. Miroslav Jelínek ordinuje
vždy od 14.00 do 15.30 hod.

na trvalý pracovní poměr.
Požadavky: Výuční list, manuální zručnost,
řidičské oprávnění B, T, práce s křovinořezem
Pracovní doba: 6.30 – 15.00 hod.
Nástup možný od 1. 4. 2020, nebo jinak dle
dohody. Své životopisy zasílejte
na e-mail: obecvelichovky@obecvelichovky.cz,
a to nejpozději do 29. 2. 2020
Více informací na telefonu: 603 146 372,
nebo na výše uvedeném e-mailu.

Po tuto dobu bude ordinace otevřena
v pondělí v těchto termínech:
17. 2. 2020 • 16. 3. 2020 • 20. 4. 2020
18. 5. 2020 • 22. 6. 2020 • 20. 7. 2020
24. 8. 2020 • 14. 9. 2020 • 19. 10. 2020
23. 11. 2020 • 14. 12. 2020
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Zastupitelstvo Obce Velichovky na řádném 8. veřejném zasedání dne 21. 10. 2019 schválilo sloučení
ZŠ a MŠ Velichovky usnesením č.: 8/2019/9.
Od 1. 1. 2020 je oficiální název organizace: Základní škola a Mateřská škola Velichovky, příspěvková
organizace.

Mateřská škola

Základní škola

Takto běžel zimní čas, ve školce u nás…
Prosinec patřil adventním přípravám. Děti si vyrobily adventní věnec a kalendář, pomáhal jim ukazovat
čas zbývající do příchodu Vánoc. V souladu s tradicemi děti navštívila Barborka s punčochou plnou
odměn a Mikuláš, kterému děti statečně předvedly
básničky a písničky, které se naučily. Ani čerti nezůstali pozadu. Pro děti byly připraveny „Čertovské
radovánky“, při kterých se děti mohly převléknout
za čerty a čertice, vyzkoušet si různé úkoly a disciplíny a za odměnu dostat čertovské vysvědčení. Čerti
nás také navštívili v pohádkách, a to v divadelním
představení „Jak čerti Kopyto a Jelito vařili vtipnou
kaši“ a „Cukrářka Barborka a zatoulaný čertíček“.
Děti si připomněly, že čas Vánoc není jen o tom
dostávat, ale též obdarovávat. Vánoční atmosféru šířily v kostelíčku svým představením pohádky
„O jedličce“ a ve školce si nadělovaly dárky mezi
sebou navzájem. A nakonec… přišel i Ježíšek.
Lednem děti provedl tematický blok s pohádkou
„O Smolíčkovi“. Pokračují naše návštěvy v obecní
knihovně a externí spolupráce s Malou technickou
univerzitou, která náš program obohacuje projekty
z oblasti polytechniky. V lednu jsme začaly se staršími dětmi navštěvovat solnou jeskyni v Jaroměři.
Děti mají možnost si zde pohrát, rozvíjet smysly,
relaxovat a zároveň posilovat svoje zdraví.
Během února se s pohádkou „Otesánek“ zaměříme
na naše tělo a zdravý životní styl. Paní Lešková dětem ukáže, jak správně pečovat o zoubky. Společně
se žáky ZŠ se zúčastníme ukázky dravců. Na závěr
měsíce se děti mohou těšit na karneval „V říši pohádek“. Více na www.msvelichovky.cz

Druhý měsíc, únor krátký, pouští zimu
svými vrátky…
Ve škole jsme s žáky vkročili do druhého pololetí,
ohlédněme se však za koncem prvního pololetí.
V prosinci nás školní šachový tým reprezentoval v
okresním kole přeboru škol Náchodska v šachu.
Družstvo ve složení Jáchym Bém, David Míl, Jan Cisár a Dominik Kodeš obsadilo 4. místo. Gratulujeme
a těšíme se na další úspěchy.
Konec roku jsme zakončili vánoční besídkou a koncertem bývalého žáka Davida Petiry alias Davida
Peta. Koncert si děti velmi užily.
Koncem ledna se žáci 4. – 5. ročníku zúčastnili projektu Planeta Země 3000 v jaroměřském divadle,
tentokrát na téma „Kolumbie, ráj slasti a neřesti“.
Po přednášce žáci absolvovali návštěvu jaroměřské
městské knihovny, kde si pro ně paní knihovnice
připravila velmi zajímavý program.
Poslední lednový týden žáci 1. – 4. ročníku ukončili
plaveckou výuku a obdrželi tzv. mokré vysvědčení.
Ve čtvrtek 30. ledna bylo ukončeno první pololetí
školního roku 2019/2020, všem žákům bylo předáno vysvědčení a v pátek byly jednodenní pololetní
prázdniny.
Během ledna na škole probíhalo přezkušování žáků
s individuálním vzděláváním.
A na co se můžeme těšit v následujících měsících?
Začátkem února nás čeká ukázka dravců a přednáška o jejich životě, 3. – 5. ročník se vydá do jaroměřského divadla na představení „Staré řecké báje
a pověsti“ a začátkem března nás čekají jarní prázdniny. Více na www.zsvelichovky.cz

Mgr. Petra Humlíčková

všichni ze ZŠ Velichovky

„Ples – Neples“
Dne 14. 12. 2019 proběhl již další ročník akce s názvem „Ples – Neples“ s tématem „Budoucnost“. V Hasičské zbrojnici se sešlo spousta masek a různých povedených převleků. Letošní výdělek jsme se rozhodli
věnovat mladým hasičům z Velichovek. Výtěžek akce, který činil 10.432 Kč byl předán vedoucí kroužku paní
Petře Němečkové. Děkujeme moc všem, kteří se na akci podíleli. 						
Za pořadatele akce: Zdeněk Šedivec a Jana Stolínová
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Vánoční turnaj ve stolním tenisu a šipkách
Ve Velichovské hasičské zbrojnici
se konal tradiční „Vánoční turnaj“

MH Velichovky - novinky z činnosti

kterém bojovali o celkové vítězství. Po dlouhých
a tuhých bojích se nakonec celkovým vítězem
tohoto šipkového turnaje stal Jan Klimek (vloni
3. místo) a na druhém místě skončila Kateřina
Kašpárková (vloni 1. místo). Bronzovou pozici pak
obsadil Daniel Pekárek a nepopulární ,,bramboru“
pak získal Ondřej Bukač.
Oba turnaje organizoval SDH Velichovky a všem, kteří se na turnaji organizačně podíleli patří veliký dík.

Ve středu 25. 12. 2019 se uskutečnil v hasičské zbrojnici tradiční turnaj ve stolním tenise a v šipkách.
Turnaje ve stolním tenisu se zúčastnilo 18 hráčů,
kteří byli rozděleni do dvou skupin po 8 hráčích.
Do čtyřčlenné finálové skupiny postoupili 4 nejlepší
hráči, kteří uspěli ve svých předchozích čtvrtfinálových vyřazovacích soubojích. V této finálové skupině
se pak hráči utkali systémem každý s každým. Tato
finálové skupina byla velmi napínavá a vyrovnaná
a o celkovém vítězi rozhodla nakonec až minitabulka prvních tří hráčů v pořadí. Vítězem turnaje se
stal nakonec Jiří Lebedinský následovaný Petrem
Vaculíkem. Bronzový stupínek obsadil Vít Pekárek
a ,,bramborovou“ medaili pak získal Václav Eliáš.
Turnaje v šipkách se zúčastnilo 30 hráčů, kteří byli
nasazeni do speciálního herního ,,pavouka“, ve

družstev. Starší „A“ 7. místo (Kája Holubová, Nelča
Jakubská, Vojta Dostál, Daník Stradiot, Míla Kukal),
starší „B“ 1. místo (Lůca Karlová, Páťa Kábrt, Péťa
Jaroš, Ráďa Holub a Ája Stradiot) z 17 družstev.
Dorost si vyběhal druhé místo (Jířa Štefan, Fanda
Lánský, Dája Karlová, Denča a Laduš Sršnovic).
Za vedoucí vydařené soutěže a hlavně super výsledky.
Dne 7. – 9. 2. 2020 chystáme pro starší děti soustředění na uzlovku v České Metuji a plnění odborností
s přespáním v hasičárně.
22. února nás čeká uzlová štafeta v České Metuji
a večer bude následovat hasičský ples SDH Velichovky. Tímto bychom Vás chtěli všechny srdečně pozvat
na tento ples, který se bude konat od 20.00 hod.
v hasičárně. Předprodej lístků v neděli 16. 2. od
13.00 do 13.30 hod. v HZ. Od 17. 2. do 21. 2. pak
předprodej lístků v potravinách u Hegru.
Děkujeme a těšíme se na Vaší účast.

V prosinci nás čekala poslední soutěž roku 2019
Mikulášské klání ve Rtyni v Podkrkonoší. S grácií
jsme tuto soutěž zvládli. Za přípravku vyběhly děti:
Viki Janečková, Niki Košinárová, Romča Kugler, Tom
Pícha a Fíla Dohnal a v této kategorii si doběhly pro
první místo. V mladších bylo družstvo ve složení Natálka Štefanová, Táďa Dostál, Luky Kukal, Terka Jakubská a Kris Janeček, vybojována třetí příčka z 26
družstev. Starší áčko trochu zaspalo a doběhli si pro
12. místo ve složení Kája Holubová, Nelča Jakubská,
Péťa Jaroš, Jirka Štefan a Ondra Holemář. Starší
Béčko nezahálelo a také zvítězilo z celkových 24

Za kolektiv MH Velichovky Petra Němečková, Zuzana Malá,
Martina Dostálová, Alexandr Čech a Lucie Sršňová

SDH Hustířany - Mladí hasiči v Hustiřanech
Rok utekl jako voda a soutěžní sezóna opět začala, ale ještě malé ohlednutí na konec roku hustířanských soptíků. V červnu se děti poprvé účastnily okresního kola hry plamen, kde se jim za slunného počasí opravdu dařilo
a obsadily tak 6. místo. Ještě před prázdninami jsme společně s Velichovskými a dětmi z Kramolny vydali na výlet
do krásné horské přírody v obci Čenkovice. Zde si kromě hraní her a výletování děti splnily specializaci společník.

Stezku odvahy prošel pouze Ríša Hegr a Kája Mílová, jelikož zbytek znaveně chrápošil na chatě. Na podzim tu byl
opět Žernov a ZPV v Mezilesí. Zimu už společně trávíme v naší klubovně u Potůčku, kde se věnujeme programu
na výroční valnou hromadu a přípravě na první soutěže. Na letošní výročce děti předvedly pohádku o smutné
proudnici a básničku. V lednu jsme zavítali do Teplic nad Metují. Poprvé se podařilo (s pomocí dětí z České
Metuje) postavit družstvo starších. I přes počáteční chaos, zda budou vůbec soutěžit, se podařily všechny disciplíny na jedničku a bez trestných bodů. Bohužel nám ještě chybí rychlost starších soupeřů, a tak družstvo starších
obsadilo 12. místo. V mladší kategorii se dařilo Áčku, které obsadilo místo 5. Nejmenší z nejmenších se se zatnutými zuby prodraly všemi úkoly. Největší borec pro ně byla Barča Hegrová, která podpořila družstvo neuvěřitelným výkonem, a že překvapila opravdu všechny, jakým způsobem se dá zapojit hadice do rozdělovače.☺
Pochvala patří samozřejmě úplně všem. Teď už se budeme soustředit na tolik neoblíbené uzlování. Cíle jsou
velké, a proto musíme dřít a zase dřít a postupně se přibližovat k vysněným medailím.
Pavla Špreňarová - vedoucí kolektivu MH
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družstev v této kategorii. V tomto družstvu soutěžili:
Ája a Daník Stradiotovi, Lůca Karlová, Ráďa Holub
a Páťa Kábrt. V kategorii dorostenek vyběhly holky
Laduš a Denča Sršňovic a Dája Kárlová, obsadily ve
své kategorii stříbro. Františka Lánského jsme zapůjčili do družstva dorostenců ze Suchého Dolu a jim
náležela příčka bronzová.

Poslední akcí tohoto roku pak byl vánoční sedánek,
který si nejen děti, ale i vedoucí a instruktoři velice
užili. Děti si rozdaly vylosované dárky mezi sebou, zahrály hry a ukončily vydařenou sezónu 2018 - 2019.
Po novém roce začala příprava na pětiboj v Teplicích nad Metují. Některé disciplíny jsme trénovali
už v předešlých měsících a tak se nám velice dařilo.
Mladší „A“ (myšičky) 14. místo (Viki a Kris Janečkovi,
Niki Košinárová, Fíla Dohnal, Dája Tulaková), mladší
„B“ 2. místo (Natálka Štefanová, Terka Jakubská,
Barča Kuchařová, Luky Kukal, Táďa Dostál) z 23
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SOUTĚŽ

Vítání občánků

NENÍ ZELŇAČKA
JAKO ZELŇAČKA

Soutěž o nejlepší
hustířanskou zelňačku

v sobotu 22. 2. 2020
U Potůčku od 16.00 hodin
kdo má zájem soutěžit,
ať se přihlásí do neděle
16. 2. 2020 na tel.: 774 399 975

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 v neděli 29. 3. 2020
v budově OÚ Velichovky. Formulář je také ke stažení
na www.obecvelichovky.cz/obecní úřad/formuláře.
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 15. 3. 2020.

Děkujeme za spolupráci.

Dne 29. 2. 2020 od 10.00 do 16.00 hod. proběhne na OÚ ve Velichovkách výstava „ŠIKOVNÉ RUCE
NAŠÍ OBCE“, která bude zaměřena na řemeslnou a uměleckou činnost obyvatel naší obce.
Pokud máte zájem vystavit své řemeslné výrobky, kresby, modely, aj. kontaktujte nás na tel.: 739 668 507
nejpozději do 24. 2. 2020. Občerstvení během výstavy je zajištěno. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za organizátory Jana Tulaková, Petra Jelínková, Monika Novotná

Kulturní kalendář – 1. pololetí 2020
ÚNOR

KVĚTEN

22. 2. 2020
Hasičský ples Velichovky (Hasičárna Velichovky)
Soutěž o nejchutnější zelňačku (Klubovna u Potůčku)
29. 2. 2020
Výstava - Šikovné ruce naší obce

2. 5. 2020
Skokové závody

(Jezdecký klub Hustířany)

Velichovská sedmička (Areál TJ Velichovky)
8. 5. 2020
Mise Velichovky (Velichovky)
Vernisáž Mise Velichovky (OÚ Velichovky)
16. 5. 2020
Velichovské putování (Areál TJ Velichovky)

(OÚ Velichovky)

BŘEZEN

14. 3. 2020
Masopust Hustířany (Klubovna u Potůčku)
29. 3. 2020
Vítání občánků (OÚ Velichovky)
Divadlo - termín bude včas upřesněn

ČERVEN

13. 6. 2020
Pohádkový les (Hustířany - areál KV Kovo)
20. 6. 2020
Plážový volejbal Santa Monika

DUBEN

14. 4. 2020
Ukliďme Česko 2020 (Velichovky a Hustířany)
30. 4. 2020
Pálení čarodějnic (Velichovky a Hustířany)
30. 4.– 6. 6. 2020
Výstava - „Mise Velichovky“ (OÚ Velichovky)

(Hustířany - areál KV Kovo)

Uzávěrka příštího Velichovského zpravodaje
bude ke dni 17. 4. 2020. 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. 1/2020 vychází ve Velichovkách dne 14. 2. 2020, vydává Obec
Velichovky v nákladu 280 ks výtisků, IČ: 00273155, evidenční číslo MK ČR E 17563.
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