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Oslava Dne dětí
no čekalo na děti cestou do toho nejprudšího
kopce. Pak už jen procházka po rovince, zatlouct spolu s Husity hřebík, u Indiánů, na
které narazil Kryštof Kolumbus, uhádnout
hádanky, nenechat se otrávit magistrem
Kellym, zvládnout zavedení povinné školní
docházky, zalétat si s Janem Kašparem, s hasiči uhasit požár Národního divadla a u voddokončení na str. 4

Úvodník
Takřka na den přesně se po roce konala velichovská oslava Dne dětí. Loni jsme si cestu
časem zkusili nanečisto, letos už s plnou
parádou.

V neděli 5. června dopoledne se tak děti
v doprovodu svých rodičů vydaly na hodinovou procházku do polí nad Velichovem.
Na cestu je vypravila přímo božská dvojice,
která děti chvilkami i mírně poškádlila
a úmyslně pozdržela. Hned za lávkou si děti
ulovily mamuta, odměnou jim byla voda na
cestu. Když jsem jednotlivá stanoviště dávala
dohromady, těžko jsem se rozhodovala, zda
naši cestu začít pravěkem nebo s Adamem
a Evou. Vzhledem k tomu, že bych asi těžko
sehnala dobrovolníky, kteří by byli oděni jen
do fíkového listu, zvolila jsem pravěkou verzi,
která na oděv nebyla tak sporá. Skok Šemíka
z Vyšehradu, následován králem a císařem
Karlem IV. a vynálezem knihtisku – to všech-

By mě ani ve snu nenapadlo, za co vše se
dá dneska platit. Kolik nabídek na různé
služby, o jejichž existenci ani nemám tušení, natož že bych zjistila, kdy bych je k životu nutně potřebovala, každodenně mažu z e-mailové schránky. Drzost, s jakou
to obchodní zástupci zkouší, opravdu
nezná mezí. A obchodní praktiky, kdy vás
někdo osloví s nabídkou na prodloužení
služeb, projde s vámi údaje zveřejněné na
našich webových stránkách a pak na konci
hovoru oznámí, že aby nás uživatelé webu
snadno našli, máme zaplatit 6 tis. bez
daně? Na konci hovoru si připadáte divně,
že o tak skvělé služby nemáte zájem a snahu o vysvětlení, že přece Velichov má tak
jednoduchou doménu a nepotřebuji za
proklik z databáze platit další peníze, brzy
vzdávám a pokládám telefon.
Domnívala jsem se, že takzvaným telešmejdům už odzvonilo, ale ono to asi s jejich
koncem nebude tak snadné, jak nový
zákon zamýšlel.
Přeju vám, ať v následujících horkých
dnech nenaletíte rádoby skvělým nabídkám, jste pevni v kramflecích a nepodlehnete svodům nabídek na levnější energie a další služby.
Užijte si krásné dlouhé prázdniny a dovolené, počasí ať je ideálně vyvážené, žádná
dlouhá sucha ani dlouhotrvající deště,
zkrátka vše tak akorát. A ať se rádi vracíte
domů, do Velichova.
Markéta Sinkulová Moravcová
starostka obce
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Jawa sraz

11. června se v kempu Ontario v Kyselce
konal historicky první sraz. Spolupořadatelem byl spolu s panem Šindelářem z Radošova velichovský Evžen Bogyay. Srazu se

Platby za odpady

účastnila spousta parádních strojů, které pak
mohli při spanilé jízdě obdivovat i občané
sousedních vesnic. Pohár za nejstarší vystavený stroj si odvezl velichovský majitel
motocyklu ČZ 250 tourist z roku 1936. Jak
jsem se dozvěděla, jména majitelů se z důvodu opatrnosti zkrátka neuvádí, ale kdo se
kolem veteránů pohybuje, určitě ví, komu
stroj patří.
Budeme organizátorům držet palce při organizaci dalších ročníků.
MSM

Rozloučení s předškoláky
ně postaraly šikovné maminky.
Nezbývá než popřát dětem krásné školní
zážitky, spoustu nových kamarádů a ať se jim
ten vstup do nové důležité životní etapy
vydaří na výbornou! A básnička, ve které se
střídali předškoláci s holčičkami, které
budou do školy odcházet za rok, vystihuje
celou situaci asi nejlíp.

Konec června je pro děti vždy ve znamení
očekávání prázdnin. Školka sice není po celé
prázdniny uzavřená, ale spousta dětí už má se
svými rodiči jiný program. Proto se s
předškoláky loučíme ještě v předprázdninovém čase. Letos školku opouští Eliška,
David a Kuba.
Loučení proběhlo na zahradě školky za přítomnosti těch, kteří se o děti starali, rodičů,
kamarádů a starostky obce, která za práci
všech poděkovala. Tradičně na Loučení s
předškoláky vystoupil i Krejčík Honza, jehož
písničky děti znají a vždy se na ně moc těší.
Ten předškoláky vypravil obřími rukavicemi
do školního světa. Před tím ale děti vyzkoušel ze znalostí, které by měly před vstupem
do školy umět. I přes mírnou nervozitu
všechny děti uspěly. O občerstvení na
slavnosti, která se nakonec nemohla kvůli
vydatnému dešti konat na zahradě, se ochot-

V době od 1. do 31. července konečně
nastává čas, kdy přijímáme platby za odpady
svezené v prvním pololetí letošního roku.
Úhrady provádějte na účet č. 433210410247/0100 pod variabilním symbolem
uvedeným na ohlášení. Pokud si nejste variabilním symbolem jisti, napište do zprávy pro
příjemce jméno a příjmení. Přijímáme i platby v hotovosti, nepopíráme ale, že jsou nám
bezhotovostní platby milejší.
Máte-li v nájmu nádobu, uhraďte i částku ve
výši 183 Kč (pro nádoby do 120 l), popř.
částku 246 Kč za nádobu o objemu 240 litrů.
Tuto částku můžete přičíst k níže uvedeným
částkám za svoz. Platí se jednou ročně dohromady za celý rok.
Prosíme ty, kteří do ohlášení uvedli plechovou nádobu 110 l se svozem 1 x 14 dní,
aby nyní v červenci uhradili částku o korunu
vyšší, než budou platit v únoru příštího roku
za druhé pololetí. Poplatkový program se
rozhodl, že částku ve výši 1 573 Kč rozdělí
na 787 Kč v prvním a 786 Kč v druhém
pololetí.
Pokud jste v průběhu 1. pololetí prováděli
změny, níže uvedené částky se vás netýkají –
použijte výpočet uvedený v ohlášení, popř. se
ujistěte na tel. 353 942 105.
Děkujeme, že hradíte platby pouze za první
pololetí. Z nového systému také nejsme
nadšeni, každopádně se s ním musíme nějak
vypořádat tak, abychom respektovali jak platný zákon a vyhlášku, tak pravidla pro
účtování obcí.
Zde uvádíme přehled plateb podle velikosti
nádoby a četnosti svozu.
Objem nádoby/
četnost svozu 1 x týdně 1 x 14 dní komb.
60 litrů
858 Kč
429 Kč
80 litrů
1 144 Kč 572 Kč
110 litrů (plechová nádoba)
1 573 Kč 787 Kč 1180 Kč
120 litrů
1 716 Kč 858 Kč 1287 Kč
240 litrů
3 432 Kč 1 716 Kč
Rekreanti
315 Kč

Evidence
obyvatel

Jaro léto podzim zima
ve školce nám bylo príma.
Povídaly hodiny,
Že už budou prázdniny.
Školáky tu tlačí bota
pospíchají do života.
Už jen krůček pavoučí
než se s námi rozloučí.
Došli právě na rozcestí
přejeme jim hodně štěstí,
Na té cestě životem
nezůstaňte za plotem!

Stav obyvatel k 31. 5. 2022: celkem
503, z toho 255 mužů a 248 žen.

MSM

V obci je k trvalému pobytu hlášeno 11 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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Červen ve školce
Poslední červnový pátek patřil předškolákům, ale o tom najdete více v samostatném článku.

Díky invazi neštovic se školková oslava Dne
dětí posunula na dobu, kdy už bylo ve
školce dětí víc. Přesto jich dost chybělo,
proto byla oslava postupná, nechyběly
buřtíky a soutěže na zahradě. Odměna v
podobě krásné velké látkové malované
tašky pak čekala na všechny děti.

V úterý 14. června se děti vypravily do úžasného lesního prostředí sv. Linhart. Tam se
po krmení lesní zvěře – samozřejmě pod
dozorem správce, vydaly na procházku, kde
se dozvěděly spoustu zajímavostí o lese.

29. června dopoledne se pak děti v parčíku
u řeky seznámily s prací záchranáře – pan
Kos přijel sanitkou a dětem ukázal skoro vše,
co záchranář ke své práci potřebuje, děti si
vyzkoušely i pocit pacienta, který je zafixován
k převozu.
Děti teď čekají prázdniny, ale prvních 14 dní
v červenci a poslední dva týdny v srpnu pro
ně budou dveře školky otevřené.
red
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Oslava Dne dětí

pokračování ze str. 1

I když se o tomto víkendu, a konkrétně
i v neděli, konalo oslav Dne dětí víc, zavítala
k nám spousta místních i přespolních dětí.
Doufám, že nikdo nelitoval.
Děkuji všem dobrovolníkům za jejich nasazení. Známé tváře doplnili i nováčci, kteří se
své práce ujali na jedničku. Jsem ráda, že mé
prosby byly vyslyšeny a nemuseli jsme žádné
ze stanovišť rušit.
MSM

Nové logo
sportovců

Sportovní klub Kyselka se pyšní novým
logem. Na jeho propagaci přispěly i jednotlivé obce. Logo se tak bude objevovat na
bannerech na fotbalovém hřišti v Radošově
a určitě i v dalších prostorách.
Přejeme sportovcům mnoho úspěchů a žádná zranění!
red
níka a ulovené dušičky poskládat Večerníčkovi čepici.
A amfiteátru pak ještě pár disciplín, pečení
buřtů, čokoláda za splnění všech úkolů a
zakončení v pěně – to dětem minimálně
poslední dva roky opravdu chybělo.

Kontejnery na
velkoobjemový
odpad
V termínu od 7. do 11. 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 11. července v dopoledních hodinách.
Do kontejnerů nepatří nebezpečný odpad,
stavební suť a vyřazené elektrospotřebiče.
red

Kino v Kyselce
červenec
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.

9. 7.
16. 7.
23. 7.
30. 7.

Řekni to psem
Hádkovi
Tři Tygři ve filmu: Jackpot
Elvis
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