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Den velichovských fotrů
Již po osmnácté se k měření sešli „fotři“,
aby poměřili své dovednosti a zručnosti.
Tento den připadl na neděli 4. 7. 2021
a protože byl další den státní svátek, přijela
také skupina Brutus.
Pořadatelé připravili celkem čtyři disciplíny – řezání kulatiny ruční pilou, vzpírání činky jednou rukou (cca 15 kg), házení na terč tenisovým míčkem a přetahování lanem ve dvojicích.
Výsledky byly velmi těsné a nakonec se
bodově na prvním místě octli tři soutěžící.
Rozhodčí již tradičně ve složení Jiří Bitman, Hubert Plomer a Honza Škuthan,
měli s konečným vyhodnocením dost
práce. První místo nakonec získal z 12-ti

soutěžících Míra Hruška, takže prvenství
nakonec zůstalo ve Velichově.
Je potřeba poděkovat sponzorům, kterými
byli Karel Hamrla, Hospoda U Lípy, vietnamská výrobna ptačích krmítek, vinný

sklípek pana Vystoupila a skupina Brutus,
která dodala trička. Ještě jednou děkuji
všem za podílení se na konání dne fotrů
a za účast.
JB

Úvodník
Pro tento měsíc se z Velichovských novin
staly noviny školkové. Jak by také ne, když
se toho v červnu ve školce po dlouhé době tolik dělo. Stejně tak se rozjel kolotoč
kulturních akcí a do Velichova se vrací
umělci, na jejichž koncerty někteří z vás
netrpělivě čekali. S letním kinem ještě
vyčkáváme. Jednak z důvodu, že čekáme
na ten správný film a také na to, že bude
dřív tma a nebudeme v parčíku rušit do
pozdních nočních hodin.
V srpnu by měly být zahájeny práce spojené s opravou polychromovaného stropu
v kostele a zároveň budou pokračovat
práce na stříšce nad schodištěm a boční
kaplí. Letos nás ještě kompletní rekonstrukce lávky přes Petrovský potok u zámku. No, dít se toho bude určitě dost.
Přeju všem krásné léto a moc moc prosím
ty překrásné kopce lemující naše údolí, ať
nás i nadále ochrání před přírodními živly, které dokážou nehezky potrápit.
Markéta Sinkulová Moravcová
starostka obce
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Červen ve školce

Poslední měsíc ve školním roce bývá plný
výletů a zajímavých akcí. Hned začátkem měsíce nás navštívil pan Kos a přijel opravdovou
sanitkou. Dětem ukázal vybavení, vyzkoušel
s nimi transport na lehátku a děti si postup-

ně osahaly i volant a všechny ty důležité knoflíky. Pan Kos přivezl pro všechny děti maskota Kryštofa, udělal dětem obrovskou radost.
Školkový výlet byl letos do Kraslic na Loupežnickou stezku. Možná vás fotografie přimějí toto
dokončení na str. 3

Pečovatelská služba
Jsem moc ráda, že se pečovatelská služba pro
občany naší obce setkala s kladným ohlasem
a začali jste ji využívat.
Připomínáme, že Res vitae, z. s. zajišťuje obědy, nákupy, pomůže s úklidem domácnosti,
vyřídí nutné pochůzky, pomůže s hygienou,
doprovodí vás k lékaři, na úřady, zajistí dohled
nad nemocným a mnohé další. Poradí vám, jaké
sociální dávky si můžete vyřídit, jaké další služby
využít a kam se obrátit v řešení vaší situace.
Pečovatelská služba je obecně poskytována na
základě individuálních potřeb a požadavků klienta. Ve spolupráci s rodinou klienta je hledána optimální forma pomoci v domácím
prostředí – terénní služba.
Na žádost zájemce o pečovatelskou službu,
a na základě osobního jednání se sociální pracovnicí, dochází k dohodě o rozsahu a četnosti
služeb. Po zhodnocení sociální situace, potřeb
a požadavků žadatele o pečovatelskou službu je
písemně vyhotovena Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby včetně příloh a úhrady za ně.
Následně dochází do domácnosti klienta pečo-

vatelka, která vykonává konkrétní úkony klientem požadované a smluvně sjednané. Ve
spolupráci s klientem, příp. s rodinou, lze flexibilně reagovat na aktuální potřeby klienta
a podle potřeby měnit Smlouvu o poskytování
pečovatelské služby. Jednotlivé úkony jsou zpoplatněny, částky ale nejsou nijak závratné.
V případě čerpání příspěvku na péči je jeho
výše na pokrytí výdajů spojených s pečovatelskou služnou dostačující.
Pečovatelská služba zajišťuje i donášku obědů.
Cena oběda je 61 Kč, donášky 26 Kč. Této
služby můžete využít, aniž byste čerpali službu
další. Donáška obědů je vázána na podpis
smlouvy mezi jednotlivými klienty a Res vitae.
Pokud by byly obědy dodávány do domácnosti, kde žije víc osob, hradí donášku každý.
V případě zájmu o využití této služby se neváhejte obrátit na vedoucí pečovatelské služby
Bc. Karolínu Vébrovou na tel. 353 566 426.
Určitě spolu domluvíte službu tak, aby vám
usnadnila vaše fungování v domácím prostředí.
MSM

Kino v Kyselce
červenec
Promítáme vždy od 19:30, není-li uvedeno jinak.
Vstupné 80 Kč.

17. 7. Příliš osobní známosti
24. 7. V zajetí
31. 7. Vzhůru za sny
(od 18:00 hod., vstupné 50 Kč)
Kapacita hlediště může být zaplněna nejvýše z 50%. Všichni
diváci musí být usazeni, tak aby mezi nimi bylo alespoň jedno
neobsazené sedadlo (s výjimkou osob z jedné domácnosti).
Při příchodu musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících podmínek:
• doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
• doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin,
• doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v
době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
• aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této
dávky musí uběhnout nejméně 22 dní.
Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95/N95).
V hledišti není možné konzumovat jídlo ani nápoje.
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místo také navštívit, příjemná procházka lesem
plná zajímavostí a herních prvků za návštěvu
určitě stojí. Cesta místy do kopce, ale v příjemném stínu a spousta zastavení a odpočívek.

DOVOLENÁ
Červenec 2021
9. 7. – 23. 7. 2021
MUDr. Jakub Kiprov – Aesculap
Kyselka, s. r. o., tel.: 353 941 144
Zástup: M U D r . J a n J e d e l s k ý
Zdravotní středisko Hroznětín,
Zdravotní středisko Merklín
Tel.: 736 102 877
Email: mudr.jedelský@seznam.cz
Ordinační doba:
Pondělí – ZS Hroznětín 7.30 hod. – 12.00
Úterý – ZS Merklín 7.30 hod. – 12.00
Středa – ZS Hroznětín 7.30 hod. – 12.00
Čtvrtek – ZS Merklín 7.30 hod. – 12.00
Pátek – ZS Hroznětín 7.30 hod. – 12.00
Sestřička bude v Kyselce přítomna dne
22.-23.7.2021 od 7.30 do 10.30 hod.
kvůli odběrům a receptům.
Děkuji za pochopení.
MUDr. Jakub Kiprov

Velichovský triatlon
Pravidelným hostem ve školce je pan Bohouš
Stránský se svou smečkou nepřehlédnutelných
leonbergerů. Opakování je matkou moudrosti,
děti se dozvěděly, jak se chovat k cizím pejskům
a za odměnu jim byla pravá psí muchlovačka.
red

Tašky na tříděný odpad

Na úřadě máme k dispozici ještě několik málo
tašek na tříděný odpad. Pokud jste si je ještě
nevyzvedli, popř. máte zájem o další sadu,
můžete si je na OÚ zakoupit – sadu velkých
tašek pořídíte za 43 Kč, menší za 39 Kč. r e d

Nezapomeňte si poznamenat do svých diářů termín dalšího ročníku Velichovského triatlonu –
neděle 5. září. Moc prosím velichovské borce,
aby během následujících týdnů trošku potrénovali a pokusili se vrátit putovní pohár tam, kam
patří – domů do našeho malebného údolí!
Více informací najdete v příštím vydání novin.
red
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Tip na zábavu
Už jste to slyšeli? Ve Velichově je v provozu
discgolfové hřiště! Discgolf je jedním z nejrozšířenějších sportů s létajícím talířem,
který pravidly vychází z klasického golfu. Jde
o pohodovou aktivitu. Hrát může kdokoli,

kdo se chce hýbat a aktivně trávit svůj volný
čas. Cílem hry je trefit se diskem na co
nejméně pokusů do speciálního koše. Hráč,

který zahraje dané kolo s nejmenším počtem
hodů v součtu s trestnými hody, se stává vítězem. Poté, co hráč uskuteční hod z výhoziště, je každý následující hod uskutečněn
z místa, kde disk přešel do klidové pozice.

Nedílnou součástí jsou přírodní překážky
a hráč je nesmí žádným způsobem upravovat
za účelem snížení náročnosti jamky.

Tuto zábavnou a nenáročnou hru pro každého bez rozdílu věku si můžete zahrát na
hřišti Tři rybníčky ve Velichově. Samostatný
diskgolf je za mírný poplatek. Návštěvník má
navíc možnost ulovit si a ugrilovat pstruha.
Ideální bude, když se pěšky vypravíte na
konec Velichova směr Moříčov, tam před
cedulí označující konec obce seběhnete loukou dolů a jste na místě. Zahrát si můžete po
předchozí rezervaci u pana Plomera na tel.
723 689 853.
red

Loučení s předškoláky

s láskou a že jim dárky udělaly radost. Poděkování za zvládnutí tohoto školního roku patří
určitě všem zaměstnankyním školky.
red
Tento školkový rok byl sem tam naruby. V době, kdy zákeřný covid útočil ze všech stran, se
školky žádná opatření netýkala, když byl na
ústupu, opatření se přiostřila, děti, které mohly do školky, byly testovány a vlastně se nikam
moc nesmělo, stejně tak nesměl nikdo „cizí“
do školky. Naruby bylo i letošní loučení s předškoláky. Krejčík Honza zůstal se svým vozem
kdesi v koloně, nezbývalo tedy, než začít hostinou a skončit pasováním školáků.
Krejčík Honza dorazil a spolu s pomocnicí
Špulkou si s dětmi zazpíval, vyzkoušel je ze
základních školních znalostí a pomuchláním
obřími rukavicemi je vyslal do školy. Letos
jsme se rozloučili s Haničkou, Malvínkou,

Christiankem, Ládíkem, Matýskem, Samíkem
a Šimonkem. Pevně věřím, že všichni tito
předškoláci, a vlastně i jejich rodiče, budou
vzpomínat na roky strávené v naší školce

Evidence
obyvatel
Stav obyvatel k 31. 5. 2021:
507, z toho 262 mužů a 245 žen.
V obci je k trvalému pobytu hlášeno 35 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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