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náklad 280 ks • vychází 10. 12. 2020 • ZDARMA • číslo 5/2020

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Slovo starosty na úvod
Vážení spoluobčané,
Rok 2020 utekl jako voda, a tak můžeme bilancovat práci zastupitelstva a vedení obce za uplynulý, druhý rok jejího funkčního období.
Zastupitelstvo obce se za tento rok sešlo celkem 6x na veřejném
zasedání a 8x na pracovním zasedání, a to i přes pandemii COVID-19.
Aktuální situace s veřejnými, potažmo obecními penězi se nevyvíjí
nijak příznivě a čeká nás řada velkých úkolů a výzev. I přesto jsme
však odhodláni udělat maximum proto, aby naše Obec i nadále
vzkvétala a rozvíjela se. Jak už to v životě bývá, tak některé věci
se povedly, jiné méně. Pojďme si je tedy v krátkosti připomenout
a shrnout.
Co se povedlo zrealizovat:
• Na dotacích bylo naší Obci v roce 2020 na základě úspěšných
žádostí přiděleno celkem: 9.307.647 Kč.
• Rekonstrukce Cesty k Písníku
• Výměna a rekonstrukce všech světel v Obci za úspornější LED
svítidla
• Rozsáhlé úpravy ve sportovním areálu na Třešňovce (vybudování
1. části závlahy, rekonstrukce dětského hřiště, oprava tanečního
parketu, oprava chodníku, vybudování přístřešku atd.)
• Zprovoznění a oprava náhradního filtru včetně intenzifikace
úpravny vody
• Realizace naučné stezky ve Velichovkách a v Hustířanech
• Instalace nového orientačního systému v Obci
• Instalace slunečních hodin
• Výměna staré autobusové zastávky v Hustířanech ve směru
od Vilantic
• Doplnění dětského hřiště ve Velichovkách o další herní prvky
• Drobné opravy místních komunikací
• Vytyčení dalších 12ti obecních cest
• Instalace nových vývěsních nástěnek v Obci
• Aktualizace a inovace obecního webu
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Pozvánka
na 15. veřejné zasedání zastupitelstva Obce
15. veřejné zasedání zastupitelstva obce, na které Vás tímto
srdečně zveme se koná v sále požární zbrojnice ve Velichovkách,
a to v pondělí 14. 12. 2020 od
18:00 hod. Na programu jednání
je řada bodů, z nichž nejdůležitějším je určitě schvalování rozpočtu
Obce na rok 2021. Dále pak výsledek VŘ na akci ,,Rekonstrukce
Hotelu u Kopeckých, nebo Rozpočtové opatření č. 5/2020. Všichni občané jsou na toto poslední veřejné zasedání v roce 2020 srdečně
zváni.

Co se zatím nepovedlo zrealizovat:
• Územní plán Obce Velichovky
• Opravy dalších sběrných míst v Obci

• Usilovně pokračovat v projektu Stavebních
parcel ,,Lokalita u Lázní“
Zde je jen výčet některých větších akcí a věcí, neboť
jich je samozřejmě daleko více a některé z nich jsem
zde určitě nezmínil. Myslím si a věřím, že těch realizovaných a povedených věcí za tento rok není málo
a občané, kteří chtějí, tak věřím, že to dokáží ocenit.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem zastupitelům za nasazení a odvedenou práci pro naši obec
a popřát jim mnoho elánu do dalších let, kde nás
čeká spousta další práce.

Co chceme mimo jiné realizovat v příštím roce:
• Nadále využívat v maximální možné míře
dotační tituly
• Rekonstrukci Hotelu u Kopeckých
• Rekonstrukci a přístavbu budovy
ZŠ Velichovky
• Realizaci stavebních parcel ve Velichovkách
a Hustířanech
• Zkulturnění dalších sběrných míst v Obci
• Pokračovat v projektových činnostech
nutných k budoucí rekonstrukci Seisserova
statku, Klubovny u Potůčku, sběrného dvora
a kluziště.

Jiří Lebedinský, starosta obce Velichovky

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Provoz v budově OBECNÍHO ÚŘADU v závěru roku a po novém roce
Obecní úřad:
poslední úřední den v roce 2020 bude ve středu 16. 12. 2020 (pouze od 7:00 – 12:00 hod.).
Ve dnech 21. – 31. 12. 2020 je na úřadě zavřeno, a to z důvodu čerpání dovolené.
V případě akutních věcí neváhejte kontaktovat starostu obce na tel.: 603 146 372,
nebo místostarostu obce na tel.: 724 562 777.
Prvním úředním dnem v novém roce tak bude pondělí 4. 1. 2021
dle doporučených úředních hodin na dveřích, které budou uvedeny na dveřích OÚ.
Česká pošta:
Otevřeno 23. 12. / 28. 12. / 29. 12. / 30. 12.– vždy od 13:00 – 16:30 hod.
Od 4. 1. 2021 pak bude provoz pošty v běžném režimu, tzn. ve všední dny od 13:00 – 16:30 hod.
Dětská lékařka:
MUDr. Kaválková
Do konce roku již nebude ordinace ve Velichovkách otevřena.
Otevírací dny v roce 2021 budou upřesněny v návaznosti na aktuální situaci – děkujeme za pochopení.
Lékař pro dospělé
MUDr. Jelínek
Poslední ordinační den v roce 2020 je 14. 12. 2020 od 14:00 – 15:30 hod.
V roce 2021 pak: 11. 1. 2021 / 15. 2. 2021 / 15. 3. 2021 / 19. 4. 2021 /
17. 5. 2021 / 14. 6. 2021 / 26. 7. 2021

Psí exkrementy
Poslední dobou nám na veřejném prostranství, to je na chodnících a na místech veřejně přístupné
zeleně, objevuje zvláštní houba. Tato houba, když na ni omylem šlápnete, tak nepříjemně zapáchá. Jedná
se o psí exkrementy. Přitom po Velichovkách jsou rozmístěné koše s obsahem sáčků na tyto věci. Dále
je možné si je zdarma vyzvednout v kanceláři obecního úřadu. Nabádáme Vás, majitele psů, až půjdete venčit své miláčky, ukliďte po nich to, co občas za sebou zanechají. Sáček na psí exkrementy by měl být nedílnou
součástí a samozřejmostí jako je třeba psí vodítko.
Děkujeme Vám již předem a věříme, že si toto sdělení vezmete k srdci a dojde k výraznému zlepšení
tohoto stavu.
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Rozkvetlé Velichovky - výsledky soutěže
Na 14. veřejném zasedání zastupitelstva Obce Velichovky, které se uskutečnilo v pondělí 9. 11. 2020 byly
oznámeny výsledky 2. ročníku soutěže s názvem: „Rozkvetlé Velichovky a Hustířany“.
Do této soutěže se přihlásilo 13 soutěžících, kteří zasílali fotografie svých zahrádek v průběhu července
a srpna. Výsledky byly velmi těsné a vyrovnané, neboť všichni soutěžící se o své zahrádky starají opravdu
znamenitě. Ti soutěžící pak dostali od Obecního úřadu okrasnou kytku - „Vřes“, který rozvezla všem soutěžícím
zastupitelka a hlavní organizátorka této soutěže Petra Jelínková.
První tři soutěžící pak dostali dárkové poukazy na odběr kytiček do květinářství v Jaroměři v celkové hodnotě 6.000 Kč. Tyto poukazy předaly za Obecní úřad místostarosta Obce p. Zdeněk Šedivec a zastupitelka Petra
Jelínková.
Pořadí prvních tří soutěžících je pak následující: 1. místo: Stanislava Šolcová (Hustířany - 85. bodů).
2. místo: Ladislava Třeštíková (Velichovky - 79 bodů). 3. místo: Alena Tyčová (Velichovky - 68 bodů). Fotografie
prvních tří soutěžící přinášíme ZDE:
Za organizátory Petra Jelínková

1. místo: Stanislava Šolcová

3. místo: Alena Tyčová

2. místo: Ladislava Třeštíková

Úklid sněhu
S příchodem zimy si Vás již tradičně dovolujeme požádat, abyste omezili parkování vozidel na místních
komunikacích a chodnících, neboť tím značně ztěžujete možnost úklidu sněhu (odhrnování ke krajnici).
Ne vždy se však podaří odklizení sněhu k plné spokojenosti všech občanů, neboť nelze být v dané chvíli
na všech potřebných místech.
Dovolujeme si upozornit, že podle platného nařízení obce č. 1/2009 se provádí odstranění sněhu
a posyp materiálem nejpozději během následujících 24 hodin po vzniku závad ve sjízdnosti a schůdnosti v
daném pořadí dle důležitosti dopravního systému. Jak již bylo výše uvedeno, práci nejvíce znesnadňují parkující auta na místních komunikacích (zejména v ulicích Na Zátiší, U Křižovatky, Nová čtvrť, Na Třešňovce,
Na Habeši), kde mnozí občané ani nevyužívají možnosti parkování na svých vlastních dvorech či garážích.
Potom nelze mechanizací bezpečně z důvodu nedostatku místa odklidit komunikaci ani přilehlý chodník.
Zároveň moc děkujeme předem všem občanům, kteří i nadále, ač to není jejich povinností, si budou
schůdnost chodníků před svými domy udržovat i vlastními silami.
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Obecní lesy – činnost v roce 2020
V našich obecních lesích se toho v roce 2020 událo opravdu hodně. Na 53 ha lesních pozemků jsme tento
rok vysázeli 10.500 ks nových stromků (5.500 ks Dubu letního a 5.000 ks Smrku stepilého). Toto množství zalesnilo dohromady 1,45 ha lesa. Vybudovali jsme tři nové oplocenky o rozloze 1,4 ha a 790 metrech běžné délky.
Co se týče těžby, tak oproti loňskému roku, kdy se vytěžilo celkem 1653 m3 dřeva, jsme v letošním roce
vytěžili „pouze“ 350 m3.
Pro rok 2021 je pak v plánu vysázet, zalesnit a vybudovat oplocenky zhruba ve stejném množství, jako
v tomto roce. V letošním roce se nám pak podařilo získat dotaci (kompenzaci) na ,,kůrovce“ za vytěžené dřevo
ve výši 405.132 Kč za rok 2018 a 458.145 Kč za rok 2019, a to od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Dotace na oplocenky pak činila 36.000 Kč.

Svoz komunálního odpadu
Poslední letošní svoz komunálního odpadu proběhne v pondělí 28. 12. 2020.
Svoz komunálního odpadu v roce 2021 pak bude probíhat každé sudé pondělí. tzn., že první svoz v novém ruce
proběhne v pondělí 11. 1. 2021.

Pečeme na to

Akce ,,Pečeme na to“ měla ve Velichovkách a Hustířanech veliký úspěch!
V pondělí 9. 11. 2020 jsme předali
s panem Weinlichem z oddílu „Duha
Bartoňka“ v Náchodě Vámi upečené
dobroty ošetřujícímu personálu v jaroměřské nemocnici.
Na základě obrovských ohlasů a zájmu dalších občanů, zapojit se do této
akce, jsme v pondělí 30. 11. 2020 uspořádali i druhé kolo této akce, kde jsme
kromě jaroměřské nemocnice podpořili
i tu královédvorskou.
Veškerý personál moc děkuje občanům Velichovek a Hustířan a vzkazuje,
že je to moc zahřálo u srdíčka, že na ně
v této těžké situaci myslíme a alespoň
takto je podporujeme.
Ještě jednou všem moc děkujeme!

Za organizátory Zdeněk Šedivec
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Rekonstrukce cesty k Písníku
Dne 30. 11. 2020 byla dokončena rekonstrukce ,,Cesty k Písníku“ v Hustířanech, kterou prováděla firma STRABAG a.s. Celkové náklady této rekonstrukce se pak vyšplhaly na 2.174.131 Kč
bez DPH. Na rekonstrukci jsme dostali dotaci ve výši 900.000 Kč

Rozsvícení vánočního
stromečku

Na první adventní neděli, tj. 29. 11.
2020 od 17:00 hod. proběhlo tradiční
rozsvícení vánočního stromu ve Velichovkách. Letošní ročník byl bohužel
poznamenaný vládními nařízeními,
a tak šlo opravdu jen o formální rozsvícení - bez občerstvení, s rouškami
a rozestupy. Před rozsvícením stromečku a po samotném rozsvícení se
hrály vánoční koledy. Letošní rok jsme
stromeček doplnili o novou hvězdu,
která krásně svítí a stromečku dodává
tu správnou vánoční podobu. Samotné rozsvícení stromečku pak všichni přítomní odstartovali pomyslným
odpočítáváním. Tuto akci si užily především děti a jednalo se tak o velmi
příjemnou a milou chvilku v této ,,divné době“.

od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Věříme, že se tato
rekonstrukce povedla a poděkování patří všem obyvatelům této
lokality za spolupráci v průběhu stavby. Veliké poděkování pak
patří samozřejmě i firmě STRABAG a.s. za profesionální spolupráci.

Nový orientační systém
V naší Obci byl instalován nový Orientační
systém ulic a místních cílů, který vyráběla
a namontovala firma PROST – Karel Brendl,
které tímto děkujeme za grafický návrh
a samotnou realizaci a výrobu.
Věříme, že se občanům a návštěvníkům naší
Obce bude líbit.
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Poděkování paní Evě Ambrožové
V letošním roce se rozhodla ze zdravotních důvodů ukončit svou činnost naše dlouholetá knihovnice
paní, Eva Ambrožová.
Myslím, že slovy ani nejde popsat obrovské díky za činnost a čas, který věnovala tomuto svému koníčku.
Knihovnici v naší knihovně totiž vykonávala naprosto neuvěřitelných 40 let!, neboť do velichovské knihovny
nastoupila dne 1. 1. 1981!
Pro několik generací dětí naší Obce byla tou ,,babičkou v knihovně“, která jim předčítávala pohádky, tak
jako nikdo. Věřím, že i mnoho dětí s ní prožilo krásné chvíle při Noci s Andersenem, kdy opravdu spolu s ní
a pohádkovými skřítky schovanými v knížkách, prožili v knihovně celou noc. Byla také za svou práci v roce 2007
po právu vyhodnocena hejtmanem Královéhradeckého kraje „Knihovnicí roku“. A bylo těch aktivit určitě daleko víc. Za její éru si nelze vše zapamatovat a vyjmenovat.
Co dodat na závěr? Ještě jednou Vám, paní Ambrožová moc děkujeme za Vaši práci, kterou jste nejen pro
věhlas naší knihovny, ale i pro obec samotnou udělala. Přejeme Vám do dalších let mnoho zdraví a krásných
chvil strávených nad knihami, které máte tak ráda.
Jiří Lebedinský - starosta a zastupitelstvo Obce Velichovky

Naučná stezka Hustířany

I Hustířany se již mohou pyšnit ,,Naučnou stezkou“ do historie Obce.
Na hlavní informační tabuli ,,Na návsi“ naleznete kompletní mapu se sedmi vytipovanými
historickými místy po obci. Na těchto místech
pak naleznete historické fotografie, mnohdy
více než 100. let staré a uvidíte, jak naše obec
v daném místě vypadala před více než 100. lety.
Příjemné procházení historií – pohlednice totiž nelžou.

Sloučení ZŠ a MŠ
Bude to již rok, co došlo ke sloučení Mateřské a Základní školy Velichovky. Mnozí tento krok vnímali
jako špatný a nekoncepční. Myslím si, že po roce fungování ,,nové“ organizace můžeme s klidným vědomím
a svědomím říci, že toto sloučení byl krok správným směrem a byl jednoznačně ku prospěchu věci. Atmosféra
v Mateřské škole se uvolnila a je radost sledovat, jaká je zde pohoda a nálada. Pedagogický sbor je vhodně
doplněn, naplněn a děti sem chodí opravdu rády.
Chtěl bych tímto poděkovat celému pedagogickému sboru Mateřské školy v čele s vedoucí učitelkou
Mgr. Petrou Humlíčkovou za zvládnutí situace a popřát mu mnoho elánu do jejich další činnosti a rozvoji naší
krásné Mateřské školy.
Nesmím samozřejmě zapomenout poděkovat ředitelce této nově vzniklé organizace paní Mgr. Haně
Pekárkové, pro kterou byl tento krok, pro něž se rozhodlo zastupitelstvo, velmi náročnou výzvou, kterou však
bez větších problémů zvládla.
Jiří Lebedinský, starosta obce Velichovky
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ZŠ a MŠ Velichovky
Mateřská škola

Základní škola

Začátek nového školního roku proběhl poklidně, nové děti se zdařile adaptovaly. Kolektiv MŠ
se rozšířil o mladou posilu ve třídě „Berušek“,
Mgr. Kláru Hamzovou.
Věnovali jsme se tématům mezilidských vztahů, ročnímu období podzim, lidskému tělu a zdraví.
Ačkoli bylo vzhledem k situaci třeba mnoho akcí
odložit nebo zrušit, přeci jen jsme měli pár zpestření. V říjnu děti zhlédly „Léčivou pohádku“ s ukázkou netradičních hudebních nástrojů. Pravidelně
k nám dochází lektorka „Malé technické univerzity“
s polytechnickým programem pro starší děti. Nově
jsme se letos zapojili do projektu „Se Sokolem
do života,“ který metodicky rozvíjí pohybové dovednosti dětí.
V říjnu si předškoláci poprvé vyzkoušeli účast
v „Logické olympiádě“. Nejúspěšnější řešitelkou
z naší školky byla v kategorii MŠ Jana Palánová.
V rámci „Světového dne laskavosti“ děti darovaly
malované kamínky seniorům v DD Černožice.
Podzim v MŠ byl
pestrý a barevný jako
to listí. Nyní se již společně radujeme v čase
adventním, poznáváme
tradice a těšíme se na
příchod Ježíška.

Další kalendářní rok pomalu končí, ale ten školní je v plném proudu. Začátkem října byla zahájena
činnost zájmových kroužků (Výtvarné dílny, Taneční kroužek, Šachový kroužek) a školních klubů (Klub
anglické konverzace, Čtenářský klub a Doučování).
2. října proběhl v rámci Šablon II. projektový den
– Aranžování květin. Odbornou instruktáž a praktické ukázky zajistila paní Jaroslava Bludská. Hotová
aranžmá zdobila volební místnosti ve Velichovkách
a v Hustířanech. První říjnový týden žáci 3. – 5. ročníku plnili základní kolo „Logické olympiády“. Nejlepší
řešitelkou v kategorii A (3. – 5. ročník) byla Tereza
Jakubská. Ve dnech 5. – 8. října proběhl na naší
škole sběr starého papíru, děkujeme všem, kteří
nám přispěli, nasbíralo se 3 505 kg.
Na měsíc říjen jsme měli naplánováno spoustu
dalších aktivit, ale od 14. 10. 2020 byly školy z nařízení vlády uzavřeny. S žáky jsme tak museli přejít
na distanční vzdělávání. S dětmi jsme se učili denně
přes Google učebnu a setkávali jsme se na Google
Meet. V období distanční výuky proběhlo základní
kolo „Logické olympiády“ pro 1. a 2. ročník. Nejlepšími řešitelkami na naší škole byly v kategorii A1
(1. ročník) Sára Jelínková a v kategorii A2 (2. ročník)
Aneta Němcová.
Distanční výuka probíhala i v listopadu. S žáky
jsme si na online prostředí poměrně zvykli, ale
s radostí jsme uvítali obnovení prezenční výuky
18. listopadu. Do lavic se vrátili žáci 1. – 3. ročníku
a 30. listopadu usedli do lavic i žáci 4. a 5. ročníku.
Výuka ve škole probíhá v rouškách, rozvrh je upraven (neprobíhá výuka tělesné a hudební výchovy,
dodržuje se homogenita tříd), ve třídách se dbá
na zvýšená hygienická opatření (roušky, dezinfekce,
větrání), činnost zájmových kroužků zatím nebyla
obnovena.
Začátkem prosince jsme se zapojili do dlouhodobého mezinárodního projektu „Záložka do knihy
spojuje školy“. Záložky vyrobené v rámci pracovních
činností posíláme slovenské škole v Revúci, okres
Revúca. 4. 12. jsme si užili čertovské učení. S žáky
zakončíme „zvláštní covidový rok 2020“ v úterý
22. prosince Vánocemi ve škole. Vánoční prázdniny
proběhnou v termínu 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 (více
na www.zsvelichovky.cz).

Podzim v MŠ Velichovky

Za prosincem končí rok, do nového už jen krok…

Krásný adventní čas, krásné svátky vánoční, zdraví,
štěstí a úspěch v novém roce 2021.
Vám přejí všichni ze ZŠ a MŠ Velichovky
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Z dopisů občanů - poděkování našim hasičům
O tom, že místní sbor dobrovolných hasičů funguje téměř jako profesionální určitě nikdo v naší obci
nepochybuje. Rovněž i sousedské vztahy jsou zde myslím na velmi dobré úrovni. Jako příklad pak uvádíme
poděkování paní Anny Holínské, který velmi rádi zveřejňujeme a věříme, že udělá radost všem dobrovolným hasičům v naší obci, ale i dalším občanům. Necenzurovaný obsah dopisu, který přišel na Obecní úřad
zveřejňujeme zde:
„Žijeme v Hustířanech 30 let a žije se nám tu dobře. Základ dobrého žití je i v dobrých sousedech.
To se u nás vrchovatě vyplnilo v podvečer 3. listopadu… Vypadl proud… Co je? Co se děje? … HOŘÍ !!!
Sotva se manžel se synem zorientovali a já našla mobilní telefon a již před domem vytočila číslo 150, stál
u mě první soused … druhý, třetí … Mít dobré sousedy je obrovské bohatství!!! Než přijeli hasiči pomohli
neskutečně!!! Sedla jsem si na břeh u silnice a už jen pozorovala ten „cvrkot“. Naši hasiči ze SDH Velichovky
dorazili první do devíti minut a svým bleskovým zásahem zabránili neskutečným škodám, které by vznikly,
pokud by ohnivé jazyky zasáhly nejen prádelnu se skleníkem, ale i obytný dům. Jsou vedeni jako dobrovolní,
ale pro mne jsou PROFEIONÁLOVÉ. Skláním se a děkuji a všem dobrým hustířanským sousedům a našim
„profesionálním“ hasičům!!! Anna Holínská“.

SDH Velichovky - novinky z činnosti
První víkend v září se naše družstvo mužů i žen zúčastnilo Okresní soutěže v Požárních útocích ve Lhotě za Červeným
Kostelcem. Seznámili jsme se tu s novými stroji FOX, našemu
družstvu mužů se moc nezadařilo a umístili se celkově na osmé
příčce, ovšem naše družstvo žen, vybojovalo na tomto novém
stroji nejlepší čas z obou kategorií vůbec. Vyhrály toto Okresní
kolo v požárním sportu a měly nás jet reprezentovat začátkem
října na krajskou soutěž do Jičína, bohužel kvůli vzniklé situaci
se tato soutěž nekonala a musela být zrušena.
Další víkend byl věnovaný Žernovským hrám, kde děti soutěžily ve štafetách dvojic a 4x60 metrů. Nechyběla ani královská disciplína v požárních útocích. Mladším dětem se velice
zadařilo na štafetě dvojic, kde obsadily třetí příčku, celkově se
pak naše malé myšky umístily na nepopulárním čtvrtém místě.
Starší děti byly rozděleny do dvou družstev. Mladší benjamínci běželi za družstvo B, kde se jim velice zadařilo na požárním
útoku s druhým místem, na štafetě dvojic, však trochu zaspali
a tak celkově brali také bramborové místo v jejich kategorii.
Starší A, kteří soutěžili ve své kategorii naposledy zaváleli a ve
všech kategoriích brali přední příčky, z nástupu si již na této
soutěži po čtvrté v řadě odnáší vítězný pohár.
V sobotu 19. září, byla naše hasičárna poctěna návštěvou
všech delegátů okresních sdružení našeho kraje, kde probíhala volba nového krajského výboru a schválení plánu na další
volební období. Naši starší a dorosťáci, na této akci pomáhali s obsluhou všech zúčastněných, poprali se s tím statečně.
Děkujeme.
Po sobotním shromáždění měly následovat závody TFA v Brzicích o nejtvrdšího hasiče, avšak byly také zrušeny. Tak se vedoucí rozhodli udělat, alespoň pro naše děti u HZ tento závod v silových disciplínách, aby to dětem
nebylo líto.
Začátkem října nám opět maří všechny plány pandemie a my jsme nuceni schůzky a veškeré naše společné
aktivity zrušit. A tak vedoucí přichází s nápadem. Hrou pro celý náš kolektiv Whatsapp game. Hrajeme každý sám
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přesto spolu. Vedoucí nebo děti určují úkoly na daný týden, za úkoly děti sbírají body za body budou následovat
odměny. Ověření splnění úkolu probíhá zasláním fotky s daným úkolem. Děti hledají různé stromy, houby, šišky,
malují obrázky, hledají topografické značky v přírodě, počítají logické příklady aj.

Také byla o víkendu 20. – 22. 11. pro děti připravena šipkovaná pod názvem hon za pokladem. Od pátečního
odpoledne do nedělního večera vedla přes vesnici šipkovaná, která byla zakončena sladkou odměnou pro každého, kdo splnil dané úkoly, předem zaslané na Whatsapp do skupin. Mnozí museli zvládnout překážky na dětském
hřišti, bahnitý terén, jazykolam nebo vyběhnout zlověstné schody u kostela, vyjmenovat telefonní čísla složek
IZS. Každý, kdo se zúčastnil, si svou odměnu našel a odnesl.
Děkujeme všem zúčastněným a rodičům za podporu v těchto chaotických časech.
Také bychom všem chtěli popřát do roku 2021 hlavně hodně zdraví!
Naši další činnost a novinky můžete sledovat na facebooku pod názvem SDH Velichovky.
Za vedoucí kolektivu MH Velichovky
Petra Němečková, Zuzana Malá, Martina Dostálová

MH Hustířany - alias HOMEHASIČ - novinky z činnosti
Podzimní sezónu jsme zahájili 3. září různým opáčkem a hraním her. Přivítali jsme mezi sebe nové členky - Nelču
a Sárku Jelínkovic a přespolní Elišku Š. z Vilantic. Času bylo málo, a proto nezbývalo, než se vrhnout na soutěžní disciplíny, které jsme potřebovali natrénovat do první podzimní soutěže v Žernově. Na žernovských hrách
startovalo jedno družstvo mladších. Každá disciplína měla své velké plusy i mínusy, ale i tak se děti moc snažily.

Nakonec vybojovaly 8. místo. Vojtu od Rudelů jsme zapůjčili do velichovského družstva starších B, kde poprvé
a bez tréninku běžel jako pravý proudař. Bez problému zapojil, doběhl a nastříkal do terče. Pomohl tak svému
družstvu ke 4. místu. Bohužel byla díky „druhé vlně“ naše činnost opět přerušena na dlouhou dobu. Až v posledních týdnech se pokoušíme i přes nařízení a veškerá omezení nějaký kontakt udržet. Vyrážíme proto na skupinky
ven do okolí a opakujeme si netradičním způsobem značky. Další činností je tzv. Homehasič, při kterém děti dle
zadání rozšifrují zprávu s úkolem, který musí splnit, aby dostaly další indicie a mohly pokračovat ve hře s názvem
„každý chce svou nadílku“. Teď už si jen všichni moc přejeme, aby se další rok mohlo zase soutěžit v plné parádě
a aby naše hasičská srdce zase tloukla jako o závod.
Za kolektiv MH Hustířany Pavla Špreňarová
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Vítání občánků

Slovo starosty na závěr
Vážení spoluobčané, přiblížily se dny, ve kterých si všichni
přejeme zažít rodinnou pohodu, vzájemné porozumění a neopakovatelnou atmosféru vánoc. Podobně jako každý rok, tak
právě i končící rok 2020 přinesl věci kladné, i ty méně pozitivní. Je mi naprosto jasné, že rok 2020 bude u většiny z nás
v paměti veden jako nepovedený, a to hlavně díky pandemii
COVID-19. Tato skutečnost připravila nám všem mnoho krušných chvil a až v těchto chvílích jsme si vlastně uvědomili, co
všechno jsme měli předtím za samozřejmost. Věřím, že i tato
negativní a nepříjemná skutečnost pomůže nám všem v tom,
že si budeme více vážit drobností a ,,samozřejmostí“ o které
jsme tak rychle a jednoduše během pár dní přišli.
V obci se udělalo myslím mnoho úspěšných akcí a projektů, za které tímto děkuji každému, kdo se na nich jakkoliv
podílel, ať už to byl jednotlivec, spolek, nebo organizace.
Osobně bych si do nového roku 2021 přál, aby se nám
podařilo realizovat všechny naše další společné cíle bez toho,
aby se to jakkoliv negativně dotklo kteréhokoliv občana naší
obce.
Dovolte mi, abych Vám závěrem popřál krásné a pohodové prožití vánočních svátků. Do Nového roku pak rodinnou
pohodu, pevné zdraví, optimismus a spokojenost.

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 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. 2021.

Děkujeme za spolupráci.

Jiří Lebedinský, starosta obce Velichovky

Kulturní kalendář 2021
LEDEN

BŘEZEN

8. ̶ 9. 1. 2021 - Tříkrálová sbírka
Zelí fest Velichovky

Rozkvetlé Velichovky
Divadlo – termín bude upřesněn
Dětský karneval

ÚNOR

Hasičský ples Hustířany
Hasičský ples Velichovky
13. ̶ 20. 2. 2021 - Masopust – Hustířany
Soutěž o nejchutnější zelňačku Hustířany u Potůčku
Výstava „Šikovné ruce naší obce Velichovky“

Přesné termíny a samotné konání těchto akcí
budou upřesněny dle aktuální Covidové situace.

Uzávěrka příštího Velichovského zpravodaje
bude ke dni 31. 1. 2021. 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. 5/2020 vychází ve Velichovkách dne 10. 12. 2020, vydává Obec
Velichovky v nákladu 280 ks výtisků, IČ: 00273155, evidenční číslo MK ČR E 17563.
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