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Vánoční strom na návsi
Poprvé od dob, kdy rozsvěcíme na návsi
vánoční strom, se tato akce uskutečnila bez
hudebního programu, svařáku, pohádky, lampionového průvodu, vystoupení dětí ze školky, ohňostroje a té báječné atmosféry, kterou
tady u nás v obci vždycky vytvoříme.
V sobotu 28. listopadu jsme stromek rozsvítili
jen za doprovodu vánočních koled linoucích
se z obecního rozhlasu a přítomnosti několika málo občanů, kteří šli náhodou kolem.
Omlouvám se těm, které jsme zmátli koledami z rozhlasu. Byl to spontánní nápad, který
jsem stihla zveřejnit pouze prostřednictvím
sociální sítě.
Každopádně stromek ze zahrádky pana
Foučka přivezl Jirka Bitman, hasiči jej v sobotu dopoledne ozdobili a vám se opět naskýtá
dokončení na str. 4

Úvodník
Advent je dobou radostného očekávání
Vánoc, dobou rozjímání a dobročinnosti.
Naši předkové intenzivně pracovali od jara do podzimu, kdy bylo nutné zvládnout
veškeré zemědělské práce, v zimě pak rozhodně nezaháleli ani doma - drali peří,
šili, pletli, předli, tkali. Dnešní doba je
jiná. Díky možnostem, které nabízí, je víc
uhoněná. Ale času máme pořád všichni
stejně. Jde jen o to, jak s ním naložíme.
Kolik z něj věnujeme svým blízkým,
přátelům nebo i sami sobě.
Díky rozvolněným opatřením se bude
pravděpodobně spousta lidí snažit dohnat to, co půjde. Ale tak přiznejme si,
kdo z nás pomáhal Ježíškovi s dárky dřív,
než posledních 14 dní před Vánoci? Kdo
by nechtěl mít o svátcích čerstvé pečivo,
ovoce a maso raději z lednice, než z mrazáku? Musím se ve frontě vždycky usmívat, když za mnou někdo nadává na šílenství lidí, přitom tam stojí stejně jako oni.
Popřeju tedy všem spoustu času na všechno, co si přejí stihnout, dětem splnění
všech přání. K tomu ať jsme všichni
zdraví, šťastní a spokojení v blízkosti
našich rodin a přátel.
Markéta Sinkulová Moravcová
starostka obce
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Vzkaz v tubusu
se stal majetkem obce, pro dokreslení současné situace jsme do tubusu vložili i aktuální
vládní nařízení a v neposlední řadě to, co
jsme nenašli v balíčku z 19. století, ale byli
bychom rádi našli - mince od jedné koruny
po padesátikorunu.

Sourozenci Adam a Šimon Kriškovi - to jsou
ti dva chlapíci, které vídáváme na věži kostela
mnohdy do večerních hodin. Ti také opravili
původní kříž, který byl znovu osazen na své
místo. Zároveň před mýma očima zaletovali
tubus, jenž byl vložen do kopule na věži.
Shodou náhod jel zrovna okolo pan farář
Marek Hric. Ten jen pár hodin před tím
dokončil dokument, který se stal součástí
obsahu našeho poselství.
A co je tedy obsahem současného poselství?
Kromě výtisků celostátních novin i všechny
letošní Velichovské noviny, potom dopis od
současného faráře, fotografie kostela - interiér i pokračující opravy, dokument obsahující informace o postupu oprav od doby, kdy

Zdravotní středisko Kyselka
DOVOLENÁ
28. - 31. prosince 2020
Od 3. prosince 2020 se vracíme k normálním ordinačním hodinám. Stále platí, že
pokud budete mít u sebe podezření na
SARS-Covid 19 (kašel, teploty, dušnost, ztráta čichu a chutí), tak se prosím, ozvěte telefonicky nebo mailem s tím, že se domluvíme
na dalším postupu.
DOVOLENÁ - zástup od 29.12.-30.12.2020:
MUDr. Jan Jedelský, Zdravotní středisko
Hroznětín, Zdravotní středisko Merklín
Tel.: 736 102 877, Merklín 353 618 138,
Hroznětín 353 618 115
Email: mudr.jedelský@seznam.cz
Ordinační doba
28.12.2020 - Kyselka
- přítomna pouze sestra (výdej receptů)
7,30 hod. - 12,30 hod.
29.12.2020 - Zdravotní středisko Merklín
7,30 hod. - 12,00 hod.
30.12.2020 - Zdravotní středisko Hroznětín
7,30 hod. - 12,00 hod.
31.12.2020 - Kyselka Bez zástupu
Ve středu 23. prosince ordinujeme pouze do
16:00 hod.

Vzkaz ve věži na nás čekal 124 let. Doufejme,
že střechu kostela nebude nutné opravovat
a poselství bude objeveno za ještě delší dobu.
MSM
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Poselství z věže
S radostí pokračuji v předávání informací
o tom, co jsme ještě nalezli v kopuli našeho
kostela. Paní RNDr. Jana Vaisharová opět nezištně věnovala svůj čas tomu, aby přeložila
dopisy, které byly zachovány. Tehdejší farář
Karl Baumgärtl se obracel na své farníky s žádostmi o naplnění sbírky. Zde jsou překlady:
1. list
Za účasti množství lidí, které krásné údolí
Ohře ještě nevidělo, bylo 3. června t. r. provedeno důstojným pánem, okresním vikářem
Konstantinem Wintrem slavnostní položení
základního kamene nového farního kostela
P. Marie ve Velichově a díky nejšlechetnějším
podporám poskytnutých urozenými dobrodinci mohla být stavba trůnící na nádherné
výšině zastřešena.
Bohužel tím byl úplně vyčerpán stavební
fond a tato skutečnost je tím politováníhodnější, jak vznikají nové požadavky
na vedení stavby, kterým musí být v zájmu
solidního a slohově správného provedení
stavby vyhověno.
Kromě toho silně tíží starost o pořízení
vnitřního zařízení a jednoduchého, ale
důstojného vybavení nového Božího svatostánku, neboť ze starého už zdemolovaného
Božího domu nemohl být ani jeden kousek
vnitřního vybavení přenesen do nového
kostela P. Marie; tak moc hlodal zub času.
Tak jsem znovu donucen sáhnout k žebrácké
holi, abych zaklepal na bránu soucitných srdcí s vroucí prosbou o laskavé poskytnutí almužny, aby mohl být nový farní kostel
P. Marie ve Velichově bez zdržení dokončen
a uvnitř důstojně vybaven a vyzdoben jako
památník obětavé bázně boží a hluboce
procítěné zbožnosti ve stísněné tvrdé době!
Nechť tato prosba, kterou s více než
starostlivým srdcem vysílám veřejnosti, také
tentokrát najde obětavé vyslyšení, o to víc, že
je poslední, kterou se snažím sehnat potřebné fondy na stavbu kostela.
Bůh a sv. ochránci, kteří dosud tak zázračně
provázeli toto dílo, nechť také požehnají této
mojí poslední prosbě a nadchnou mnohá
srdce pro poskytnutí podpory.
Milodary jsou k odevzdání na Farním úřadě
ve Velichově u Karlových Varů.
2. list
Když nejoddanější níže podepsaný autor skoro před sedmi lety zaslal veřejnosti první
výzvu k laskavému poskytnutí daru na stavbu
nového kostela Matky boží ve Velichově,
udělal to se stísněným srdcem, neboť přece
věděl, jak je to těžká věc a jak velké oběti její
uskutečnění vyžaduje.
Ale nejsvětější boží požehnání viditelně spočinulo na celé akci. Na jaře byl kvůli zchátralosti zbořen starý, ze 13. století pocházející
kostelík Panny Marie a již 3. června 1895
mohl být položen základní kámen nového
kostela Matky boží. Dnes je autorovi dopřáno podat radostiplnou zprávu, že je už
dokončena hrubá stavba nového Božího
domu, který již dlouhá staletí zdobí modlit-

Knihovna otevřena
Od 3. prosince je opět otevřena místní
knihovna. Platí pro ni stejná omezení, jako
v obchodě - povinnost nošení roušek, desin-

fekce rukou, odstupy a omezení doby, kdy se
red
v knihovně zdržujete, na minimum.

Nejlepší salát

bami a obětmi posvěcený kostelní kopec ve
Velichově, a že díky obětavé podpoře, které
se tomuto krásnému dílu dostalo, je k dispozici suma nutná pro dokončení stavby.
Přesto se každým dnem zvětšuje starost o důstojné dokončení Božího domu. Boží dům
pod zvláštní ochranou Panny Marie potřebuje ještě důstojnou výzdobu a stylové vybavení.
Sice je již k dispozici odpovídající obnos, ale
ten nepostačí na to, aby mohly být uhrazeny
dosti vysoké náklady na pořízení oltářů, kazatelny, soch, svícnů, lamp, prádla, oltářních
ubrusů, parament (kostelních textilií), varhan,
zvonů, kalichů, monstrance, oken atd. atd.
Aby se získal chybějící obnos, nechť je nejoddanějšímu autorovi, kterého Bůh ve své
nevyzpytatelné milosti už tak často nechal
najít cestu k šlechetným srdcím, dovoleno
i tentokrát se obrátit na všechny, kterým je
milá výzdoba Božího domu, se srdečnou
prosbou o laskavé poskytnutí milodaru, aby
nový Boží dům, k němuž víra položila základ
a naděje ho pomohla postavit, z lásky vyzdobený a vybavený, mohl být ještě v letošním
roce dokončen.
Nechť Bůh také tuto prosbu vyslyší a nadchne opravdu hodně šlechetných srdcí pro
dokončení tohoto krásného díla.
Milodary nebo jiné dary, přičemž musí zůstat
vyloučeny obrazy, jsou k odevzdání na
Farním úřadě ve Velichově u Karlových
Varů.
Fara Velichov, imMaimond 1896

Otužilci
25. prosince bude od 11 hodin patřit parčík
otužilcům, kteří se před zraky ostatních ponoří do Ohře. Přijďte se otužit, nebo je podred
pořit. Oheň a svařák určitě budou.

Restaurace U Lípy opět pořádá soutěž o
nejlepší BRAMBOROVÝ salát. Vzorky je
potřeba dopravit 25. prosince 2020 do
12:00 hod., od této hodiny pak probíhá
samotná soutěž.
Odborná porota vyhodnotí nejlepší výtvor.
Pro soutěžící jsou připraveny hodnotné
red
tekuté ceny.
inzerce

Prodám byt 2 KK, 38 m2, Velichov
139. Byt je v pěkném stavu s rohovou kuchyňskou linkou, 2. NP, plastová okna, nové stoupačky, ústřední
vytápění, nízké náklady na bydlení
(cca 3 300 Kč). Konstrukce domu je
panelová, k bytu patří sklep.
Krásná lokalita s možností využití
přilehlé přírody. S financováním
mohu pomoci.
Cena 799 tis. Kč.
Pro bližší informace volejte 773 474 421.
Firma: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a
společenství kominíků a topenářů
Malá Morávka 287, 793 36, IČ: 04346971

Bude provádět v naší obci revize kotlů na
tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na
plynná paliva.
Termín revizí a kontrol se uskuteční ve
STŘEDU dne 9.12.2020
- cena za kontrolu a čištění komínu je 400 Kč
- cena za kontrolu a čištění plynového kotle je
od 400 Kč
- cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč
Zájemci se mohou objednat telefonicky na
telefonním čísle: 608 748 989
Identifikační čísla spolupracujících subjektů:
04346971, 05104815, 02138115, 02695308
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Vánoční strom na návsi
pokračování ze str. 1

možnost strom ještě dozdobit vlastnoručně
vyrobenými ozdobami. Ozdoby od dětí z MŠ
už na stromku visí.
Stále platí to, že pokud to jen trochu půjde,

potkáme se v adventním čase u stromku se svařákem v ruce. Sledujte proto nástěnku u obchodu, příp. web a FB Velichova, kam bych
MSM
informace o setkání napsala.

Věděli jste,

Jubileum
Kontejnery na
velkoobjemový
odpad
V termínu od 10. do 14. prosince 2020
budou v obci umístěny kontejnery na velkoobjemový odpad. První bude umístěn
na louce u trafostanice "Za vodou", dva ve
dvoře a další na parkovišti u velkého
panelového domu. Kontejnery budou vyvezeny v pondělí 14. prosince v dopoledních hodinách.
Do kontejnerů nepatří nebezpečný odpad, stavební suť a vyřazené elektrospotřebiče. Připomínáme, že jedlé tuky a oleje je
možné odevzdávat v uzavřené PET lahvi
do červených nádob u velkého panelovéred
ho domu a u šatlavy.

Informace OÚ
Pokud jste v roce 2020 přišli o vašeho čtyřnohého psího kamaráda, nezapomeňte to do
konce roku nahlásit na OÚ - pokud jste tak
již neučinili. Když změnu nenahlásíte, bude
vám v příštím roce napočítána část poplatku
do doby, než tak učiníte - většinou se tak děje
při zaslání první upomínky. Sice to v novinách píšeme opakovaně, ale vždy se někdo,
s kým se zde pak nepříjemně dohadujeme,
najde. Poplatkový program nedovoluje zpětné
zásahy.
Stejně tak je nejvyšší čas, pokud chcete od
1. ledna změnit četnost vývozu nebo velikost
red
nádoby na odpad.

že vánočka má svým tvarem připomínat
malého Ježíška zabaleného v peřince? Je proto symbolem nového života a plodnosti.
Správně se plete z devíti pramenů. Spodní
čtyři symbolizují čtyři živly, tedy oheň (slunce), vodu, zemi a vzduch. Prostřední tři prameny představují rozum, cit a vůli člověka.
Vrchní dva prameny se upínají k tomu, co vede člověka nejvýše, tedy k vědění a lásce. r e d

Evidence
obyvatel
Stav obyvatel k 31.10. 2020:
517, z toho 268 mužů a 249 žen.

Nádherné životní jubileum oslavil v listopadu pan Říha. Plánovanou oslavu podle jeho
přání mu pokazila koronavirová opatření, ale
všechno má svůj čas, a i na tuto akci určitě
ještě dojde. Každopádně mu i touto cestou
přejeme hlavně hodně zdraví, lásky, radosti
a životního optimismu.
V průběhu roku 2020 jsme navštívili 36 jubilantů. Jak na jaře, tak i touto dobou, nemůžeme přijmout milá pozvání na kávu,
nebo na kus řeči. Z rychlého popřání a předání dárkového balíčku mezi dveřmi s rouškou na obličeji nemáme radost nikdo. Jubilanty navštěvujeme od 65 let vždy u kulatin
a polokulatin, od 80 let pak každý rok.
MSM

Úklid sněhu
Obec Velichov přijme na dohodu o provedení práce pracovníka na úklid sněhu. Jedná
se o ruční úklid sněhu a solení chodníků.
Informace na tel. 353 942 105, popř. osobně
na OÚ Velichov

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.

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