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DŮLEŽITÉ INFORMACE
Přání k dovoleným
Vážení občané,
jsem si vědom, že letošní dovolené a prázdniny nebudou ještě v takovém režimu, na který jsme všichni zvyklí, ale věřím, že se vše vrátí co
nejdříve do normálních kolejí a my si tak budeme užívat život tak, jak
jsme byli zvyklí.
Dovolte mi, abych Vám jménem svým, ale i jménem celého zastupitelstva Obce Velichovky i přesto popřál krásné zážitky z Vašich dovolených a dětem slunné, dlouhé a nekonečné prázdniny plné nevšedních
zážitků.
Jiří Lebedinský, starosta Obce Velichovky

Smlouvy na Hrobová místa - omluva
Vážení občané. Na Obecní úřad došla e-mailem připomínka
k uzavírání smluv na nájem hrobových míst a schránek v kolumbáriu.
Smlouvy byly tedy na základě těchto připomínek předány ke kontrole
a konzultaci právníkovi Obce s tímto výsledkem a závěrem:
I takto uzavřená smlouva, je platná. Avšak pro případné zájemce je možné tyto smlouvy aktualizovat formou dodatku, kde jsou aktualizována čísla zákonů a ustanovení týkající se ochrany osobních údajů
(GDPR).
ANO - Obec pochybila v tom, že nedala občanům vědět 90 dní
dopředu před podpisem smlouvy, podmínky týkající se obsahu a podmínek smlouvy. Nám nezbývá než se omluvit, ale žádnému z občanů
tímto naším jednáním nevznikla žádná újma, a to jak občanům, tak ani
Obci.
V případě zájmu o podepsání upraveného dodatku kontaktujte
místostarostou obce p. Zdeňka Šedivce, tel.: 724 562 777. Děkujeme
za pochopení a tímto se ještě jednou omlouváme.
Obecní úřad Velichovky
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Provoz v budově OÚ
o prázdninách
Obecní úřad – dovolená:
2. – 13. 8. 2021 – účetní
9. – 20. 8. 2021 – starosta

Česká pošta - dovolená:

19. 7. 2021 – 30. 7. 2021
Během této dovolené bude změněna
otevírací doby na pobočce
ve Velichovkách takto:
PO, ST: 9:30 – 12:00
ÚT, ČT, PÁ: 13:00 – 15:30
V případě jakékoliv další případné
změny budou občané informování
SMS rozhlasem.

Lékař pro dospělé

MUDr. Jelínek:
Ordinační dny červenec:
pondělí 12. 7. 2021 (14:00 – 15:30)
Ordinační dny srpen:
pondělí 9. 8. 2021 (14:00 – 15:30)

Dětská lékařka

MUDr. Kaválkové:
Přes prázdniny (červenec – srpen)
2021 bude ordinace ve Velichovkách
ZAVŘENA

Obecní knihovna:

Hustířany: bez omezení
(budova Hasičárny každé pondělí
od 19:00 – 20:00)
Velichovky: bez omezení
(budova OÚ každý čtvrtek
od 17:00 – 18:30)

Rozkvetlé Velichovky a Hustířany – pravidla soutěže
Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu okna nebo balkónu. Do soutěže se mohou zapojit všichni občané
obou obcí, zahrádkáři a milovníci květin ve Velichovkách a Hustířanech.

Pravidla soutěže pro rok: 2021

1: Pořadatelem soutěže je Obec Velichovky
2: Maximální počet zaslaných originálních fotografií od jednoho autora je 5. (maximální velikost jedné
fotografie je 5 MB).
3: Fotografie lze do soutěže zasílat na e-mail: obecvelichovky@obecvelichovky.cz, a to ve formátu JPG,
PNG, nebo zanést osobně na OÚ Velichovky. (V případě zájmu za Vás nafotíme). Vždy je potřeba doplnit
jméno, příjmení a číslo popisné objektu soutěžícího.
4: Vítězné snímky vybere porota určená pořadatelem.
5: Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen proběhne v rámci akce „Den Seniorů“ – termín bude včas
upřesněn
6: Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií.
7: Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace
soutěže včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů.
8: Zasláním fotografií do soutěže, souhlasí soutěžící s tím, aby byly zaslané snímky v rámci soutěže použity
organizátorem na propagaci soutěže, a to: publikováním v denním tisku či jiných médiích, na reklamních
plochách nebo v elektronické formě, a to bez nároku na honorář. Účastník rovněž souhlasí, že snímky
budou bez nároku na honorář použity na výstavách vítězných fotografií soutěže.
9: O reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo jakkoli změnit, upravit či zrušit soutěž bez udání důvodu, a to po celou dobu jejího trvání, výhry
v soutěži nejsou právně vymahatelné.
10: Zasláním snímků soutěžící souhlasí s výše uvedenými pravidly soutěže.
Poznámky: Do soutěže je možné zasílat Vaše snímky do 31. 8. 2021.
Více informací o této soutěži Vám případně poskytne paní Petra Jelínková, tel.: 774 399 975

Základní škola a Mateřská škola Velichovky
Základní škola

na děleném 2. – 5. místě ze všech 148 zúčastněných
základních škol. Vyhlášení vítězů a slavnostní předání diplomů proběhne 22. června v Praze v Podolské
vodárně, kterého se zúčastní i žáci naší školy. Gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.
A co dalšího nás v červnu čeká?
22. června nám 1. ročník již tradičně předvede,
co všechno se během roku naučil při Slavnosti Slabikáře. 25. června žáci odevzdají učebnice a přestaví svá
portfolia. 29. června si užijeme sportovní den v areálu
TJ Velichovky.
Školní rok 2020/2021 ukončíme 30. června,
kdy žáci obdrží svá vysvědčení a proběhne slavnostní
rozloučení s žáky 5. ročníku.
Krásné léto Vám všem přejí…

Červen, to je měsíc v létě, který teplem zahřeje tě.
V červnu také končí škola, každý školák výská: „Hola!“
V dubnu škola opět ožila. 12. dubna byla
obnovena prezenční výuka a žáci 1. – 5. ročníku se
vrátili do lavic. Podmínkou navrácení žáků do škol bylo
povinné testování antigenními testy, které probíhalo
2x týdně. Od května je testování žáků povinné jednou
týdně.
Od 6. do 16. dubna proběhl zápis do 1. ročníku.
Celkem nás navštívilo 12 předškoláků. 8 dětí bylo přijato, zákonní zástupci dvou dětí požádali o odklad školní
docházky o jeden rok. Poslední dubnový den proběhlo
tradiční čarodějné učení.
V červnu proběhly třídní schůzky, na kterých byli
rodiče informování o klasifikaci a chování žáků. Od
8. června bylo dle nařízení vlády zrušeno nošení roušek a respirátorů ve třídách, což ocenili jak žáci, tak
učitelé. 11. června proběhlo společné focení tříd,
5. ročník se fotil v třídních tričkách.
Naše škola je zapojena do celorepublikového projektu Recyklohraní. Žáci v rámci školní družiny
plnili v průběhu roku různé úkoly. Jedním z úkolů bylo
vymyslet reklamní kampaň, která lidem napoví, jak
snížit spotřebu vody. Práce našich žáků byla vyhodnocena jako jedna z nejzdařilejších. Žáci se umístili

všichni ze ZŠ Velichovky
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Základní škola Velichovky Šablony II
– dotační program

Mateřská škola - Těšíme se na léto v MŠ

Během dubna nám byl postupně umožněn návrat do prezenční formy docházky do MŠ. Jelikož podmínky byly v začátcích vzhledem k testování náročné,
úvodem bychom rádi poděkovali rodičům, za jejich
zodpovědný přístup a přípravu dětí na situaci testování, a dětem za jejich statečnost. Díky Vám jsme vše
pokojně zvládli, dokud se podmínky nezlepšily.
Závěr dubna jsme si zpestřili akcí „Čarodějnice
v MŠ“, kdy měly děti možnost se převléknout do kostýmů a zasoutěžit si v různých disciplínách jako např.
vaření lektvarů, let na koštěti nebo čarodějnický tanec.
V květnu jsme se věnovali tématům „Rodina, domov,
místo, kde žiji“, kdy děti ze třídy Berušky připravily
maminkám dárek v podobě videovystoupení k jejich
svátku a „Řemesla a povolání“, kdy měly děti možnost
si prakticky vyzkoušet různá povolání a řemesla (např.
kuchař, policista nebo zahradník). Na začátku června
jsme s dětmi oslavili Den dětí. Pro děti byla připravena
stanoviště s úkoly na třídách a venku stezka se skřítkem „Poználkem“, na jejímž konci na děti čekal poklad
v podobě odměn a megabublinové hraní.
V následujících dnech se děti mohou těšit
na „Tajný výlet předškoláků“ spojený s přespáváním
v MŠ a „Pasování předškoláků“. Letní provoz MŠ bude
probíhat až do 23.července. Přejeme příjemný vstup
do letních dní!

Naše škola je zapojena do dotačního programu Šablony II. V rámci programu jsme během školních
roků 2019/2020 a 2020/2021 realizovali různé aktivity
– projektové dny ve škole/mimo školu, projektové
dny v ŠD/mimo ŠD, vzdělávání pedagogů, nákup
pomůcek do výuky (10 iPadů, interaktivní vzdělávací
programy, hry aj.). Vzhledem k průběhu roku – zavření
škol, omezení pohybu mezi okresy nám mnoho aktivit
vyšlo na konec tohoto školního roku.
V květnu se uskutečnily tyto projektové dny
v ZŠ: „Krkonoše“ s panem RNDr. Petrem Srpem, „Historie obce“ s kronikářkou obce Velichovky paní Markétou
Moníkovou a „(NE)Bezpeční internetu, kyberprostor
a Kamarádi“ s metodičkou prevence paní Mgr. Nikolou
Hendrychovou, se kterou také proběhlo setkání rodičů
na téma „(NE)Bezpečí internetu“. Projektové dny v ŠD:
„IZS – SDH Velichovky“ s panem Jiřím Filipem a paní
Petrou Němečkovou a návštěva „LZS výjezdové základny Hradec Králové“.
V červnu nás navštívil cestovatel pan Adam
Lelek z projektu Planeta Země 3000 s tématem „Zvířata celého světa a Kmeny“. Školní družina v rámci projektového dne v ŠD navštívila truhlárnu pana Josefa
Šubrta, kde se žáci seznámili s prací truhláře.
A jaké projektové dny nás ještě čekají?
16. června navštívíme Archeopark Všestary,
23. června Park Mirakulum Milovice a 28. června
Miletín, kde se seznámíme s životem a dílem Karla
Jaromíra Erbena. Školní družina má naplánovanou
ukázku výcviku psů ve sportovním areálu TJ Velichovky.
Dotační program Šablony II končí k 31. 8. 2021,
v září chceme navázat Šablonami III.

Nové hřiště Na Písníku

„V Hustířanech Na Písníku byly naistalovány dva nové herní prvky, které tak vytvoří nově vznikající dětské
hřiště. Jedná se o šplhací sestavu pro větší děti a dvouhoupačku pro děti menší. Dále zde došlo k oplocení hranice
pozemku tohoto hřiště, což by mělo přispět k většímu komfortu pro všechny obyvatele v této lokalitě.

Opravené hřiště
v areálu KV Kovovýroba
V Hustířanech na dětském hřišti
v areálu KV Kovovýroba došlo ke
generální opravě dětského hřiště,
které bylo již řadu let v nevyhovujícím stavu.
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„Pomáháme Jižní Moravě“
Vážení občané,
všichni jistě víte, jaká přírodní katastrofa postila Jižní Moravu a některé její zdejší Obce. Zastupitelstvo Obce Velichovky se proto rozhodlo uspořádat veřejnou finanční sbírku na pomoc jihomoravské obci Lužice.
Tato sbírka bude probíhat od 29. 6. 2021 do 21. 7. 2021. Finanční dary je možno přijít odevzdat do kasičky v prostorách OÚ, a to v úřední dny (pondělí a středa od 7:00 – 17:00).
Výtěžek této dobrovolné akce pak bude předán přímo čelním představitelům obce Lužice.
Děkujeme předem všem, kdo se této sbírky zúčastní.
Pozn.: Tato veřejná finanční sbírka je řádně zaregistrována u KÚ KHK.

Velichovská sedmička
Velichovská sedmička, druhý závod seriálu Primátor Cupu 2021, se konal v sobotu 26. 6. 2021 na fotbalovém hřišti
ve Velichovkách za účasti 170 přihlášených běžců. Tuto akci organizovala Tělovýchovná jednota Velichovky a Obec
Velichovky.
V šesti dětských kategoriích zabojovalo 63 dětí, které obdržely věcné ceny. Počasí běžeckému závodu přálo a za podpory sponzorů se účastníkům dostalo i hojného občerstvení.
Hlavní závod na 7 km byl veden po místních komunikacích, lesních cestách a závěrem náročným stoupáním s převýšením 83 m. Pro první místo si v kategorii mužů doběhl David Plný v čase 25:18 a za ženy Táňa Metelková v čase 29:23.
Děkujeme tímto všem sportovcům, kteří se závodu účastnili a vytvořili úžasnou atmosféru a rovněž pak sponzorům
za jejich podporu.
Již nyní se těšíme na další ročník tohoto běžeckého závodu.
Za organizátory Jaroslava Mochanová a Martin Kašpárek
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Z činnosti SDH Velichovky
Páťa Kábrt – levý proud, Ondra Holemář – pravý proud

Začíná máj, lásky čas…, ale pro nás se pomalu a jistě začínají rozvolňovat v půlce měsíce května veškeré
sportovní aktivity. A tak tedy i my svoláváme naše myšky na společnou schůzku na hřiště, abychom měli větší
rozestupy. První schůzka proběhla v duchu opakování
uzlů, značek, zdravovědy, také si děti zahrály hry, soutěžily ve štafetách a společně jsme se všichni naladili
na další společné zážitky a hasičskou vlnu.
Další schůzka už byla v plném proudu a to doslova, se
staršími dětmi jsme totiž museli natrénovat během
dvou tréninků na okresní kolo Hry Plamen, které se
konalo 29. května na sportovním hřišti ZŠ na Plhově. Děti dostaly rozkaz, který zněl jasně a to „vybojovat třetí příčku!“, což splnily na výbornou a opravdu
vezeme domů bronz. Za tým starších soutěžili – Daník
Stradiot, Lůca Karlová, Ondra Holemář, Vojta Dostál,
Pája Bláhová, Áďa Dohnalová, Míla Kukal, Páťa Kábrt,
Kája Holubová a Pítr Jaroš. Byla to taková okružní jízda
stadionu, kde se nemohli potkat mezi sebou s dalšími
kolektivy MH. Děkujeme za perfektní přípravu a po
půlroční pauze i vcelku rychlé pochopení daných disciplín (štafeta dvojic, štafeta 4x60 metrů a požární útok).
Také děkujeme rozhodčím, kteří pomohli s přípravou
a zajištěním akce (Alíš Stradiot, Dája Karlová, Janča
Karlová, Laduš Sršňová, Radyn Holub, Lexa Čech).

Tým žen:
Pája Špréňa – košík, Zuzeček Malá – spoj, Martinka
Dostálová – stroj, Petrunka Němečková – „B“, Dája
Karlová – troják, Lucinka Sršňová – levý proud, Denčis
Sršňová – pravý proud – a nebo si to taky občas
vylosujeme a změníme
Tým mužů:
Frančesko Lánský – košík, Radyna Holub – spoj, Pítr
Jaroš – stroj, Áďa Dohnalová – „B“, Ondra Porubek
– troják, Lexa Čech – levý proud, Alíš Stradiot – pravý
proud
S dětmi se také každoročně zúčastňujeme výtvarné
a literární soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže“. Letošní rok nebyl výjimkou, a tak malé děti
malovaly a starší děti a dorost básnily a jelikož to
bylo opravdu krásné a máme děti šikovné (a je mezi
nimi i dost umělců), tak máme hodně umístění nejen
v okresním kole, ale i v krajském, jeden náš umělec
se umístil i v republikovém kole.

První červnový víkend byl věnovaný soutěžím v požárním sportu pro dospělé a dorostence. V sobotu naše
týmy dorostenek, dorostenců, žen i mužů vyrazily do
Lhoty za Červeným Kostelcem, kde byla na programu naše královská disciplína požární útok. V kategorii mužů se naše družstvo umístilo na nepopulárním
4. místě z celkových 8 družstev, avšak o postup do krajského kola soutěžilo 6 družstev, kde se pak celkově kluci umístili na krásném 2. místě. A tak nás tedy pojedou
společně s družstvem žen, které opět zvítězilo ve své
kategorii, reprezentovat na krajské kolo do Hradce Králové 26. června. Dorostencům i dorostenkám se dařilo
a i když neměli konkurenty zaběhli útoky v pěkných
časech a pojedou náš sbor reprezentovat na krajské
kolo do Hradce Králové 20. června.
V neděli směřujeme opět na Plhov, kde dorostence
čekal běh na 100 metrů. Všichni měli alespoň jeden
platný čas a hlavně nikdo nepřišel k úrazu. V dorostu
teprve s družstvy začínáme a pevně doufáme, že se jim
bude na krajském kole dařit v obou kategoriích.

Složení týmečků:
Tým dorostenek:
Denčis Sršňová – košík, Áďa Dohnalová – spoj, Laduš
Sršňová – stroj, Pája Bláhová – „B“, Dája Karlová – troják, Lůca Karlová – levý proud, Kája Holubová – pravý
proud
Tým dorostenců:
Frančesko Lánský – košík, Radyna Holub – spoj, Pítr
Jaroš – stroj, Daník Stradiot – „B“, Alíš Stradiot – troják,
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V okrese se děti umístily následovně:

V první polovině srpna většina našich dětí a vedoucích přesídlí na čtrnáctidenní tábor na Kamenci, který
se koná každoročně v malebném údolí Orlických hor
u Luisina údolí.

v kategorii M1 – MŠ (3-4 let věku – výtvarná část) Míša
Tulaková 1. místo, Míša Bláhová 2. místo, v kategorii ZŠ
1 (1.-3. třída – výtvarná část) Niki Košinárová 2. místo,
v kategorii L1 (1. – 5. třída – literární část) Nataša
Kawuloková 2. místo, Ruda Kawulok 3. místo,
v kategorii L2 (6. – 7. třída) Lucka Karlová 1. místo,
Pája Bláhová 2. místo, Míla Kukal 3. místo,
v kategorii L3 (8.- 9. třída) Nelča Jakubská 1. místo,
Kája Holubová 2. místo, Denča Sršňová 3. místo, Laduš
Sršňová – Čestné uznání
v kategorii L4 (SOU a SOŠ) Dája Karlová 1. místo, Lucka
Sršňová 2. místo, Fanda Lánský 3. místo.
V krajském kole děti obsadily tyto příčky:
v kategorii ZŠ 1 (1.-3. třída – výtvarná část) Niki
Košinárová – Čestné uznání
v kategorii L1 (1. – 5. třída – literární část) Ruda
Kawulok 2. místo,
v kategorii L3 (8.- 9. třída) Kája Holubová 2. místo,
v kategorii L4 (SOU a SOŠ) Fanda Lánský 1. místo, Dája
Karlová 3. místo.
V republikovém kole se umístil ve své kategorii L4 na
báječném 2. místě Frančesko Lánský.
Ceny z okresního a krajského kola děti dostanou
na hasiči, republikové kolo bude mít vyhodnocení
25. června v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří připravili před svůj dům šrot pro náš sběr a také všem, kteří
se zúčastnili této akce.
Za vedoucí kolektivu MH Velichovky
Petra Němečková, Zuzana Malá, Martina Dostálová

Začátkem července, jak už je naší tradicí, vyrážíme
společně na čtyřdenní výlet, na který se všichni už
opravdu moooc těšíme. Poté ještě rozhodíme hadice v sousedním Rožnově 5. července. A 17. července
se bude konat soutěž Východočeské hasičské ligy u nás
ve Velichovkách, snad se opatření rozvolní a budete se
na nás moct přijít podívat, fandit a občerstvit se.

Z činnosti MH Hustířany
Již od konce května se můžeme zase zvesela scházet v plném počtu. Přibylo nám pár malých hasíků a tudíž
je v hustířanském kolektivu už 18 dětí, které se chtějí naučit něco nového. Konec roku tak věnujeme stmelování, hraní her a samozřejmě opáčku. Nesmí chybět střelba ze vzduchovky, zdravověda, topografie a uzlování.
Jako odměnu za přežitý rok bez trénování, soutěží a nervů v kýblu si dopřejeme společně strávený víkend v naší
klubovně, kde si kromě zábavy např. splníme specializaci střelec. Chtěla bych poděkovat rodičům, že i v době
pandemie se snažili s dětmi plnit úkoly, které jsme jim zadali. Především také děkujeme obci Velichovky
za terénní úpravy za naší klubovnou, díky kterým můžeme využívat prostory na trénování a těšíme se, až budou
kompletně hotové. Hurá za další hasičskou sezónou.
Pavla Špreňarová - vedoucí kolektivu MH
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Uvítací tabule
V obou našich obcích byly v minulých dnech instalovány tzv. ,,uvítací tabule“, které jsou součástí orientačního systému v Obci, který byl instalován ve Velichovkách již minulý rok.
Tyto uvítací tabule jsou instalovány při vjezdu do Obce z každé její příjezdové cesty. Věříme, že se budou všem návštěvníkům líbit a přispějí tak k dalšímu zkrášlení vzhledu naší Obce.

HUHUFEST 2021
Pořadatelé spolu s SDH Hustířany Vás zvou na 3. ročník Hustířanského hudebního festivalu, kde si budete
moci poslechnout mnoho známých i méně známých písniček ve stylu folk, country a bluegrassové muziky. A kdo že Vás přijede pobavit: Máslostroj&KG Band, Milan a Bosorky, Altan Trio, Čokoli, Úlet a Žůžo Band.
Akce se koná ve sportovním areálu KV Kovovýroba U mlýna v Hustířanech a to v sobotu 17. července 2021. Start
je ve 14 hodin a občerstvení po celou dobu konání akce zajištěno. Teď už nezbývá nic jiného, než zaškrtnout
v kalendáři 17. červenec, dobře se naladit, přát si příjemné počasí a vyrazit.

Kulturní kalendář – 1. pololetí 2021
Pozn.: Toto je plán akcí v ideálním případě.
Konání konkrétních akcí bude záležet na aktuální
epidemiologické situace v ČR.

SRPEN

ČERVENEC

Rozkvetlé Velichovky a Hustířany 2021
Pouťová zábava - areál TJ Velichovky (termín bude upřesněn)
28. 8. 2021 – Hustířanské posvícení
– Hry bez hranic

Rozkvetlé Velichovky a Hustířany 2021
plážový volejbal „Santa Monica“

– areál KV Kovovýroba Hustířany (termín bude upřesněn)

17. 7. 2021
Východočeská hasičská liga – areál TJ Velichovky
HUHUFEST – areál KV Kovovýroba Hustířany

ZÁŘÍ

Dětské sportovní odpoledne

- areál TJ Velichovky (termín bude upřesněn)

Uzávěrka příštího Velichovského zpravodaje
bude ke dni 10. 9. 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. 3/2021 vychází ve Velichovkách dne 2. 7. 2021, vydává Obec
Velichovky v nákladu 280 ks výtisků, IČ: 00273155, evidenční číslo MK ČR E 17563.
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