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Oslava Dne dětí
Dva roky se s dvěma roky sešly a my jsme
opět uspořádali oslavu Dne dětí. Bez větší
propagace, jen plakátky po obci a místní rozhlas. Vzhledem k opatřením, která v době
konání akce platila, jsme se rozhodli pro
organizaci akce v menším rozsahu, než tomu

bylo v minulých letech. Za to jsme ale přišli
s novinkou. Děti nešly procházku s tématem
Letem světem Velichovem, ale pocestovaly si
časem. U hasičárny jim byla katem Mydlářem
vydána hrací karta a cesta plná dobrodružství
mohla začít.

Hned na prvním stanovišti si v pravěku musely děti ulovit mamuta, odměnou jim byla
voda na cestu, kterou nám opět poskytla Karlovarská Korunní, s. r. o., které i touto cestou
děkujeme. Na dalším stanovišti si zkusily jízdu na dřevěném Šemíkovi, z kopce už je vyhlížel Karel IV., který nechal děti poznat památky, které byly za jeho slávy postaveny a ta-

dokončení na str. 4

Úvodník
Také máte pocit, že je letos všechno minimálně o tři týdny pozadu? Plynový kotel
jsem vypínala teprve před pár dny, třešně
i jahody v lepším případě krásně zelenají
a šeříky bychom osvobozující armádu
letos určitě taky nepřivítali. Ale kdo si
počká, ten se dočká. Příroda si užívá, vše
je krásně zelené a z řeky zatím kouká jen
pár kamenů.
S rozvolňováním se začíná plakáty zaplňovat nástěnka vedle obchodu. Snad nás již
nečeká další „nejistá sezóna“, kdy pořadatelé kulturních akcí budou trnout v obavách, zda své naplánované a propagované
akce uskuteční. Nervy si snad ušetří i ti,
kteří mají zaplacené zálohy za dovolené.
Ať už se rozhodnete pro trávení dovolené
v Čechách, v bezpečné destinaci u moře,
nebo na vlastní zahrádce, přeju, ať vyjde
dle vašich představ. Dětem přeju krásná
vysvědčení a gratuluju jak jim, tak především jejich rodičům, že tento nelehký školní rok zvládli.
Markéta Sinkulová Moravcová
starostka obce
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Průzkum valu na Liščím vrchu
Rádi bychom upozornili potencionální návštěvníky Liščího vrchu na probíhající druhou
etapu archeologického výzkumu. Prosíme
o respektování ohraničených míst archeologických výkopů. Výzkum zajišťuje Národní
památkový ústav, ú.o.p. v Lokti, ve spolupráci se společností ZIP, o.p.s.
V minulém roce došlo k plošnému povrchovému průzkumu ohrazené plochy a jejího
nejbližšího okolí. Současná etapa se soustřeďuje na určení doby vzniku opevnění této
kulturní památky, které dosud postrádáme.
Cílem výzkumu je sumarizace archeologického poznání lokality pro směřování její ochrany i vhodnou prezentaci.
Konkrétní výsledy představí autoři výzkumu
po dokončení terénní části výzkumu. O přesném termínu prezentace výzkumu Vás budeme dále informovat.
red

Distribuce Krajských listů
Karlovarský kraj každý měsíc vydává Krajské
listy, které seznamují občany regionu s důležitými a zajímavými informacemi ze života v
kraji. V současné době se kraj rozhodl změnit podobu oblíbeného periodika a nastavit
nový systém distribuce. Mělo by tak dojít k
odstranění dlouhodobého problému s dodáváním novin do poštovních schránek domácností a do odlehlých míst v našem kraji. Krajské listy budou dostupné každému občanovi
zejména na veřejných místech, která lidé velmi často navštěvují. Dále budou mít možnost
noviny odebírat v elektronické, případně také v papírové verzi. Tento měsíčník změní
vydavatele a tím také svou dosavadní podobu.
„Krajské listy jsou periodikem, o které mají
lidé v kraji velký zájem, a proto chceme zlepšit
jejich dostupnost. Umožníme zájemcům jejich
odebírání, a to v moderní elektronické podobě
na zadanou e-mailovou adresu, ale pokud bu dou lidé vyžadovat papírovou podobu, budou
jim noviny zasílány do poštovní schránky. Vě řím, že zejména elektronické noviny si získají
mezi obyvateli kraje velkou oblibu. Zároveň
s touto změnou došlo také k redesignu tváře
listů, které budou mít nově zcela jiný formát
i zpracování,“ uvedl hejtman Karlovarského
kraje Petr Kulhánek.
Krajské listy budou distribuovány do veřejných prostor, jež jsou hojně navštěvovány
veřejností, jako jsou všechny obecní a městské úřady v Karlovarském kraji. Dále budou
k dispozici v malých i velkých knihovnách
napříč regionem. Kromě toho budou dodávány také do domovů pro seniory a dalších
sociálních zařízení. Spolupráci již potvrdila

celá řada zmíněných institucí. Karlovarský
kraj nabízí obyvatelům regionu také možnost
odběru Krajských listů v elektronické podobě. Pro přihlášení je nutné zadat e-mailovou
adresu, na kterou budou noviny každý měsíc

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

19. 6. Ženská pomsta
26. 6. Případ mrtvého nebožtíka
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.

rozesílány, a to pomocí registrace na této
adrese:
www.kr-karlovarsky.cz/php/krajskelisty/reg.php.
Zájemcům, kteří by si noviny rádi přečetli
v tištěné podobě, je určena druhá možnost
distribuce, prostřednictvím rozesílání výtisků
v papírové podobě přímo do poštovní
schránky adresáta. Pro odběr Krajských listů
poštou je nutné vyplnit formulář pod tímto
odkazem
https://forms.office.com/r/Y18eZ2r3Dz.
Formulář bude aktivní 30. 6. 2021.
Distribuce nových Krajských listů bude zahájena v červenci letošního roku. V případě, že
jsou již zájemci přihlášeni k odběru současných novin v elektronické podobě, bude nutné provést přihlášení znovu. Původní údaje
budou smazány.
Převzato z webu www.kr-karlovarsky.cz

Kontejnery na
velkoobjemový
odpad
V termínu od 8. do 12. července
budou v obci umístěny kontejnery na
velkoobjemový odpad. První bude umístěn na louce u trafostanice „Za vodou“,
druhý ve dvoře a třetí na parkovišti
u velkého panelového domu. Kontejnery budou vyvezeny v pondělí 12. července v dopoledních hodinách.
Do kontejnerů nepatří nebezpečný
odpad, stavební suť a vyřazené elektrored
spotřebiče.
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Co se děje ve školce

Začátkem května věnovaly děti veškeré své
úsilí výrobě kytiček a učení básničky ke Dni
matek. Určitě udělaly svým maminkám velkou radost. Měsíc utekl jako voda a přes
různá zaměstnání a několik dní strávených
v indiánském duchu se děti dočkaly školkové
oslavy svého dne, ke které neodmyslitelně patří soutěže a pečení buřtíků. Odměnou jim byl
reflexní batůžek s reflexní hračkou a samozřejmě i nějakou tou dobrotou.
Skoro celý měsíc chodily děti do školky v plném
počtu, o zábavu tak nouze rozhodně nebyla.
red

POZVÁNKA NA AKCI DEN PRO OSTROV

Den
velichovských
fotrů

Pojeďte se pobavit do Ostrova. Vypadá to, že letos to vyjde a naše tradiční akce s názvem DEN PRO OSTROV se v zámeckém parku uskuteční. Tým Domu kultury si
pro vás připravil pestrý program, kde se představí ostrovské kapely, prezentuje se ZUŠ
Ostrov, Střední průmyslová škola Ostrov, Městská policie Ostrov, Policie ČR, Ostrovští hasiči, Ostrostřelci Ostrov, Podkrušnohorští velocipedisté, letečtí modeláři,
FK Ostrov, HC Čerti Ostrov, Ostrovský Macík a další. Program vyvrcholí koncertem
Kamila Střihavky s kapelou a ohňovou show. Na akci se neplatí žádné vstupné.
Letošní klání se uskuteční v neděli 4. července 2021. Srdečně zveme všechny pořádný
chlapy k poměření sil a vědomostí. Prezence
od půl třetí, samotná soutěž od tří hodin.
Tento den večer se v amfiteátru Hospody
U Lípy uskuteční koncert Brutusu. Vstupenky v předprodeji v hospodě.

Zapište si tedy do kalendáře termín akce:
sobota 26. června od 14.00 do 22.00 hod.
Oživme spolu zámecký park! A ano, je nám všem jasné, že úplně bez omezení to
nepůjde. Ale konec června je daleko, a to se vládní opatření určitě ještě změní. Budeme to
sledovat, tak nás taky sledujte, ať všechno víte! FB: @dkostrov, IG: dum_kultury_ostrov
Za tým Domu kultury vás všechny zve Martina Novotná
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Oslava Dne dětí
pokračování ze str. 1

ké parohy z ulovené zvěře. Po zdolání dalšího kopce pomohly děti husitům zatlouct
hřebík a chvilku na to se podílely u vynálezu

knihtisku na tvorbě první knížky z oslavy
Dne dětí. Za dalším houštím se jako Kryštof
Kolumbus potkaly s Indiány, kteří jim zamotali svými hádankami hlavičky. O kousek dál
se je pokusil otrávit magistr Kelly. To se mu
ale nepodařilo, proto se za chvilku potkaly
s Marií Terezií a zahrály si na školu. O
kousek dál si zkusily první let letadlem, na
hřišti pomohly hasičům uhasit požár
Národního divadla, na dalším hřišti se
potkaly s kosmonauty na prvním letu člověka do vesmíru. Posledním zastavením bylo
zahájení vysílání Večerníčka, tam si děti
spolu s vodníkem a ulovenou dušičkou po-

skládaly papírovou čepici. Konec cesty byl
v amfiteátru, kde na děti čekala zmrzlina,
buřtíky a odměna za absolvování celé trasy.
Rodiče si mohli dát orosené pivko, na které
se mnozí z nich určitě cestou moc těšili.
Oslava se díky ochotě dobrovolných pořadatelů moc povedla, počasí nám také přálo.
Děti, které si ještě „nedávno“ užívaly trasu
jako její účastníci, nám letos s trasou pomáhaly v rolích pořadatelů. A šlo jim to výborně. Moc děkuju všem za pomoc a ochotu,
Ondřeji Hospodskému a KVM Velichov za
finanční dar, který jsme použili na nákup
MSM
cen pro děti.

Letní příměstské tábory v Ostrově
na zajímavé výlety, výšlap k altánku v Hroznětíně s opékáním buřtů, návštěvu muzea
v Jáchymově, na cestu vlakem do ZOO
Chomutov, do lanového centra Linhart, animační programy, zábavné aktivity, sportovní
den.
Příměstský tábor je realizován na podporu
zaměstnanosti. Přednostně budou přijímány
děti obou zaměstnaných rodičů.
Přihlášky a ostatní informace ke stažení na
www.mas-primestsketabory.cz, popř u paní Zdenky
Antonyové na telefonu 608 734 854, e-mail:
antonyova@mas-krusnehory.cz.

Evidence
obyvatel
Stav obyvatel k 30. 4. 2021:
510, z toho 263 mužů a 247 žen.
• Výlety, hry, animační programy,
zábavné aktivity
MAS Krušné hory, o. p. s. pořádá příměstské
tábory, které probíhají v týdenní turnusech
vždy od pondělí do pátku. První turnus bude
zahájen 1. července a ukončen 9. července
(ve dnech státních svátků se nekoná), ostatní

pak začínají vždy v pondělí. Místem konání
je Nemocnice Ostrov, cena za turnus je
900 Kč. V ceně jsou zahrnuty dvě svačiny,
oběd, pitný režim, animační program, pomůcky na aktivity, vstupné, jízdné, pojištění
úrazové a odpovědnosti.
Děti ve věku od 6 do 14 let se mohou těšit

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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