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Betlémské světlo
Bylo mi nesmírnou ctí otevřít odpoledne
před Štědrým dnem dveře kostela a umožnit
jeho návštěvníkům odnést si do svých
domovů plamínek Betlémského světla. Svíčky
jsem před jejich převozem do Velichova
zapálila od svíčky na ostrovské farnosti.
Plamínek odebraný z věčného ohně, který
hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně
v Betlémě v centrální části Palestiny,
představuje symbol míru, lásky, naděje
a přátelství. Rozvoz světla zajišťují skauti
a skautky z celého světa. Do České republiky
ho od roku 1990 z Rakouska dovážejí
brněnští skauti, kteří každoročně společně s
dalšími vybranými skauty odjíždějí do
Rakouska na slavnostní ceremoniál, kterého
se účastní kolem 1400 skautů a skautek více
než dvaceti různých národností. Kurýři po
návratu plamínek míru předají v katedrále sv.
Petra a Pavla v Brně do rukou biskupa
brněnského, který mu požehná.
Na čtvrtou adventní sobotu potom skauti
světlo rozvážejí vlaky po celé České republice
a předávají ho dalším dobrovolníkům a
zájemcům.
Betlémské světlo a jeho poselství se tak šíří
mezi miliony lidí, aby jim v jejich domovech

o vánočních svátcích připomínal narození
Ježíše Krista – mír, lásku, víru, naději a
přátelství.
Děkuji za milá setkání všem, kteří do kostela
dorazili. Přítomné děti se postaraly
neplánovaně o vystoupení, což příjemnou
atmosféru ještě umocnilo.
MSM

Úvodník

Tak jsem si tak pročítala, co nás čeká
v roce 2022. Přiznávám, že jsem některé
informace ani nedočetla a v sobě si to
uzavřela s tím, že to budu řešit, až to nastane. Vzpomněla jsem si na svou oblíbenou větu: „Počítej s horším a doufej
v lepší“.
Rok 2021 nás opět všechny vyzkoušel.
Nejsem sama, která mám pocit, že se
charaktery lidí projevovaly v té nejryzejší
podobě. Stále kolem sebe vidím mnoho
lidí, kteří jsou ochotni pomoci ve chvíli,
kdy bych to ani nečekala. Někdy je to
těžké vidět a slyšet hezké zprávy a věřit
jim. Přicházely samozřejmě i zprávy, které
zarmoutily, obzvlášť ty, kdy nám byl oznámen odchod blízkého člověka. Přeji nám,
abychom měli kolem sebe lidi, na které se
můžeme vždy spolehnout, kteří nám
nabídnou rameno, když je potřeba
někam položit těžkou a smutnou hlavu a
uměli s námi upřímně sdílet i radost a
štěstí.
Věřím, že rok 2022 bude o kousek lepší,
než rok právě uplynulý.
Markéta Sinkulová Moravcová
starostka obce
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Tříkrálová sbírka

Poděkování

V pondělí 17. ledna 2022 dopoledne bude
z obecního úřadu odvezena kasička, do které
můžete přispívat v rámci Tříkrálové sbírky.
Ani letošní situace není příznivě nakloněna

koledování po domácnostech. O to více si
organizátoři sbírky váží ochoty všech přispět.
MSM

Po mnoha letech ukončila své působení v
ordinaci praktického lékaře v Kyselce zdravotní sestra paní Dana Hrušková, o které snad
všichni mluvili jako o „naší“ Dance nebo
Danušce.
Dovoluji si jí touto cestou poděkovat za její
milý, vstřícný a laskavý přístup k pacientům.
Její znalost všech možných i nemožných souvislostí byla mnohdy důležitým přínosem při
jejich léčbě. Určitě bude mnohým z vás
chybět.
Vážená paní Danuško Hrušková, do dalšího
Vašeho soukromého i pracovního života Vám
přeju pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti, radosti, tolerance, pochopení a spoustu
času na vše, co Vás baví.
PS: věděli jste, že se paní Hrušková nerada
fotí? Stát někde za rohem paneláku
s mobilem v ruce se mi opravdu nechtělo,
tak si dovoluju jednu její fotku stáhnout
z webu.
MSM

Otužilci ve Velichově
Výšlap na Liščák

Již tradičně, a letos již po šestnácté, se do
studené Ohře vrhli místní otužilci společně s
hosty Klubu otužilců v Ostrově, aby se trochu „ohřáli“ a hlavně udivovali přihlížející
diváky na břehu. Tato akce, z pohledu
diváků, byla skutečně povedená už i proto, že
se koupajícím nechtělo vůbec z vody. Diváci
odměnili plavce zaslouženým potleskem

a veliký obdiv patřil hlavně ženám ve
studené vodě, kterých bylo z celkového
počtu 20ti, téměř polovina.
Co dodat? Je to krásná tradice, která bude
neodmyslitelně zapsána v myslích diváků
a v kalendářích účastníků plavby.
Přejeme Zdar tomuto konání.
v.z. p. Švejstila JB

Letošní organizovaný výšlap na Liščák se
koná poslední sobotu v lednu – tedy 29. ledna 2022. Na autobusové zastávce na návsi
budou v čase od 9:30 do 10:30 rozdávány
karty pro zapisování správných odpovědí na
otázky umístěné cestou. Nezapomeňte na
propisku, dobrou náladu a buřta, kterého si
na Liščáku budete moct opéct. Pro ty, co
dorazí na vrchol kopce do 12.00 hod., bude
připravena perníková odměna, pamětní list
a určitě něco tekutého na zahřátí.
red
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Osvětlení kostela

Není každý z nás věřící, nábožensky
založený, pobožný apod., ale přesto na
každého z nás velmi hezky zapůsobilo
osvětlení našeho kostela. Tato stavba
neodmyslitelně patří k Velichovu a je
jistě dominantní stavbou. Osvětlení kostela proto v adventní čas s náladou před
vánočními svátky dobře ladilo. Na starost si osvětlení vzal za své sám místosta-

Bramborový salát
Hodně akcí ve Velichově má své tradice.
Patří mezi ně i soutěž o nejlepší bramborový salát. Tato tradice, bohužel není
číslovaná, ale přesto je tradicí. Loňský
rok byl poznamenán spoustou zákazů a
nařízení,
které
občané
vnímají
rozličným způsobem, ať již vlastní úvahou, nebo nátlakem různých médií.
Proto také účast v této soutěži byla velmi slabá. Celkem šest výtvorů hodnotila
komise: nově Honza Jeřábek (kapitán
plavby po Dunaji), Hubert Plomer,
Láďa Mazánek a samozřejmě Zdeněk
Šmejkal. Pořadí stanovila takto – třetí
místo pan Homolka o jeden bod před
dílem pana Bitmana Jiřího a paní
Musilové (Bitmanové), druhé místo
paní Kulhavá- Jáchymov a první místo
manželé Jitka a Josef Rauerovi.
Hodnotné ceny od pořadatele vedení
restaurantu „ U Lípy“ čekaly na všechny
účastníky.
Děkujeme za účast a snad to bude příště
lepší.
JB

rosta obce, Honza Škuthan, za což mu
přísluší poděkování. Hodně lidí, kteří
třeba jen Velichovem projíždí, si
nemohli nevšimnout krásné kulisy a své
dojmy předávali dál.
Proto také já se připojuji k díkům za
vynaložené úsilí a čas Honzy Škuthana.
Ještě jednou DÍK.
JB

Kostelní opravy
střechy, omítky okolo schodiště do věže
se dočkaly také opravy. Byl vrácen strop
podkruchtí – místa, kde stávaly varhany.

Pro ty, kteří se ke kostelu zatím nedostali, přinášíme v tomto vydání
několik fotografií z uskutečněných
oprav kostela.
Věž boční kaple i schodiště mají nové

Z fotografie je patrné, kolik prken se
dochovalo a kolik jich bylo nutné
vyměnit (tmavší prkna jsou původní).
V roce 2022 nás čeká zpětná instalace
stropu hlavní lodi. A to bude teprve
podívaná!
MSM
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Prosinec ve školce

O čem by tak mohlo být prosincové dění ve
školce? Samozřejmě o těšení se na Vánoce!
Ale nejdřív děti čekalo divadlo o Betlému, ve
kterém si mnoho z nich i zahrálo. Po té

školku navštívil Mikuláš, čert a anděl. Děti
i paní učitelky si vysloužily velkou pochvalu
za to, jak krásné a originální básničky umí.
Vánoční besídka pak probíhala takřka celý

den, bohužel bez přítomnosti rodičů. Ale
i tak si ji děti náramně užily – nejdříve si
u společného stolu připravily suroviny na
salát, zopakovaly si vánoční zvyky, slavnostní
oběd nemohl chybět, stejně jako rozbalování
dárků.
Red

Ohlášení k místnímu poplatku

Do 15. ledna by se měli majitelé nemovitostí přihlásit k místnímu poplatku za
komunální odpad. Neznamená to, že by se
měli přihlásit všichni vlastníci dané nemovitosti, stačí, když tak učiní jeden z nich.
Formulář najdete na webových stránkách
obce – na úvodní stránce v novinkách,
a na obecním úřadu, kde ho spolu
můžeme vyplnit, podepsat a odevzdat.
První platbu za odpady budete hradit až
po uplynutí prvního pololetí. Lhůta pro
zaplacení je dána obecně závaznou

vyhláškou a je pro první část roku stanovena do 31. července. Nyní tedy za odpady
určitě nic neplaťte, zrušte příp. trvalé
příkazy.
Pokud chcete ještě změnit velikost popelnice a četnosti jejího svozu, můžete tak
ještě učinit, ale změna bude realizována s
ohledem na dostupnost odpadních nádob
nejdříve v únoru, možná i později. Co se
četnosti vývozu týká, tak tu je možné realizovat určitě od února (svozová firma
zajistí přelepku na nádobě).
red

Evidence
obyvatel
Stav obyvatel k 30.11. 2021:
508, z toho 258 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.

SENIOŘI POZOR! Podvodní „navolávači“ útočí!

Dnešní rychlý a hektický způsob života má
mnohdy za vinu to, že lidé nenavštěvují své
rodiče či prarodiče tak často, jak by oni sami
chtěli. To může mít za následek pocit
osamělosti a také sociální izolaci seniorů.
Toho právě následně využívají podvodníci,
kteří spoléhají na seniorovo důvěřivost
a radost z jakéhokoliv kontaktu. Právě telefonát začínající větou „Ahoj babi, hádej, kdo
volá?“ může mít pro osamoceného seniora
fatální následky. Nic netušící a překvapený
dědeček nebo babička osloví volajícího jménem svého vnuka či vnučky. Poté začne
nežádoucí konverzace se smyšleným často srdcervoucím příběhem, ve kterém se potomek
dostal do finančně svízelné situace nebo
potřebuje nezbytnou věc, na kterou nemá
peníze. Ty nutně potřebuje, a protože se pro
hotovost nemůže z určitých důvodu osobně
dostavit, posílá svého „kamaráda“. Netušící
senior v obavě o svého příbuzného odevzdá

peníze do rukou cizího člověka, aniž by si
sdělené informace ověřil a v té chvíli mnohdy
přichází o veškeré své finanční prostředky.
Jak se tedy chovat, abychom se nestali obětí
podvodníků, kteří se snaží získat náš majetek?
• Pokud Vám z neznámého čísla volá osoba
vystupující jako Váš rodinný příslušník a Vy
si nejste jisti, že byste ho po hlase poznali, tak
se zeptejte na celé jeho jméno – rozhodně se
nenechte odbýt odpovědí „Ale babi, to jsem
přece já, ten nejstarší“.
• Každý podobný telefonát si okamžitě
ověřte. Zavolejte vnukovi nebo vnučce, kteří
Vám měli údajně volat, případně nejbližším
příbuzným.
• Pokud po Vás bude někdo v telefonickém
hovoru chtít peníze a navrhne z jakýchkoliv
důvodů, abyste je předali kamarádovi či
kamarádce, tak odmítněte a poproste svého
rodinného příslušníka, aby se pro ně stavil
osobně. Cizího člověka nikdy nepouštějte do

svého domu či bytu.
Policie České republiky dále přistoupila
k aktivní osvětě v podobě telefonního kontaktu realizovaného robotem. Seniorům,
kteří mají pevnou linku může doma vyzvánět
telefon s následujícím vzkazem:
"Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte, prosím, pozornost tomuto
oznámení. Pokud se Vás bude někdo snažit
přesvědčit, že je Váš příbuzný nebo že Vašeho
příbuzného zastupuje jako doktor či notář
a bude od Vás chtít poslat peníze na účet
nebo si je bude chtít u Vás sám vyzvednout,
vždy si tuto informaci ověřte a v případě
podezření kontaktujte, prosím, Policii České
republiky, a to na telefonním čísle 158.
Děkujeme. Policie České republiky."
Pokud budete mít jakékoliv podezření, že Vás
kontaktoval podvodník, nebo se o to pokusil,
vždy to oznamte policistům na tísňovou linku
158.
nprap. Eva Valtová
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