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Archeologický výzkum osídlení Liščího vrchu
1. poloviny 19. století zde došlo kromě
odtěžení severního svahu vrcholové plošiny,
která odebrala část hlavního valu a dala za
vznik dílčí terasy, také k přetěžení a rozšíření
historického příkopu, jenž vyděluje samotnou
lokalitu od zbytku vrchu. S těžbou souvisí také
navršení rozměrné homolovité kupy hlušiny
v části mezi příkopem a hlavním valem.
Námi získané nálezy poukázaly na skutečnost,
že hlavním obdobím osídlení Liščího vrchu,
včetně doby vzniku jeho opevnění spadá až
do nejmladšího období, tedy střední doby
hradištní známé také jako období Velké
Moravy. Naše nálezy se nacházely v rovnoměrné, tenké vrstvě, jenž zasahovala i částečně
pod samotný hlavní val. Ten od počátku sestával téměř výhradně z místního kamene. Jeho
vnitřní líc byl fixovaný soustavou dřevěných
dokončení na str. 4

Přestože je hradiště, tedy výšinné opevněné
sídliště, na Liščím vrchu chráněnou kulturní
památkou již déle než půlstoletí, ví se o něm
i z odborného hlediska relativně málo. To bylo také hlavním důvodem realizace archeologického výzkumu, jehož terénní část právě
končí. Výzkum iniciovalo a zajišťovalo územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Lokti, jenž na něj získalo
zvláštní prostředky od Ministerstva kultury
ČR. Naše práce se skládaly hlavně ze sumarizace dříve získaných nálezů, pořízení nového podrobného plánu lokality, preventivního
detektorového průzkumu a cíleného terén-

ního výzkumu (vykopávek). Ten se soustředil
na poznání porušených míst hlavních objektů památky - vnitřní hrany příkopu a začištění
porušeného profilu kamenného valu. Nyní
zahajujeme laboratorní zpracování získaných
nálezů a rozbor odebraných vzorků. Pokud
půjde vše hladce, komplexní publikace by
mohla spatřit světlo světa v druhé polovině
roku 2022. Několik zajímavých zjištění
můžeme představit již nyní.
Z předchozích povrchových průzkumů bylo
známé, že Liščí vrch poutal pozornost lidí
v několika epochách lidských dějin. Nejpočetněji doloženým obdobím je střední
doba hradištní (9. - 1. pol. 10. století po Kr.),
na kterou odkazují hlavně nálezy relativně
nehezkých keramických fragmentů s typickým motivem výzdoby v podobě několikanásobných vlnovek nebo vícenásobných šikmých vpichů. Dále to bylo několik kusů fragmentů keramiky z mladší doby bronzové
(1200 - 1000 př. Kr.) a pozdní fázi starší doby
železné (6. – 4. stol. př. Kr.). Několik kamenných úštěpů patří ještě do hlubší minulosti,
jenž ale nelze blíže určit než střední dobu
kamennou až období eneolitu (10 000 –
4 500 př. Kr.).
Náš výzkum ukázal, že poškození lokality
novověkým lomem je ve skutečnosti větší, než
se zprvu zdálo. Někdy v průběhu 18. až

Úvodník
Ale že se přírodě ten Liščák letos povedl, co
říkáte? Mít tak čas a pozorovat, jak se postupně objevuje v mlze, jak si vycházející sluníčko určuje hranici části, která bude zářit,
a která zůstane ve stínu. Narychlo svolaná
akce, kdy Mgr. Prekop seznámil veřejnost
s průběžným výsledkem archeologického
průzkumu, byla pro ty nejotrlejší, rukavice
přišly vhod. Pak ale mlha ustoupila a zpáteční procházka z Liščáku už nabídla krásné
výhledy na kopce lemující naše údolí. Akce
byla svolána na poslední chvíli, mnoho z vás
se o ní nestihlo dozvědět, proto přinášíme
alespoň zkrácené informace v tomto vydání
novin. Původně mělo dojít k vrácení kamenů a zeminy zpět na původní místo, ale
domluvili jsme se, že sondy zůstanou ještě
nějakou dobu odkryty. Pokud by byl zájem,
určitě bude možné domluvit akci ještě jednou.
Otazník se objevuje nad podmínkami pro
pořádání akcí nejen vevnitř, ale i venku.
Doufám, že letos červené víno nakoupené
loni svaříme a společně vypijeme při rozsvěcení vánočního stromu.
Přeji všem nyní především pevné zdraví
a budu se těšit na některé z akcí na viděnou.
Markéta Sinkulová Moravcová
starostka obce
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XXI. Zimní pohár

Po dvou letech se do Velichova sjeli hasiči,
aby poměřili své zkušenosti a dovednosti
v požárním útoku. Zatímco v okolí se
soutěže setkaly s nezájmem účastníků a ve
výsledku se nekonaly, Zimní pohár se, možná
i díky parádní atmosféře a vhodnějšímu termínu soutěže, uskutečnil. V konkurenci
hasičů z Vojkovic, Boru, Pily, Hroznětína
a Mírové si kluci zaběhli pro parádní 2. mís-

to! Velichov se tedy ocitl na pomyslné bedně
a my gratulujeme i touto cestou.

A gratulace míří i do Hroznětína, vítězům
z let 2017, 2018 a 2019. Měli hezky našlápnuto, kdyby vyhráli 5x za sebou, putovní pohár
by doputoval. Jenže v roce 2020 vyhrál covid,
takže kluci začínají letošní výhrou zas od
začátku.
Ve štafetě se domácímu týmu dařilo už
méně, ale jednalo se pouze o zpestření celé
soutěže, kdy nám konkurenční družstvo
dotáhlo savice tak, že bylo obtížné je rozdělit
holýma rukama. Každopádně útok naruby –
sundat proudnici, smotat hadice, rozdělit je,
sundat sací koš, rozdělit savice, dát vše na
základnu a doběhnout na startovní čáru, se
setkal s úspěchem.
Bylo fajn slyšet na zahradě zámku sborové
„Ohni zmar“. Určitě to nebylo naposledy.
red

Ocenění pedagogů
S půlročním zpožděním způsobeném nemožností uspořádat akci tak, jak by si
zasloužila, proběhlo 14. září 2021 v Královské mincovně v Jáchymově slavnostní
předání ocenění pedagogům. Hejtman Karlovarského kraje spolu s radním pro oblast
školství Jindřichem Čermákem předali
pamětní listy pedagogům, kteří byli oceněni
u příležitosti Dne učitelů.
Mezi oceněnými byla i dvě velichovská „želízka“. Zaslouženě si ocenění odnesla ředitelka
naší mateřské školy paní Bc. Lydie Kučerová.
To, že si ocenění zaslouží, potvrdí rodiče
a děti nejen z Velichova, ale i z okolních
obcí. V srpnu uplynulo již 30 let od doby,
kdy do naší školky nastoupila. Děti, které
prošly školkou v dobách, kdy ve Velichově
paní ředitelka začínala, přivádějí do školky již
své děti. Paní ředitelka je v tomto ohledu
moudrým rádcem v okamžicích, kdy rodičům může sama připomenout jejich vlastnosti projevené již ve školce.
Výuka probíhá uvolněnou a hravou formou,
děti jsou vedeny nejen k samostatnosti, ale
i zodpovědnosti, je do nich vkládána důvěra.
Díky jednotřídce, ve které jsou děti ve věku
od 2 do 6 let, musí být děti vychovávány

vzdělávání ve zdravotnictví. V době pandemie se paní ředitelce podařilo namotivovat
své žáky a učitele, aby šli pomáhat do zdravotnických zařízení. I díky této nezištné výpomoci v nemocnicích, u krajské hygienické stanice a jinde se podařilo překonat nejvyšší vrchol pandemie v kraji.
Myslím, že Velichov může být na tyto dvě
oceněné dámy právem pyšný.
MSM

k nesobeckému a ohleduplnému přístupu
k ostatním. Pedagogický sbor pod jejím
vedením musí umět zaujmout prťata i větší
děti ve stejný okamžik, zároveň připravit
předškoláky na příchod do školy.
Oceněna byla i Mgr. Hana Švejstilová, která
je od roku 2010 ředitelkou Střední zdravotnické školy v Karlových Varech. Za tu dobu
se jí podařilo zrekonstruovat objekt školy
a vybavit jej moderními učebními pomůckami. Aktivně spolupracuje s řediteli ostatních
zdravotnických škol při tvorbě koncepce

Evidence
obyvatel
Stav obyvatel k 30. 9. 2021:
510, z toho 260 mužů a 250 žen.
V obci je k trvalému pobytu hlášeno 34 cizinců,
kteří nejsou do celkového počtu započítáni.
Upozornění: z důvodu ochrany osobních údajů již nezveřejňujeme výzvy k vyzvednutí zásilek
občanům s tzv. úřední adresou na nástěnce
umístěné na budově OÚ. Občané s úředním
pobytem se musí sami průběžně na OÚ informovat - tel. 353 942 105, popř. si zařídit
doručovací, popř. dosílací adresu. Doručovací
adresu si můžete zadat na OÚ Velichov,
adresu dosílací pro změnu na poště.
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Říjen ve školce
sklíčka pod mikroskopem, to vše zažily děti
18. října.
Oblíbené jsou i akce v Galerii umění
v Ostrově. Už jen cesta nádherně zbarveným
parkem byla nevšedním zážitkem, stejně jako

prostor Letohrádku, kde byl koncem měsíce
pro děti připraven program Barevná alchymie.
A na samý závěr měsíce, konkrétně v pátek
29. října, se v pergole sešli rodiče s dětmi
a společně vydlabali a vyřezali dýně, které pak
MŠ
nechali na schodech před školkou.

Podzimní virózy stále řádí, ale to zdravé děti
nemůže odradit od programu, který je pro ně
naplánován dlouho dopředu včetně dopravy
autobusem financované Karlovarským krajem.
Na školní statek do Chebu se sice vypravilo
méně dětí, než tomu bylo před rokem, ale
i tak stála akce za to. Všechna zvířátka na jednom velkém dvoře, možnost si je pohladit,
povodit kozu na vodítku, podrbat štětkou prase, zkusit podojit krávu nebo prozkoumat

Rozsvícení vánočního stromu
s o b o t a 27. l i s t o p a d u 2 0 21
17: 0 0 - s á l H o s p o d y U L í p y
– p o h á d ka P i rá t i z O st rova
( O c h ot n í c i O st rov )
17: 4 5 - d v ů r u h a s i č á r n y
– L a m p i o n ov ý p rů vo d
18:00 - náve s
– R O Z SV Í C E N Í S T R O M U
Vys toupení dětí
z M a te ř sk é ško l k y Ve l i c h ov
Vánoční ALBUM – oblíbena ka p e l a
O h ň o s t ro j
Svařák pro dospělé,
čaj pro děti a abstinenty.

Změny ve svozu odpadů
On nového roku nás čeká několik zásadních
změn spojených se svozem odpadů z domácností. Nový zákon o odpadech si nachystal
nástrahu v podobě ceny za uložení odpadů na
skládku a stanovil, že do roku 2030 se musí
každý rok snížit produkce odpadů uložených
na skládku/občan o 10 kg. Pro tento rok je
možné odevzdat na skládku 200 kg na občana
s tím, že když bude toto množství překročeno,
zvedá se cena za skládkovné. Do odpadů
uložených na skládce se započítává směsný
komunální a velkoobjemový odpad. Tříděný
a bio odpad se naopak do tohoto limitu nezapočítává.
Další změnou je to, že už nebude možné uzavírat s občany na zajištění svozu odpadů
smlouvy. Cena za odpad bude stanovena místním poplatkem, ke kterému se budou muset
jednotlivé domácnosti hlásit v průběhu ledna. Poplatek bude určen podle velikosti nádoby a četnosti jejího svozu tak, jak jste byli zvyklí doposud. Zákon ale umožňuje tento poplatek vybírat pouze zpětně, proto pravděpodobně obec přistoupí k tomu, že za
odpady budete platit 2x ročně. S tím souvisí
i změny četnosti vývozu nebo velikosti nádoby,
které bude možné provádět pouze 2x do roka,
ve zvlášť výjimečných případech se pokusíme
najít řešení operativně. Zatím to vypadá tak, že
za odpady budeme vybírat platby v červenci

(za období leden – červen) a do konce února
následujícího roku (za červenec – prosinec).
Od příštího roku už nebudou ti, co používají
nádobu na bio odpad, hradit jednotlivé svozy.
Nádoba bude těm, co o to projeví zájem,
poskytnuta bezúplatně. Ideální je zbavit se bio
odpadů z domácnosti a zahrady např. kompostováním. Ne každý má ale pro umístění
kompostéru místo nebo využití. V panelovém
nebo v bytovém domě je to nerealizovatelné.
Snížit množství odpadů lze hlavně tím, že lidé
budou důkladně odpady třídit. A také je důležité se zamyslet nad tím, zda vám vyhovuje
velikost odpadní nádoby a četnost svozu.
Zvažte, zda byste nechtěli od nového roku
udělat změnu. Je to jeden ze způsobů, jak
docílit snížení vykazovaných tun odpadu.
Svozová firma má normovanou hmotnost
nádoby, je jedno, jestli je v ní odpadu půlka,
nebo je plná tak, že se víko nedá zavřít. Pokud
vyhodnotíte, že máte zbytečně velkou nádobu,
nebo by vám stačil vývoz 1 x za 14 dní, dejte
nám co nejdříve vědět, aby svozová firma stihla změny realizovat.
Už teď je jisté, že se ceny pro příští rok zvýší,
o kolik konkrétně to bude, záleží na rozhodnutí
zastupitelstva obce. Respektive zastupitelstvo
rozhodne, zda si občané zaplatí odpady v plné
výši, nebo zda bude část nákladů krýt obec.
MSM
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Archeologický výzkum osídlení Liščího vrchu
pokračování ze str. 1

sloupů o průměru 30-35 cm, zapuštěnými
více než 0,5 m do podloží a pravděpodobně
další vodorovně kladenou konstrukcí.
Pozůstatkem je jasná kůlová jamka. Z dřevěných konstrukcí se ale bohužel nedochovaly žádné další stopy.
Druhá sonda na vnitřní hraně vnějšího
příkopu odhalila souvrství totožné skladby
jako hlavního valu, který doprovázela rovněž
keramika hradištní tradice. Bylo patrné, že
v této části byl také druhý val chránící
předhradí, jehož vnější líc byl „ukrojený“
zmíněnou novověkou těžbou. Všechny dříve
pořízené nálezy pravěké keramiky lze tak
nyní považovat za doklady krátkodobých přítomností člověka, jenž nemělo charakter stabilního osídlení.
Plošný výzkum vnitřní plochy zachytil pozůstatky kovodělného provozu v podobě několi-

ka fragmentů železných strusek a dalších
doprovodných nálezů. Jistou záhadou jsou
pozůstatky výrazného druhotného přepálení
místního čediče, jenž se nachází v blízkosti
samotného závěru ostrožny. Ty zatím nelze
jasně ztotožnit s žádným z uvedených
období.
Naše zjištění lze shrnout do konstatování, že
opevněné sídliště na Liščím vrchu hrálo
důležitou roli v raně středověké správě osídlení východní části dnešního Karlovarska.
K soudobým lokalitám patří dále Tašovice
u Karlových Varů nebo nejstarší fáze osídlení
pozdějšího chebského hradu. Nelze vyloučit,
že vybudování osídlení na Liščím vrchu souvisí právě s cílenou kolonizací horního
Poohří a jeho užšího připojení ke knížecím
Čechám středního Poohří.
Filip Prekop

Opravy kostela

Ministerstvo kultury ČR zařadilo před dvěma lety náš kostel do Programu záchrany
architektonického dědictví. Pokud včas předložíme plán obnovy na další rok, odevzdáme
vyhodnocení oprav a provedeme řádně a včas
vyúčtování, je reálná šance, že nám budou na
účtu pravidelně přistávat dotace tak dlouho,
než bude kostel opraven. Pro rok 2021 je to
800 tis. Kč.

Letos jsou tak opraveny střechy nad schodištěm věže a boční kaplí a bude navrácen
strop pod kruchtou, který byla již dříve spolu se
stropem hlavní lodi sejmut a uložen v kostele.
Strop byl odvezen, byly vyrobeny nové trámy a
chybějící prkna. Uvidíme, jak velkou část
stropu se postupně podaří zachránit.
Zachráněné části musí být ještě ošetřeny tak,
aby „nenakazily“ sousední nové části.
Práce probíhají podle plánu pod dohledem
památkářů, kteří zatím z každého kontrolního dne odjížděli spokojeni.
MSM
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