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Poselství ve věži kostela
Začátkem října byl sejmut kříž a kopule z věže
kostela Nanebevzetí Panny Marie. Na místě,
kde by mohl být tubus obsahující poselství od
těch, kteří kostel stavěli nebo opravovali, nic
nebylo. Tajemný balíček byl ukryt v kopuli
věže, bohužel byl pouze volně položen. Kopule byla prostřelená, takže do ní zatékalo.
Po opatrném rozbalení jsme objevili torzo novin z roku 1896 a několik listin. Zde se může-

te na jednu z nich podívat. Mnohokrát
děkujeme paní RNDr. Janě Vaisharové
(dceři paní Fichtnerové) za přepis a překlad
tohoto dokumentu.
V příštím vydání novin přineseme informace
o tom, jaké dokumenty byly ještě nalezeny
a také to, co a jakým způsobem bylo uloženo do
tubusu nyní - jako poselství generacím příštím.
MSM

A zde je překlad výše zmíněné listiny:
Ve jménu nejsvětější a nedělitelné Svaté Trojice!
Amen!
V roce 1895, když Sv. otec Lev XIII. řídil loď
křesťanské církve, za vlády jeho apoštolského
dokončení na str. 4

Úvodník
V listopadových novinách byste jindy
našli pozvánku na Obecní ples a na akci,
kdy rozsvěcíme vánoční stromek na návsi.
Všem je jasné, že se tyto akce nyní konat
nemohou. Můžu slíbit, že strom na návsi
rozhodně svítit bude. A pokud to situace
dovolí, udělali bychom v předvánočním
čase komornější setkání u stromku, kde si
třeba jen bez zvukové aparatury
popovídáme s hrnkem svařáku v ruce. V
současné době se nemůžeme ani scházet,
ani zpívat, ani pít alkohol na veřejnosti.
Ale Velichov přece Covid 19 nepoloží!
Počet pozitivně testovaných osob není v
naší obci nijak závratný, nejvíce najednou
bylo nemocných 8 lidí, ale během několika málo dní se počet snížil ke třem. Podle
mých informací se s nemocí vypořádal
někdo tak, že o ní ani nevěděl, jiní jedinci si nemoc protrpěli v horečkách s
bolestmi nejen hlavy, ale i celého těla.
Nechci nijak znevažovat to, že bychom k
sobě neměli být i nadále ohleduplní.
Pravidla 3 R - Ruce, Roušky, Rozestupy,
platí pořád. Já k nim ještě přidávám
čtvrté R a tím je Rozum.
Příští rok nás čeká propad v daňových
příjmech. Ty jsou obcím rozdělovány na
základě zákona o rozpočtovém určení
daní. Jedním z kritérií je i počet trvale
žijících občanů v obci. Žijete ve Velichově
a nejste zde trvale hlášeni? Máte možnost
a chcete se zde k trvalému pobytu přihlásit? Tak to, prosím, udělejte. Bude vás
to stát sice čas spojený s vyřízením nových
dokladů a obesláním institucí s informací
o nové adrese, ale obci tím určitě
pomůžete. Děkuji za to.
Markéta Sinkulová Moravcová
starostka obce
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Rozsvítíme Velichov?

Sice nápad na poslední chvíli zveřejněný prostřednictvím sociálních sítí, ale rozsvítili jsme.
Za vodou, u vody, mezi chatami, u hřbitova
(tam dokonce strašilo), Vinohrady, křižovatka u hospody, "Prasečí ulička", náměstí, křižovatka u obchodu, malý panelák, bytovky,
velký panelák a cesta směrem ke garážím. Při

večerní procházce těmito lokalitami jste
mohli výtvory vidět.
1. místo si zasloužilo dílo ( v l k ) Romany
Jiráskové, na druhé místo dokodrcal t r a k t o r

z dílny Tomáše a Marušky Kubínových, třetí
místo si vystrašila dýně od Michala Kubáta.
Dárkové balíčky plné dobrot doplněné o kalendář dobových pohlednic Karlovarska
připravila firma Cimický Wines & Spirits.
Příště akci určitě zopakujeme, jen dáme dříve
vědět. Takže na jaře zasaďte dýně!
Děkuji za účast všem, co dlabali a svítili!
J. Reháková

Zdravotní středisko Kyselka
AKTUÁLNÍ změna pracovní doby
Omlouvám se za komplikace, ale vzhledem
k obrovskému administrativnímu zatížení
stran SARS-COVID 19 se nyní provoz ambulance ještě více omezuje, a to následovně:
Odběry:
Po 7.00 - 8.00 hodin
Út 7.00 - 8.00 hodin
Čt 7.00 - 8.00 hodin
Pá 7.00 - 8.00 hodin
Vzdálená komunikace (e-mail a telefon):
Po 8.00 - 12.30 hodin
Út 8.00 - 12.30 hodin
St 12.00 - 17.00 hodin
Čt 8.00 - 12.30 hodin
Pá 8.00 - 12.30 hodin
Předem objednaní pacienti zaťukají na okno
střediska a budou vpuštěni do čekárny.
Týká se to těchto pacientů:
preventivní prohlídky, diabetici, holter,
apnoe, kontrola warfarinuINR ,,quick".
Ostatní akutní pacienti se domluví se sestřičkou a dostanou termín, kdy dorazí.
Aesculap Kyselka s.r.o., MUDr. Jakub
Kiprov, e-mail: kyselka-zs@volny.cz
telefon: 353 941144

Kalendář s dobovými pohlednicemi obcí Karlovarského kraje si můžete zakoupit za 75 Kč na OÚ Velichov.
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Říjen ve školce
Hned první říjnový den jsme se vypravili do
Krajské knihovny v Karlových Varech na
pořad s názvem Malování s pejskem a kočičkou. Program v knihovně nás vždycky moc baví,
proto jsme jeho pravidelnými návštěvníky.

O týden později čekal na děti u obchodu
autobus, který je dopravil na školní statek do
Chebu. Tam se nás ujala ochotná průvodkyně, která děti postupně provedla všemi
budovami, poutavě vyprávěla o zvířátkách na
statku a nechala některá z nich pohladit.
Děti si vyzkoušely, jestli by zvládly podojit
krávu - samozřejmě ne tu živou, ale na modelu a s vodou. Také si zahrály na řidiče malého
traktůrku - to si nenechal nikdo ujít. Na konci prohlídky si děti ještě vymalovaly myšku a už
je čekala zpáteční cesta na oběd do školky, po

kterém usnuly i ty děti, které jindy nespí. V závěru měsíce měly děti neplánovaně týdenní
prázdniny. Kvůli kontaktu s pozitivně testovanou bezpříznakovou osobou měly nařízenou karanténu, která skončila pro testované
děti na konci měsíce, několik málo netestovaných dětí si karanténu prodloužilo o další

týden. Děti zvládly testování statečně. Je jasné, že vyšetření není zrovna příjemné, každopádně žádné z dětí nebylo testováno pozitivně, a tak se mohly začátkem listopadu opět
MŠ Velichov
potkat ve školce.
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Poselství ve věži kostela
pokračování ze str. 1

hraběnkou Thun-Hohenstein, majitelkou panství
Všebořice a v zemských deskách zapsaného statku
Velichov jako patronkou velichovského kostela za
pomoci státní subvence a farníků postaven nový
kostel zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie. Stavba
tohoto nového kostela byla provedena podle plánů
c.k. místodržitelství vrchním inženýrem Ludwigem
Lablerem, toho času stavbyvedoucím restaurátorských prací kostela sv. Barbory v Kutné Hoře
a pod vedením stavbyvedoucího Josefa Petera
z Kadaně a pod dozorem vedoucího karlovarského
stavebního úřadu vrchního inženýra Františka Stüdla
a má být s pomocí boží dokončena v roce 1896.
Počty farníků příslušných do Velichova jsou následující: Velichov 540, Lipoltov 251, Jakubov 515,
Vojkovice 475, Bystřický Mlýn 11, Petrov 336,
dohromady 2128.

majestátu císaře Františka Josefa I, když byli Jeho
Eminence František de Paula hrabě Schönborn,
kardinál Sv. stolce a arcibiskup pražský, jeho Excelence František hrabě Thun-Hohenstein, místodržící Království českého, Konstantin Winter,
farář v Sedlci, vikář Hroznětínské oblasti,
Ferdinand Maurig, rytíř ze Sarenfeldu, c. k. okresní hejtman, vedoucí politického okresu Karlovy
Vary, Karel Baumgärtl, farář ve Velichově, Josef
Glaser, představitel obce ve Velichově, Václav
Siegl, představitel obce v Lipoltově, Václav Siegl,
představitel obce v Jakubově, Josef Nürnberger,
představitel obce ve Vojkovicích a Josef Ponitz,
představitel obce v Petrově, byl kvůli zchátralosti
zbořen starý kostel, který už byl zmiňován v roce
1352 a na jeho místě byl urozenou paní Leopoldinou hraběnkou Ledebaur, rozenou říšskou

Tento základní kámen byl slavnostně položen ve
výše uvedeném roce 3. června v pondělí o Svatodušních svátcích.

Evidence
obyvatel
Stav obyvatel k 30.9. 2020: 517,
z toho 267 mužů a 250 žen.

Změny jízdních řádů
Od 1. listopadu 2020 dochází ke změně jízdních řádů. O 15 minut jsou posunuty školní
odpolední spoje z Ostrova, stejně tak pak
zpáteční spoje. Změna se týká i autobusu

z Karlových Varů, který odjížděl ve 13:15,
nyní jezdí ve 13:30. Aktuální jízdní řády
najdete na autobusových zastávkách.
red

V obci je k trvalému pobytu hlášeno 36 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.

Povolení kácení stromů
Povolení ke kácení se nevyžaduje pro stromy
do obvodu kmene 80 cm, měřeno ve výšce
130 cm nad zemí a pro zapojené porosty dřevin (tzn. keřů i stromů) o celkové ploše do 40
m2. Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, kterým je u nás Obecního úřad Velichov. Povolení lze vydat ze
závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Formulář
žádosti je k dispozici na webových stránkách
obce www.velichov.cz, popř. na OÚ. Povolení
se vydává formou správního rozhodnutí. Je
nutné počítat s tím, že správní řízení má

předepsané lhůty, může trvat i měsíc, proto
je nutné podat žádost tak, aby mohly být
dřeviny pokáceny v období vegetačního klidu
- do konce března.
K žádosti je nutné připojit mapku se zákresem, doložení vlastnického vztahu - nemusí
být oficiální výpis z KN. V případě, že chcete
pokácet strom na pronajatém pozemku, je
nutné přiložit i souhlas vlastníka. Povolení
pak v tomto případě podléhá i dřevina, která
má obvod kmene menší než 80 cm ve výšce
130 cm. Právě nyní je nejvhodnější doba pro
red
podání žádosti.

Kino v Kyselce
listopad
Vzhledem k přijatým opatřením kino od 12. října
2020 nepromítá. Aktuální informace sledujte na
webu http://www.obeckyselka.cz/kino .
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