VELICHOVSKÝ ZPRAVODAJ
náklad 280 ks • vychází 30. 6. 2022 • ZDARMA • číslo 3/2022

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Provoz v budově OÚ
o prázdninách

Přání k dovoleným
Vážení občané,
blíží se čas dovolených, a tak mi dovolte, abych Vám popřál nejen jménem svým, ale i jménem celého zastupitelstva Obce Velichovky krásné
léto, užijte si plnými doušky letní pohody, krásných výletů a příjemných
setkání a hlavně se šťastně a ve zdraví vraťte domů.
Jiří Lebedinský, starosta Obce Velichovky

Obecní úřad – dovolená:

8. – 12. 8. 2022 – účetní
8. – 19. 8. 2022 – starosta
V případě nutnosti volejte
místostarostu obce
p. Zdeňka Šedivce, tel.: 724 562 777.

Česká pošta - dovolená:

Pouze změna klasické otevírací doby
v období dovolené takto:
18. 7. 2022 (8:00 – 11:00)
19. 7. 2022 (13:00 – 16:00)
20. 7. 2022 (8:00 – 11:00)
21. 7. 2022 (13:00 – 16:00)
22. 7. 2022 (8:00 – 11:00)
25. 7. 2022 (8:00 – 11:00)
26. 7. 2022 (13:00 – 16:00)

Lékař pro dospělé

MUDr. Jelínek:
Ordinační dny červenec:
pondělí 25. 7. 2022 (14:00 – 15:30)

Volby do zastupitelstev obcí
Ve dnech 23. a 24. září 2022 se v naší obci uskuteční volby do Zastupitelstva obce Velichovky. Volební místnosti budou tradičně na Obecním
úřadě ve Velichovkách a v Hustířanech pak v Pohostinství ve Mlýně.
Volby budou probíhat v pátek 23. 9. 2022 od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 24. 9. 2022 od 8:00 do 14:00 hodin. Poté se volební místnosti uzavřou a volební komisaři začnou se sčítáním hlasů.
Veškeré další potřebné informace k volbám naleznete na obecním
webu www.obecvelichovky.cz v sekci ,,novinky“ a dále pak na úřední
desce.
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Obecní knihovna:

Hustířany: bez omezení
(budova Hasičárny každé pondělí
od 19:00 – 20:00)
Velichovky: ZAVŘENO
v tyto termíny: 30. 6. 2022,
7. 7. 2022 a 4. 8. 2022.
Jinak standardně OTEVŘENO
(budova Obecního úřadu každý čtvrtek od 17:00 – 18:30)

SMS obecní rozhlas
– přihlášení k odběru

Uzavření nových smluv
na odběr pitné vody

Vážení občané, bude docházet ke změně zúčtovacího období
u vodného a stočného (nyní bylo vždy ke konci srpna kalendářního roku), proto je třeba uzavřít nové smlouvy na odběr pitné vody se všemi domácnostmi a objekty v naší obci.
Novým zúčtovacím obdobím bude již kalendářní rok.
Z výše uvedené změny bude postup při odečtech vody a uzavírání nových smluv následující:
 od 11. 7. 2022 do 3. 8. 2022 v úředních dnech (pondělí a středa 7:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00 hodin), prosíme
všechny občany (majitele odběrného místa), aby se dostavily osobně na Obecní úřad k podpisu nových smluv
na odběr pitné vody.
 k 31. 8. 2022 proběhne standardní odečet vody
za uplynulé období 2021–2022, dle stávající platné
smlouvy.
 k 31. 12. 2022 pak proběhne odečet vody již dle
nově uzavřené smlouvy platné k 1. 9. 2022 na odběr
vody za poměrné období 09 – 12/2022.

Vážení občané,
pokud nejste ještě přihlášeni do
tzv. „Obecního sms rozhlasu“, máte
stále možnost se do tohoto odběru
sms přihlásit.
Přihlášení je velmi jednoduché
a nezabere Vám více než 1 minutu Vašeho času. Na obecním webu
www.obecvelichovky.cz naleznete
na úvodní stránce červenou ikonu
s názvem: „Odběr SMS“, na kterou
stačí kliknout a jednoduchým vyplněním se přihlásíte k zasílání těchto
sms.
Díky těmto sms zprávám pak budete vědět hned, co se v obci děje
a co se chystá.

Následně pak budou prováděny odečty vody již dle nových
platných smluv se zúčtovacím obdobím vždy daného kalendářního roku.
V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na účetní obce paní Hanu Karbanovou, tel.: 792 338 958,
nebo na místostarostu obce p. Zdeňka Šedivce, tel.: 724 562 777.
Děkujeme za pochopení a za spolupráci.

Vítání občánků

Vyzýváme tímto rodiče nově narozených dětí, aby v případě zájmu účasti na slavnostním
obřadu ,,Vítání občánků“ přišli na Obecní úřad Velichovky vyplnit přihlášku k tomuto
slavnostnímu aktu. Formulář najdete rovněž volně ke stažení na obecním
webu: 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 a je realizován vždy na jaře a na podzim
(podle počtu přihlášených dětí). Přihlášky prosím doručte na Obecní úřad vždy co nejdříve.
Děkujeme za spolupráci.
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Místní fotbalisté postoupili po 36. letech do krajské 1.B. třídy!
Neděle 5. 6. 2022 bude zapsána
tučným písmem v historii velichovské kopané. Krátce před 19. hodinou
se závěrečným hvizdem rozhodčího
v domácím utkání proti Stárkovu,
mohly na velichovském hřišti vypuknout oslavy z postupu do I. B.
třídy, která se bude ve Velichovkách
od srpna hrát po dlouhých 36 letech.
Tým mužů pod vedením trenéra Jiřího Lebedinského po podzimu
figuroval v popředí tabulky s minimálním odstupem na nejvyšší příčku
a od úvodu jara dal najevo, že se chce pokusit dobýt metu nejvyšší. V prvních pěti zápasech čtyřikrát vyhrál a jednou
remizoval v Teplicích nad Metují. Poté přišla jediná porážka jara (v době uzávěrky před posledním kolem) a to na
domácím hřišti v prestižním zápase s nedalekou Velkou Jesenicí. Jenže ani tato porážka na týmu nezanechala žádný
šrám a v následujících třech zápasech opět najel na vítěznou vlnu. Vše korunovala zmiňovaná první červnová neděle,
kdy nám nahrála do karet porážka jednoho z hlavních rivalů a cesta k titulu byla volná. Stačilo tak udělat poslední
krok a zvítězit v jednom ze tří posledních duelů sezony. To se povedlo hned na první pokus proti průběžně druhému
celku tabulky a před pěknou návštěvou 200 diváků porazily Velichovky nebezpečný tým Stárkova 3:0, což znamenalo, že již dvě kola před koncem nemohl nikdo Velichovky sesadit z trůnu.
První bezprostřední oslavy si tak mohli užít nejen hráči a celý realizační tým, ale i členové výboru TJ a všichni
přítomní fanoušci. Letní přestávka mezi sezónami je však poměrně krátká, a tak příznivci velichovské kopané nebudou bez fotbalu příliš dlouho. O víkendu 23. – 24. července se odehraje další ročník Lázeňského poháru, kde náš tým
mužů nebude chybět. Turnaj se navíc odehraje v nedalekých Lázních Bělohrad, což je pro naše příznivce jistě dobrá
zpráva.
V krajské 1.B. třídě - skupině ,,B“ čekají na naše mužstvo daleko kvalitnějšími týmy, než se kterými hrály Velichovky v okresním přeboru a rovněž i daleko větší obce, nebo dokonce města. Pokud se nic zásadního nezmění,
tak soupeři našeho týmů budou tyto týmy: Javornice, Vamberk, Lípa nad Orlicí, Zdelov, Malšova Lhota, Meziměstí,
České Meziříčí, Opočno, Lhota pod Libčany, Slavia HK ,,B“, Černilov a Předměřice nad Labem.
Kromě mužů však pokračovaly i soutěže mládeže. Svůj první ročník dokončila starší přípravka a premiérový ročník v okrese Trutnov odehráli starší žáci. Je potřeba ocenit a poděkovat dětem, ale i rodičům a dalším lidem, kteří se
podílejí na této činnosti. Nadále přijímáme do svých mládežnicích týmů nové děti, narozené v letech 2007 – 2017
a dobrovolníky, kteří by pomohli s jejím rozvojem. Aktuální výsledky a dění o činnosti oddílu naleznete na webu
www.tjvelichovky.cz
První ,,ostré“ utkání odehraje naše mužstvo mužů již v neděli 31. 7. 2022 od 17:30 hod. v rámci předkola poháru
KFS KHK, a to doma proti týmu Spartak Kobylice.
První mistrovské utkání je pak na programu hned o týden později, a to v neděli 7. 8. 2022 od 17:00 hod., kdy v premiérovém utkání této nové sezóny přivítáme opět tým z Černilova, který hrál ještě tuto, právě ukončenou sezónu Krajský
přebor.

Předběžný rozpis domácích zápasů TJ Velichovky:
31. 7. 2022 od 17:30
TJ Velichovky - FC Spartak Kobylice

28. 8. 2022 od 17:00
TJ Velichovky - TJ Baník Vamberk

7. 8. 2022 od 17:00
TJ Velichovky - FK Černilov

11. 9. 2022
TJ Velichovky - FC ZDELOV

21. 8. 2022 od 17:00
TJ Velichovky - Slavoj Předměřice n. L.

25. 9. 2022
TJ Velichovky - TJ Lokomotiva Meziměstí

Předkolo Poháru hejtmana KFS KHK

4. kolo 1.B. třídy skupiny ,,B“

1. kolo 1.B. třídy skupiny ,,B“

6. kolo 1.B. třídy skupiny ,,B“

3. kolo 1.B. třídy skupiny ,,B“

8. kolo 1.B. třídy skupiny ,,B“

Přesný a kompletní rozpis – včetně venkovních zápasů, ještě není v tuto chvíli (v době tisku časopisu) definitivně
znám a může se ještě drobně změnit díky losovacímu aktivu KFS KHK. Sledujte proto webové a Facebookové
stránky fotbalového oddílu TJ Velichovky – děkujeme za pochopení.
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Výbor TJ Velichovky

Velichovské putování – 16. ročník
V sobotu 14. 5. 2022 se uskutečnil již 16. ročník tradiční cyklistické a turistické akce s názvem ,,Velichovské putování“.
Letošního ročníku se zúčastnilo na 280 závodníků všech věkových kategorií. Na tyto závodníky pak byly nachystány 3 cyklo trasy (20 km, 30 km a 55
km) a dále pak 2 trasy pro pěší (11 km a 22 km). Tyto trasy si všichni závodníci
pochvalovali a všichni rovněž dorazili do cíle v pořádku.
Během celé této akce bylo k dispozici tradičně bohaté občerstvení v areálu fotbalového hřiště TJ Velichovky. Počasí vyšlo více než dobře, a tak se
nezbývá těšit na to, co přinese ročník příští.

archivní foto

Organizátoři Velichovského putování

Velichovská sedmička
5. ročník běžeckého závodu pro děti a dospělé, který je součástí běžeckého seriálu „Primátor Cup 2022“
se uskutečnil v neděli 19. června 2022 na fotbalovém hřišti v obci Velichovky. Hlavním pořadatelem byla TJ Velichovky a obec Velichovky. Za podpory sponzorů se účastníkům dostalo mnoho věcných cen a hojného občerstvení.
V letošních náročných tropických podmínkách zvládli všichni závodníci ve zdraví doběhnout do cíle.
Na start se postavilo celkem 76 dětských běžců, kteří zabojovali
o stupně vítězů v různých věkových kategoriích. V nejmenší kategorii na 200 metrů se závodníci a závodnice rozběhli po fotbalovém
hřišti a v cíli je vítal maskot Mrož, který je ocenil nejen medailí a diplomem za účast, ale také ochlazením v podobě jahodového nanuku. Nejmladším účastníkem závodu byla dvouletá Anička Ptašková.
Hlavního závodu na 7 km se účastnilo 104 běžců. Nejstarším
účastníkem byl pan Václav Dostál, který letošní rok oslavil 80. narozeniny a cílem proběhl v krásném čase 51:33.
Závod byl veden po místních komunikacích, lesních cestách s celkovým převýšením 83 m. Kategorii muži ovládl
Kamil Krunka v čase 25:49, kterého následoval David Plný s odstupem 12 vteřin. V kategorii žen se na stupeň
vítězů postavila Klára Přibylová v čase 31:28.

Děkujeme všem sportovcům, kteří se závodu účastnili a vytvořili úžasnou atmosféru. Již nyní se těšíme na
příští rok!

Bc. Jaroslava Mertlíková – hlavní organizátor
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Mateřská škola - Těšíme se na léto
hasičská auta a jejich výbavu, což pro ně byl nevšední
zážitek.
Aby oslav nebylo málo, kromě Dne matek, jsme
oslavily i Den dětí. Děti ze základní školy připravily pro
své mladší kamarády z mateřské školy dopolední program. Na stanovištích s úkoly děti projevovaly svou
zručnost, odvahu i kreativitu. Na závěr si děti domů
odnesly drobné odměny.
Blíží se závěr školního roku a děti se mohou ještě
těšit na Tajný výlet s tatínky, Tajný výlet předškoláků a
Pasování předškoláků. Letní provoz mateřské školy je
zveřejněn na webu mateřské školy. Přejeme sluncem
zalité letní dny!

Na začátku května proběhl zápis k předškolnímu
vzdělávání pro nadcházející školní rok. Příchozí děti
měly možnost si pohrát s dětmi na školní zahradě
a odnesly si drobnou odměnu. Účast byla hojná
a s radostí můžeme oznámit, že stávající kapacita mateřské školy byla úspěšně naplněna.
Jelikož se pandemická situace letos „umoudřila“, mohly jsme navázat na tradici konání výletů
s rodiči. Ke Dni matek jsme podnikly společný výlet
s maminkami na Babiččin dvoreček Licibořice. Děti si
prohlédly statek i blízkou oboru a mohly si nakrmit
a pohladit zvířátka. Jako doprovodný program si děti
vyráběly dárek pro maminky k svátku – mýdlo a pro
sebe „něco na zub“ - zdobily perníčky. Počasí nám
přálo a výlet se dle poskytnuté zpětné vazby vydařil.
V rámci programu jsme si s dětmi povídaly
o povoláních a řemeslech. Jelikož jedním z oblíbených povolání u dětí je hasič, téma jsme si zpestřily
nácvikem evakuace ve spolupráci s SDH Velichovky,
čímž jim vyjadřujeme ještě jednou velký dík. Děti si
nejen „na vlastní kůži“ vyzkoušely, jak postupovat
v případě požáru v mateřské škole, ale i si prohlédly

Kolektiv MŠ Velichovky

Základní škola
schůzky.
1. června si děti užily první společný dětský den ZŠ
a MŠ. Na školním hřišti si vyzkoušely své dovednosti
a společně si zatančily na závěrečné diskotéce.
7. června proběhl zápis pro ukrajinské děti, k zápisu
se nedostavilo žádné dítě.
A co dalšího nás v červnu čeká?
14. června si společně zasportujeme v rámci Orientačního běhu rodinných družstev.
21. června nám 1. ročník již tradičně předvede,
co všechno se během roku naučil při Slavnosti Slabikáře. 24. června žáci odevzdají učebnice
a představí svá portfolia. 27. června si užijeme
školní výlet ve „Fajnparku“ v Chlumci nad Cidlinou
a 27. a 28. června budou sportovní dny.
Školní rok 2021/2022 ukončíme 30. června, kdy žáci
obdrží svá vysvědčení a proběhne slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku.

„Sluníčko se na nás směje, příjemně nás přitom hřeje „
Školní rok utekl jako voda……
V květnu se žáci pátého ročníku zúčastnili matematické soutěže Pangea, nejvíce bodů na naší škole získala Nela Jelínková, 2. místo Tereza Jakubská,
3. místo Tadeáš Bartoň.
8. května byl den otevřených dveří naší školy, kde zájemce o prohlídku provedla paní učitelka Kohoutová.
18. května proběhl ve škole Přebor ZŠ Velichovky
v šachu. Celkem se utkalo 24 hráčů z řad šachového kroužku i těch, kteří teprve zkouší první šachové tahy. 1. místo obsadil Tadeáš Dostál (5. ročník),
2. místo Mikuláš Šubrt (3.ročník) a 3. místo Adam
Bém (3.ročník). Blahopřejeme.
V tomto měsíci také proběhlo výběrové zjišťování
výsledků žáků 5. ročníku v matematice, českém jazyce a v dovednostech usnadňujících učení. Podnět
k tomuto zjišťování dala ČŠI a cílem bylo zjistit vliv
distanční výuky na úroveň žáků.
V rámci tanečního kroužku přespaly dívky ve škole,
kde si společně zatančily skladby, které nacvičovaly
v průběhu roku, prošly stezku odvahy a při vydatném
lijáku a bouřce si společně užily večer. Konec května
byl ve znamení ukončení činnosti zájmových kroužků, děkujeme všem vedoucím za vstřícnost a čas,
který nám věnovali.
31. května proběhla společná schůzka rodičů ZŠ
a MŠ zaměřená na tvorbu koncepce rozvoje školy v letech 2022-2027. Děkujeme všem rodičům,
kteří se schůzky zúčastnili. Poté následovaly třídní

Krásné léto Vám všem přejí.…všichni ze ZŠ Velichovky
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Z činnosti MH Velichovky
lová 2. místo, Denča Sršňová 4. místo, Kája Holubová
7. místo a Laduš Sršňová 8. místo v kategorii dorostenky, Honzi Poche 1. místo, Alíš Stradiot 6. místo,
Radyn Holub 8. místo a Pítr Jaroš 11. místo.
O týden později jsme vyrazili do Náchoda na disciplíny CTIF – noblesní disciplína pro chápavé. Mladší se
překvapivě umístili na krásném 2. místě, což nás potěšilo, toto umístění na této velmi těžké soutěži jsme
nečekali. Za Dream team vyběhli Fíla Dohnal, Romča
Kugler, Domča Dvorský, Jířa Nejman, Viki a Kris Janečkovic, Tom Pícha a Táďa Kandra. Za starší si taktéž pro
stříbro doběhli: Lucka Karlovic, Tade Dostál, Daník
Stradiot, Míla a Luky Kukalovic, Terka Jakubská, Kája
Holubová, Páťa Kábrt doplněno o Fílu Dohnala, který je velice multifunkční. Poděkování patří i dorostu,
který na této soutěži vypomohl jako rozhodčí (Denča,
Laduš Sršňovic, Pítr Jaroš, Kuba Holanec, Alíš Stradiot, Frančesko Lánský).
Po CTIF v Náchodě hned druhý den jedeme na TFA
Broumy, závody Pražské a Středočeské ligy. Neděle,
jak malovaná. Umístění našich bojovníků je následující: Kategorie muži 18+ Ondra - 8. z 19. Kategorie
dorostenci Pitr - 8. z 13. Bojovnice Laduš, si také doběhla pro krásné 8. místo v kategorii dorostenky. Den
plný osmiček. Děkujeme za repre našeho týmu!
První květnový víkend je opět věnovaný soutěžím
a i brigádám v SDH. V sobotu 7. května opět TFA
Miletínská Troska pro dorost a MH naše kočky a Petrunka pod vedením a řízením Ondry. Aďa Dohnalová 2. místo, Denča Sršňová 3. místo, Kája Holubová
4. místo, Pája Bláhová 5. místo, Laduš Sršňová 7. místo. Prostě parádní pokoukáníčko. Odpoledne velké
chystání a přípravy na vojáky – makali dorostenci,
dorostenky i starší.
V neděli nás čekala soutěž v Nízké Srbské, kde naštěstí nesněžilo a soutěž se tak velice vydařila. Děti
soutěžily v disciplínách štafeta dvojic, štafeta 4x60
a požární útok. Starší si vysoutěžili opět druhou příčku
a mladší příčku sedmou. Dorost zatím makal a pracoval, parkoval a naváděl, prostě pomáhal, jak jen mohl
ostatním členům SDH. Děkujeme všem za pomoc.
Další soutěž na nás čekala na Bohdašínském kopečku.
Děti poměřily své síly opět v technických disciplínách,
a to ve štafetě dvojic, štafetě 4x60 a v požárním útoku. Mladší i starší děti berou opět stříbro. Gratulace.
21. května se zúčastňujeme Bezděkovských šedesátek, kde skládáme spousty a spousty týmů a sbíráme
hlavně bodíky do aktivity. Starší A spojeni s Hustířany
berou 8. příčku, starší B opět odváží z této soutěže
bronz, mladší a přípravka, seč jim síly stačili bojovali
a na 7. a 10. místě se vydováděli. Dája Karlová si jako
dorostenka doběhla pro stříbrnou medaili a Kuba
Holanec se přes dvoumetrovku dostal, jak nic a bere
6. příčku.
Tento den je pro nás nabitý soutěžemi a dorost a do-

Neoblíbené ZPV v Nahořanech se stává čím dál víc oblíbeným, přípravka zde vybojovala opět první místo
(Domča Stolínová, Míša Bláhová, František Nejman)
síly byly však opět spojeny s dětmi z Hustířan. Mladší B překvapili, po velkém x letem snažení si domů
přivezli pohár za druhé místo (Viki a Kris Janečkovi,
Fíla Dohnal, Romča Kugler a Elis Kandrová). Mladší
A si doběhli pro 12. příčku, protože střelba není jejich silnou stránkou, po cestě také zapomněli značky i uzle nevadí příště zabojují (Domča Dvorský, Tom
Pícha, Jířa Nejman také doplněny o děti ze sousedních Hustířan). Starší „B“ byli naše jistota avšak opak
se pravdou stává azimuty nejsou opět žádná sláva
a zdravověda je taky tragická a tak berou 9. příčku
(Páťa Kábrt, Terka Jakubská, Táďa Dostál, Luky Kuky
a Pája Bláhová). Družstvo starších A stavíme, jak jinak
než na body a s klidem si pro 18. umístění došli (Daník
Stradiot a Lůca Karlová doplněny o Emču Pultarovou
z Hustířan a Lucku Cejnarovou ze Zvole). Dorost i když
šplhat neumí zvítězil v dnešním ZPV ve své kategorii.
Vítězné medaile se na krku vyjímaly (Denča a Laduš
Sršňovým, Dáje Karlové, Aďe Dohnalové a Radynu
Holubovi). Poslední, kdo dnes okusil tento závod byl
Pítr Jaroš, který do hasičárny přivezl bronzovou medaili, i když během závodu nenašel ani jeden azimut
dokázal se nám vrátit vcelku do cíle.
O Velikonočním pátku dorost a dospělí dostali skvělý
nápad a přihlásili se do soutěže TFA nejtvrdší hasič
neboli Miletínská troska v sousedním okrese. A naši
siláci se tu předvedli a tento závod si potahali, jak
jen mohli. Umístění bylo následující Ondra Pohrobek
5. místo muži, Lůca Sršeň 1. místo ženy, Aďá Dohna-
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spělí vyrazili na druhé závody TFA Královéhradecké
ligy, která se konala v Radvanicích pod Kouřovou horou, na kterou se každý závodník musel v plné polní
vysápat. Opět se našim závodníkům a silákům dařilo. Aďa Dohnalová zvítězila v kategorii dorostenek
v závěsu za ní byla na druhé příčce Denča Sršňová,
8. příčku vybojovala Laduš Sršňová. V kategorii žen
zvítězila Lucinečinka Sršňová. U kategorie mužů, kde
je největší počet soutěžících si Ondra Porubek doběhl
pro 6. místo. V dorostencích pak Pítr Jaroš obsazuje
5. příčku a těsně před ním má bramborové umístění
Alíš Stradiot. V závodě štafet, kam se ještě kluci přihlásili se umístili na krásném 3. místě.
Poslední květnový víkend byl věnovaný postupové
okresní soutěži Hry Plamen v Náchodě na Hamrech,
kam se kvalifikovalo družstvo starších i mladších dětí.
Soutěžilo se zde ve všech disciplínách dle směrnice
Hry Plamen. Naše Myšky mladší se umístily na bramborové pozici, starší zkušení již vědí, že v této kategorii je nejlepší dosáhnout třetí příčky, tak uposlechli
rozkazu a opravdu byli třetí za pomoci Anežky Novotné a Matěje Volfa, který náš týmeček starších posílili
z řad Hustířanských hasičů a my jim na oplátku zapůjčili Míšu Bláhovou a Krise Ledvinku.
Nicméně jsme pár zkušených dětí přihlásili do běhu
na 60 metrů, kde se v kategorii mladších chlapců umístil Jířa Nejman na 4. místě, hned za Krisem
Janečkem, který obsadil bronz a vítězem celé kategorie se stal Fíler Dohnal, který nás pojede v září reprezentovat na mistrovství ČR do Benešova. V mladších dívkách se rozběhly holky kočky a na 8. příčce se
usadila Viki Janečková hned za Anet Němcovou, která
obsadila příčku 7. a na krásném stříbrném postu skončila a pojede nás taktéž reprezentovat na MČR Barča
Kuchařová.

Ve starších za starší dívky bere 18. umístění Terka
Jakubská, na 15. pozici Anežka Novotná, 7. místo patřilo Páje Bláhové a o setinky se před ní umístila na
6. místě Lůca Karlová. Starší kluci borci to tam prostě
napálili a 15. byl Tade Dostál, 12. Máťa Volf, 11. Luky
Kuky, 6. příčku obsadil Míla Kuky a největší dva borci celé kategorie se stali Daník Stradiot a Páťa Kábrt
a náš repre týmeček mladších na MČR se taktéž rozroste o tyto dva soutěžící starší kategorie. Děkujeme
všem za skvělou reprezentaci SDH.
Jooo a abychom nezapomněli, také jsme se opět stali
mistry nejhezčí kroniky 2022 kolektivu MH – děkujeme za tvorbu Petrunce a Zuzečkovi.
Výbor SDH Velichovky, vedoucí kolektivu MH
Jednatelka SDH - Petra Němečková

Oknem do pohádky

Po dvouletém odpočinku ožil 11. června 2022 opět „Hustířanský les“ pohádkovými postavami a skoro jakoby ta pauza ani nebyla. Počasí bylo nádherné, návštěvnost skvělá a atmosféra báječná. Novinkou byl letos online předprodej vstupenek.
Dohromady překročilo “startovní čáru“ celkem 141 dětí spolu se svými doprovody,
což je krásný počet.
A nezůstalo se pouze u jedné inovace - pohádková procházka začínala podle
tradice u pohádkové babičky, která měla co dělat, aby všem návštěvníkům povyprávěla, jak jí Koblížek utekl oknem do pohádky, když ho tam dávala vychladnout. Děti
se od ní vydávaly na pátrací výpravu, aby Koblížka našly. Každá z postav na trase jim
za splněný úkol poradila, kudy viděla Koblížka se kutálet, takže děti byly na každém
stanovišti uprchlému Koblížkovi blíže a blíže.
V cíli děti dostaly odměnou za absolvovanou výpravu ve svém balíčku právě
i koblížek, který tak usilovně hledaly. A nejenže se mohly občerstvit sladkou odměnou a špekáčkem, ale další aktivity je čekaly i u stánku myslivců z MS Dolina Rožnov-Hustířany.
Jsme rádi, že tato akce neztratila své příznivce, a doufáme, že se uvidíme i příští
rok. Mnohokrát děkujeme obci Velichovky, za jejíž podpory se Pohádkový les pořádá, a především všem dobrovolníkům, kteří svou účastí pohádkovou akci podpořili,
protože bez nich by náš pohádkový les byl jen malým pohádkovým remízkem.
Děkujeme za přízeň a na další akci se na Vás těší - tým Hustířánek
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Z činnosti MH Hustířany
a v PÚ se děti vytáhly. Po součtu bodů ze všech disciplín získáváme další bramboru do řádku. Následují
Bezděkovské šedesátky, kde startovala dvě družstva mladších. V jednom z nich nám po dráze lítali ti
nejmenší z přípravky. Družstvo „A“ získává 6. místo
a družstvo „B“ místo 11. Dále jsme 28. 5. 2022 měli
tu čest reprezentovat náš sbor na okresním kole hry
Plamen v Náchodě. Zde proběhlo ocenění výtvarné a literární soutěže“ Požární ochrana očima dětí“.
Za Hustířany přebírala první cenu v kategorii ZŠ3
Aněžka Novotná a Matěl Volf převzal za svůj výtvor
čestné uznání. V běhu na 60 metrů za jednotlivce
v kategorii starší závodila Anežka N., která obsadila

Jaro 2022 vypadalo po soutěžní stránce už příznivěji a proto jsme mohli, i když s menším omezením,
vyrazit na první soutěže. Jelikož jsme zimní přípravu na braňáky nepodcenili, tak naším prvním závodem byl ZPV v Rožnově. Děti nakonec předváděly své
znalosti v místní sokolovně, neboť počasí je zrádné
a venku byla poněkud zima. Za přípravku nás reprezentoval pouze Milda Hromádko společně s parťáky z Velichovek a jejich družstvo vybojovalo zlatou
medaili. Naši mladší se též vytáhli a získali stříbrné
medaile. Překvapení se konalo i v kategorii starších.
Téměř beztrestný průběh na všech stanovištích jim
zajistil též stříbrné medaile. Z Rožnova jsme odjížděli báječně naladěni a poprvé v našem hasičském
tranzitu. Na ZPV v Nahořanech opět bodovalo spojenectví našich přípravek, které odváží další zlato.
Mladším se dařilo méně a tak získávají 7. místo. Starší
mazáci zjistili, že i těch pár metrů do cíle se vyplatí běžet, neb pouze o pár vteřin mají naši oblíbenou
bramborovou medaili. Poslední dubnovou souteží
je CTIF v Náchodě. Podceněná příprava a nervy na
dranc si vybraly svou daň a tentokrát to náš tým jistí
ze zadu ze 16. místa. V květnu vyrážíme s družstvem
mladších do Nízké Srbské, kde už bojujeme v požárním útoku, štafetě 4x60 a štafetě dvojic. V celkovém
pořadí máme 5.místo. V Bohdašíně vál příznivý vítr

15. místo a Matěj V., který obsadil místo 13té. Dále
za mladší dívky získala Nela Jelínková bronzovou medaili. Jako družstvo děti bojovaly v kategorii mladších.
Dařilo se ve všech disciplínách, tak jak jsme chtěli-hlavně na klid. Zdálo se, že vysněná medaile je na
dosah. Radost byla o tolik větší, když jsme zjistili, že
hustířanští hasiči vezou domů ten nejcenější pohár
ze všech. Zlatá medaile je odměnou za celoroční práci a usílí jak pro malé závodníky, tak jejich vedoucí.
Dále se Anežka N. zúčastnila o týden později s velichovskými dorostenkami OK opět v Náchodě. Tímto
bych ráda poděkovala za spolupráci a tvoření super
týmů SDH Velichovky jak dětem tak jejim vedoucím.
Pavla Špreňarová , vedoucí kolektivu MH

Kulturní kalendář červenec - září
SRPEN

ČERVENEC

14. 7. 2022
Zábavný podvečer pro děti

27. 8. 2022
Hustířanské posvícení
27. 8. 2022
Crazy Race pro děti (Areál KV Kovo Hustířany)

(Areál KV Kovo Hustířany)

16. 7. 2022
HUHU Fest Hustířany
16. 7. 2022
Východočeská hasičská liga

ZÁŘÍ

3. 9. 2022
Víceboj Hustířany
17. 9. 2022
Ukliďme Velichovky a Hustířany

fotbalové hřiště Velichovky (SDH Velichovky)

Uzávěrka příštího Velichovského zpravodaje
bude ke dni 16. 9. 2022. 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. 2/2022 vychází ve Velichovkách dne 30. 6. 2022, vydává Obec
Velichovky v nákladu 280 ks výtisků, IČ: 00273155, evidenční číslo MK ČR E 17563.
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