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Hry u hranic
bez hranic

Po dvou neuskutečněných ročnících jsme se
dočkali, rozpustilé klání obcí, které Velichov
v roce 2019 v Kraslicích vyhrál, se uskutečnilo
u nás. Nadační fond Ještěřice se tématu lázeňství ujal se vší parádou. Vzhledem k tomu,
že je na místním hřbitově pohřben balneolog
prof. Löschner, bylo toto téma vybráno po
vítězství v Kraslicích během krátké chvilky. Již
zmiňovaný profesor Löschner před mnoha lety
navedl Mattoniho kroky do Kyselky. A právě
v den her – 7. května, by oslavil narozeniny.
Líp už to snad vyjít ani nemohlo.
Her se účastnilo 6 týmů – vedle velichovského
se postavili rivalové z Kyselky, družstva z Rotavy, Šindelové, Nových Hamrů a Kraslic.
V každém týmu musely být alespoň dvě ženy –
u nás kapitánka Alena Homolková a Lucka

Reháková, dále žlutou barvu Velichova
reprezentovali Vaškové Sinkule a Kučera,
Tomáš Zahálka, Petr Homolka a nováček
v týmu - Jarda Hamrla.
Soutěžící si sbalili kufry, na dopravníku
tvořeném vlastními těly je dopravili na letiště,
užili si bahenní lázně, upekli oplatky
a v závěrečné disciplíně rozezpívali fontánu.
Fanoušci pomohli velichovskému týmu ke
krásnému 2. místu, vyhrál tým z Rotavy.

Úvodník
Teda, tak moc barevný květen jsem už
dlouho nezažila. Tolik akcí, tolik žánrů,
tolik různých skupin diváků a příznivců,
tolik zábavy a radosti. Při tvorbě těchto
novin jsem se celou dobu usmívala na
monitor s myšlenkou, že opravdu nevím,
kterou fotografii z jaké akce upřednostnit. A vypadá to, že v červnu se to ponese
ve stejném duchu. A nejen u nás, ale
i v blízkém okolí.
Už jste se byli podívat v nově zrekonstruovaném kině v Kyselce? Určitě tam
zajděte. Pokud nejste filmoví nadšenci, ale
rádi usedáte za volant automobilu s myšlenkou, že už je to nějaký čas, co jste skládali zkoušky v autoškole, můžete spojit
zvědavost s něčím užitečným. Právě pro
vás je určena zábavná beseda o bezpečném
brázdění našich silnic. Pozvánku na akci
najdete v novinách a já si dovolím doplnit informaci, že pan starosta si pro vás
v případě zájmu připravil promítnutí filmu o Kyselce. Tak této skvělé příležitosti
využijte, určitě nebudete litovat.

Najít v nadcházejícím měsíci volný víkend bude asi nelehký úkol. Přesto věřím,
že si každý najde to své. A ten, kdo zůstane věrný domovu, si uvědomí, jak je mu
vlastně hezky. Já osobně jsem si to uvědomila o to víc, když jsem přepisovala řádky z příspěvku manželů, kteří zde strávili
tu nejdelší část svého života. Uvědomila
jsem si, jak moc o to, co považuju za
běžné, nechci přijít.
Užívejte si nadcházejících krásných dní,
nacházejte na všem to hezčí, i když se
mnohdy může zdát, že je to opravdu těžké.

dokončení na str. 4

Markéta Sinkulová Moravcová
starostka obce
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Archeologové na Liščáku

Pracovníci Národního památkového ústavu
z Lokte se vrátili na Liščí vrch, kde pokračují
ve svém zkoumání. A jejich zjištění jsou
výrazně pestřejší, než si po loňské sezóně
mysleli. V sondě se objevily pozůstatky po
čtyřech hlavních svislých sloupech a další

zajímavosti – hodně kostí, zubů zvířat.
Všechny nálezy odpovídají přibližně počátku
10. století. Novověký lom, který ubral severní
část svahu celého vrchu, toho nevzal až tolik,
jak to po loňských pracích vypadalo. Vše se
bude ještě expertně vyhodnocovat a my

o tom samozřejmě přineseme informace.
Každopádně to vypadá, že se rozhodně
budeme mít čím chlubit. Nabízí se zajímavé
řešení, jak vlastně celou lokalitu prezentovat.
Ale o tom budeme více hloubat až po tom,
co budou hlavní práce ukončeny.
MSM

Klub „80“ se opět rozrostl
Ve dvou případech sice už před rokem, ale to
jsme z důvodu covidových opatření předávali dárek takříkajíc mezi dveřmi s respirátorem na obličeji.
Klub se tedy již loni rozrostl o paní Evu
Radakovičovou a Janu Ondráčkovou. Letos

se k nim přidala ještě paní Stanislava
Honová. Že byste podle fotografií dámám
věk nehádali? Každopádně jim přejeme
hlavně pevné zdraví a radost ze života.
Jen si ještě dovolím doplnit, že fotografie
v novinách zveřejňujeme jen jubilantům, kte-

ří s tím souhlasí. Takže pokud máte dojem,
že jsme někoho vynechali, může být ten
dojem i správný. Každopádně respektujeme
přání oslavenců.
MSM

Evidence
obyvatel
stav obyvatel k 30. 4. 2022: celkem
504, z toho 255 mužů a 249 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.

V životě se stává, že vás po mnoha letech osud zavane jinam, než jste možná zamýšleli.
Loučení po půl století prožitém v jedné vesnici musí být nelehké, no uznejte sami.
Každopádně přejeme paní Janě a panu Antonínovi, ať se jim v novém domově líbí, ať si zvyknou na nové prostředí a ať se na nás zas někdy přijedou podívat!
Milovaný Velichove,
jako voda v Ohři uplynulo 51 let od okamžiku, kdy jsi nás přijal mezi své. Dal jsi nám domov, bezpečí,
přátele, milé sousedy. Prožili jsme tu své nejkrásnější roky, syn a dcera radostné a bezstarostné dětství,
zamilovala si to tu i naše vnoučata. Nádherná čistá příroda nás nabíjela energií a pocitem štěstí a
pomáhala nám i v nelehkých životních situacích.
Hluboké kořeny a silné emoce a na druhé straně upřímné přání rodiny, která chce pečovat o naše
„stárnoucí kolena“ ve své blízkosti – to rozhodlo, a my se s tebou, milovaná vesničko, touto cestou
loučíme. Přejeme ti, a t´ prosperuješ a vzkvétáš.
Všem Velichovákům pak hodně zdraví a všeobecnou pohodu. Bylo nám velkou ctí a potěšením, že jsme
mohli být vašimi spoluobčany.
Díky, budeme s láskou vzpomínat.
Manželé Vraných
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Květen ve školce
Při pohledu na květnový program nejednoho
rodiče napadlo, že tolik výletů a akcí bude
stát šíleně moc peněz. Jenže když víte, že
šikovná paní ředitelka umí zařídit dopravu
hrazenou Karlovarským krajem a program na
exkurzích zase z jiného projektu, nemusíte
se o rodinný rozpočet obávat. A hlavně víte,
že vaše dítko zažije to, co byste možná ani po
práci sami nestihli.

Hned druhého května zavítali do školky pan
Viktor Braunreiter spolu se symfoniky z Karlovarského symfonického orchestru. Děti se
tak seznámily s vážnou hudbou v hravém
podání. Pořad byl pro mnoho dětí něčím
zcela novým a nutno podotknout, že se
pořad dětem moc líbil.

S lesem, a děním v něm a okolo
seznámila lesní pedagožka Vojenských
a statků ČR Jana Hynková děti v rámci
tu na Bukovinu. Zábavnou formou se

něj,
lesů
výleděti

naučily spoustu nového včetně úprku na
strom před divočákem. Vše samozřejmě
„jako“, žádné nebezpečí nikomu nehrozilo.
Nemohlo chybět opékání buřtů.
vším, co statek na dovádění nabízí, a samozřejmě nakrmily zvířátka. Výlet to byl
opravdu povedený. Počasí se vydařilo, stejně
jako na Bukovině.

V první půlce měsíce ještě děti stihly
navštívit statek Bernard v Královském Poříčí,
kde si vyrobily přírodní mýdlo, pohrály se

Koncem měsíce ještě zažily děti ve školce
divadlo – Karlovarské hudební divadlo sem
zavítalo s pohádkou Jak housenka Matylda
vyhrála broučí závody.
red
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Hry u hranic bez hranic
pokračování ze str. 1
Tak trochu víc tušíme, že Velichovu ublížilo
to, že v poslední disciplíně soutěžil jako první
a dalším týmům ulehčil práci, každopádně šlo
hlavně o zábavu a dobrou věc, kterou se
podařilo podpořit.
Díky startovnému a vstupnému se podařilo
vybrat nemalou částku. Jenže to není vše.

klání. Podtrženo sečteno se ke startovnému
a vstupnému přidalo ještě 10 tisíc korun
a Ještěřice si tak pro svůj nadační fond odvezly
nejvyšší vybranou částku za celou dobu
konání her.
Dalším milým zpestřením byla návštěva studentek Střední zdravotnické školy v Karlových Varech. S tímto skvělým nápadem
přišla ředitelka školy velichovská Hanka
Švejstilová. Holky ochotně masírovaly vítězné
týmy, později kohokoli, kdo projevil zájem.
Krom toho s sebou jejich paní učitelka přivezla záhadný kufřík s modely prsou a varlat –
kdo chtěl, mohl si vyzkoušet tolik potřebné
preventivní vyšetření právě těchto partií.
Velichov vytvořil skvělou atmosféru, na kterou
budeme ještě dlouho vzpomínat. Na posledních hrách v Kraslicích jsme si užili sníh,

letos ve Velichově nádherný slunečný den.
Poděkování tedy míří za Ještěřicemi, které hry
vymyslely a zorganizovaly.
Nepřehlédnutelnému velichovskému týmu
a všem divákům. Honzovi Bitmanovi a jeho
týmu za přípravu amfiteátru a občerstvení, studentkám a učitelkám ze zdravotnické školy
a velký dík a poklona míří ke všem šikovným
hospodyňkám, které se svými dobrotami
vytvořily krásné překvapení nejen pro organizátorky, ale určitě pro všechny, kteří s radostí jejich výrobky ochutnali.
MSM

Skvělé velichovské ženy (Jana Reháková, Lydie
Kučerová, Alena Homolková, Lenka Zahálková, Kateřina Musilová, Hanka Chalupná, Vlaďka Tesařová a Maruška Čepeláková) si
vzaly za svůj dobročinný stánek s občerstvením, které samy poctivě připravily. Za symbolický poplatek si tak mohli diváci i samotní
účastníci pochutnat na výborných zdravých
pomazánkách namazaných na domácím chlebu, buchtách, koláčkách a dalších sladkých
i slaných dobrotách. Pomyslnou třešínkou pak
byl přívěšek na klíče se vzpomínkou na letošní

Vojkovická soutěž
Doslova bratrovražedný boj se udál v sobotu
7. května, kdy se ve Vojkovicích konala
hasičská soutěž. Kolize s dalšími akcemi,
nebo neochota soutěžních týmů z dalších

Kino v Kyselce
červen
Kino prošlo rozsáhlou rekonstrukcí a bylo slavnostně
otevřeno 14. května 2022. Nově si můžete zakoupit
prostřednictvím rezervačního systému z webových
stránek www.obeckyselka.cz
Začátky představení jsou v 19:30, není-li uvedeno jinak.

Vítání občánků
Invaze neštovic v mateřské školce nám
posunula původně plánované vítání občánků
o měsíc. S rodiči občánků, kteří se nám
ozvali, bude domluven nový termín –
pravděpodobně na pátek 1. července.
MSM

obcí – kdo ví, co bylo příčinou tak malé
účasti. Každopádně v tomto souboji bylo
úspěšnější družstvo z Velichova, k čemuž
gratulujeme.
red

4. 6.
11. 6.
18. 6.
25. 6.

Zakletá jeskyně od 18:00 hod.
TOP GUN: MAVERICK
Jurský svět: Nadvláda
Prezidentka
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