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Výšlap na Liščák

Úvodník

Poslední sobotu v lednu se na náš nejvyšší
vrchol vypravili ti, kteří se nezalekli ani bláta,
ani mrholení a samozřejmě ani prudšího kop-

ce, který musí každý zvládnout po svých.
Po roční pauze jsme se tak sešli u společného
ohně. Zodpovězení otázek nikomu problém
nedělalo, snad jen si vzpomenout na listnatý
strom, kterému na podzim neopadá listí nebo
na nejvyšší vrchol Krušných hor na německé
straně. Právě tuto otázku někteří minuli, protože byla umístěná na původní cestě mezi
pastvinami. Ten, kdo šel trasou po zvyku a ne
podle fáborků, se tak před koncem výšlapu
možná kousek vrátil.
Každopádně letošní ročník si nenechala ujít
spousta účastníků, na které čekala oblíbená
perníková medaile, letos i ve verzi pro selfie
fotky – se zrcadlově napsaným Liščákem.
MSM

Že by to letos klaplo? Po vydařeném Včelařském bálu se už připravují námořníci,
které za pár týdnů vystřídají děti v maskách. Že by? No nechci to zakřiknout, ale
vypadá to, že se snad tradiční akce vrací
do kalendářů. Po dvou letech by se měl
v dubnu konat i tolik oblíbený a vyhlášený Džínový ples.
Ale zima své poslední slovo rozhodně ještě
neřekla, tak bych jí chtěla moc moc
poprosit, ať nechá půdu trochu víc vymrznout a vzpomene si na pranostiky „Únor
bílý – pole sílí“ nebo na „Únorová voda –
pro pole škoda“. A dopřeje dětem užít si
trochu sněhu, když si na jarní prázdniny
musí letos počkat až do poloviny března.
Omikronová vlna se nevyhýbá ani našemu
údolí. V době, kdy píšu úvodník, uvádí
oficiální data 20 pozitivně testovaných
občanů, předpokládám, že jich je mnohem víc. Přeji touto cestou těm, kteří zůstali doma s pozitivním výsledkem testu,
bezproblémový průběh a protilátky alespoň na pět let dopředu. A zároveň se
omlouvám jubilantům, kteří slaví své
kulatiny právě v této době, za tak rychlé
předání dárkového balíčku mezi dveřmi.
Markéta Sinkulová Moravcová
starostka obce
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Leden ve školce
První lednový týden se nesl v přípravách na
Tři krále. Výroba dekorací a trénink písní –
ne jen té jedné známé, ale i další, kterou měli
možnost slyšet ti, kteří přišli ke stromku
a přispěli do charitní kasičky.

Koncem měsíce do školky po delší pauze přijel se svými dravci pan ptáčník. Děti se
dozvěděly spoustu zajímavých informací,
mohly se s dravci vyfotit. Letos byl na
návštěvu přivezen i obrovský papoušek ara,
který si na ramínkách dětí rád zapózoval.
Překvapením byl i černý králík, který naštěstí
neposloužil jako návnada pro dravce.
Zima ještě rozhodně nekončí. Právě proto se
děti pustily do naplnění a rozmístění
krmítek. Ptáčci si na nová krmítka rychle
zvykli a dovolují tak dětem je parádně
pozorovat.
MŠ

Platby do
konce března
Připomínáme, že do konce března jsou splatné místní poplatky za psa a nájemné pozemků. Svoz odpadů budete platit nejdříve
v červenci, zrušte proto trvalé příkazy pro
tuto platby. Patříte-li mezi několik málo těch,
kdo se k poplatku nepřihlásili, učiňte tak co
nejdříve.
Číslo účtu pro platby: 43-3210410247/0100
red
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Včelařský bál
Velichovský hostinec „U Lípy“ pořádal historicky druhý včelařský
bál. Přátelé, přítelkyně (jak si včelaři mezi sebou říkají) ale i lidé
sympatizující s touto bohulibou činností, se sešli v důstojném počtu,
navzdory opatřením, které donutilo pořadatele podobných akcí bály
a plesy nekonat.

Jenže včelaři, kteří za sezonu schytají spoustu léčivých žihadel a kteří
pravidelně konzumují zázračný léčivý med a medové výrobky, se virů
a bacilů nebáli.
Bohatá tombola, která lákala na medovinu, med, včelařské potřeby,
včelí matky, koupaní v pivních lázních, divočáka, výrobky z okolních
statků a farem, byla spravedlivě vylosována. Včeličky poletující sálem,
plástová a květinová výzdoba podtrhla krásnou atmosféru. Na baru
tekla proudem medovina i spousty medových nápojů.
Nutno poděkovat sponzorům, bez kterých by se bál neobešel, a také
celovečerní hudební produkci Luboše Víška a jeho doprovodné skupiny
„Žihadlo“, která nenechala jediného návštěvníka sedět na židli. Příští rok se opět těšíme na
viděnou. Přítel = včelař, včela = život.
JanB

Evidence
obyvatel
Stav obyvatel k 31. 12. 2021:
506, z toho 258 mužů a 248 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.
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Půlstoletí za volantem
Když něco děláte více jak půl století,
pravděpodobně k tomu tak trochu přirostete. A pak najednou přijde chvíle, kdy si
řeknete, že je potřeba se oddělit. K tomuto
rozhodnutí došel na sklonku minulého roku
pan Jiří Bitman, který se rozhodl poslat svou
Tatru navždy za hranice obce. Je pochopitelné, že do novin nepíšu příspěvky o každém,
kdo se rozhodl začít si užívat důchodcovské
období. Jenže v tomto případě udělám ráda
výjimku. Ano, to je ta Tatra, která si zahrála
v oblíbeném seriálu Rapl, pak se taky chvilku
proslavila na sociálních sítích fotkami
s upadlým předním kolem před ostrovským
železničním přejezdem, což k životu tako-

vého pracanta bohužel taky patří. Ale především – Jirka si se svou Tatrou užil několika
policejních doprovodů, když vezl vánoční
strom do lázeňské části Karlových Varů a dalších měst a samozřejmě také na velichovskou náves. Nezištně tak vždy zafungoval před
začátkem adventu a samozřejmě i na konci
dubna, kdy přivážel májku k hospodě.
Nelze opomenout i dovoz palivových
odřezků, které vyhrávali návštěvníci velichovských plesů. Poslední jízdou pro
Velichov pak byl dovoz a usazení ocelové
konstrukce lávky přes Petrovský potok.
Tuto službu si u něj sice objednal dodavatel
stavby, ale i tak tuto akci považuju za sym-

bolické rozloučení s Velichovem a zanechání jisté stopy. No tak dobře, ještě jedna
stopa zůstala v parčíku – po vytahování
pivního voru, ale jen co to počasí dovolí,
určitě budou vyjeté koleje vyrovnány.
Každopádně přeju Jirkovo Tatře ještě mnoho najetých kilometrů a samotnému Jirkovi
popřeju do následujících let hodně zdraví
a energie, aby si ten svůj důchod pořádně
užil. A kdo ví, třeba si to za pár měsíců
ještě rozmyslí a bude nám na silnici mávat
zpoza volantu nového náklaďáku. Jirko,
když tak si to rozmysli tak, abys tu májku
přivezl včas, jo?
MSM

Tříkrálová sbírka
Zatímco loni probíhala Tříkrálová sbírka
především v on-line prostředí, letos se nám
podařilo přiblížit se o krůček blíž ke sbírce,

kterou jste znali z předcovidového období.
I přes málo času na propagaci využilo mnoho
z vás možnost, jak přispět do sbírky osobně
– Tři králové stáli u stromku na návsi, a kdo
chtěl, vhodil peníze během této doby do
připravené kasičky. Kasička pak byla ještě do
poloviny ledna k dispozici na obecním
úřadu. Přihlášení k poplatku za odpady jste
tak spojili s příspěvkem do sbírky.
Oblastní Charita Ostrov po rozpečení 39
kasiček sečetla všechny příspěvky, které
dosáhly výše 71 474 Kč. Ve Velichově se
podařilo vybrat necelé tři tisíce korun. Za to
patří poděkování všem přispívajícím a třem
malým kolednicím – Elišce, Majdě a Vendulce, které vykouzlily svým vystoupením
úsměv na tváři všem, kteří na zasněženou
MSM
náves v danou dobu přišli.
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