Ocenění pro velichovskou kroniku
Od roku 2007 vyhlašuje Karlovarský kraj
soutěž "Kronika roku", do které jsou přihlašovány kroniky jednotlivých obcí. Na
setkání kronikářů, které se letos uskutečnilo
8. prosince v chebském muzeu, proběhlo
vyhlášení této soutěže a k mému velkému
překvapení, a ještě větší radosti, se vítěznou
kronikou stala právě ta naše. 2. místo obsadila kronika Chebu a o třetí místo se rozdělily
kronikářky z Kynšperka a z Habartova.
Velichovskou kroniku jsem začala psát před
2 lety právě díky tomuto semináři, kterého
jsem se v roce 2007 účastnila, načerpala na
něm spoustu inspirace a pochytala mnoho
dobrých rad. Vést kroniku ukládá obci
zákon, který je ale velmi stručný. To, jak by
měla kronika vypadat, je už na jejím pisateli
a následně na zastupitelích, kteří její obsah
schvalují. Ze zákona také vyplývá, že kronika
je po jejím dopsání uložena v okresním
archivu, v obci tak nezůstává. Právě to mě
přivedlo na myšlenku psát kroniku v počítači
a následně ji třikrát vytisknout a nechat
svázat. Jeden výtisk putuje do Okresního
archivu v Karlových Varech,
druhý zůstává na obecním úřadě
a třetí je k dispozici v knihovně,
není ale možné si jej odnést
domů. V dohledné době bude
kronika umístěna také na
webových stránkách obce.
Kombinace starostka - kronikářka přitáhla na jistou
dobu i pozornost médií,
jeden prosincový týden se
o Velichovu pozitivně mluvilo a psalo tolik, jako snad
nikdy. Bylo moc příjemné
poslouchat pozitivní reakce
od lidí i ze vzdálenějších
míst. Chtěla bych touto cestou ještě jednou poděkovat
všem, kteří mně k úspěchu
jakoukoli formou gratulovali, a také těm, kteří mi svými počiny dávají příležitost
psát do obecní kroniky
všechny čtivé zajímavosti.
M. Moravcová

Úvodník
Noviny plné dobrých zpráv, co víc
bych si mohla na začátku nového
roku přát. I měsíc prosinec byl
bohatý na akce, o kterých přinášíme
informace pro t y, kteří se jich
neúčastnili, nebo pro ty, kteří si na
ně rádi s úsměvem vzpomenou.
V roce 2010 bychom rádi nastartovali
novou velichovskou tradici - výšlap
na Liščák. Nultý ročník této akce - to
aby se nám dobře určovalo pořadí
v příštích letech, se uskuteční poslední lednovou sobotu. Více informací
o připravované akci najdete v novinách.
Jménem zastupitelstva obce a obecního úřadu vám přeji rok plný
pohody, optimismu, lásky, zdraví,
úspěchů, dobrých zpráv a jisté práce.
Bc. Markéta Moravcová
starostka obce
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Silvestrovský výšlap na Špičák

Klub velichovských amatérských turistů, letos
doplněn o velmi, ale velmi početnou zahraniční delegaci fy AVS Göppingen, se vypravil
hájit barvy Velichova na tradiční vojkovickou
akci - výšlap na Špičák, známý také pod
označením "Kádvojka". Velmi důležitou
součástí výpravy je její výstroj, výzbroj a v neposlední řadě také nemalé zásoby jídla a pití.
Stihnout s pravidelnými občerstvovacími
zastávkami vyjít na Špičák do 12.00 hodin bylo
možné jen v případě opuštění Velichova ještě
před svítáním. Pravidelné zásobování těla ži-

vinami sice začalo již před
obchodem, to ale nezabránilo
tomu, aby další zastávka
proběhla ještě před niťárnou.
Stezka na Špičák byla doplněna
od minulého roku o informační cedule se stopami zvířectva a ptactva vyskytujícího
se v této lokalitě. Informace
o tom, že cedulí bude celkem
10, dávala nováčkům ve
výpravě průběžnou naději, že
s přibývajícím počtem cedulí se
blíží vrchol K2. Zkušení členové výpravy zachránili její část
hozeným (a také taženým)
lanem, což ocenili především
němečtí účastníci.
Na vrcholu Špičáku byli všichni účastníci
výpravy odměněni medailí. Cesta dolů utekla
víc než rychle, za to cesta zpátky domů se
poněkud protáhla, ale s první rozsvěcející se
lampou jsme nakonec do Velichova dorazili.
Utahaní, ale šťastní.

S potěšením jsme se setkali i s dalšími velichovskými občany, běžící otec s kočárkem nás
rozhodně z našeho tempa nevyvedl, obdiv ale
zasloužil.
MR, JR, TZ, ČV, JV, KH, JH, MM

Vánoční koupání

v Ohři
Každý rok se 25. prosince, tedy na první
svátek vánoční, koná koupání otužilců
v Ohři. Letos již 5. ročník pořádali
Miloslav Švejstil spolu s Jirkou Kolovratníkem, připojil se i Vladimír
Hoch. Z fotografií je patrné, že je akce
určená jen pro opravdové otužilce.
Doufáme, že se v dalších ročnících přidají i další nebojácní chlapi.
LH

Tříkrálová sbírka
Sbírka je vyhlášena již podesáté Charitou
České republiky a v našem regionu je organizována Oblastní charitou Ostrov. Výtěžek
sbírky bude určen opět na obnovení vybavení
některých pokojů našich uživatelů v Domově
pokojného stáří v Hroznětíně, a to konkrétně
na zakoupení např. šatních skříní, apod.
Z celého výtěžku sbírky se ostrovské charitě již
tradičně vrátí 65%, (15% z vybrané částky je
určeno na podporu projektů Diecézní charity
Plzeň, 10% na humanitární pomoc do
zahraničí, 5% na podporu projektů Charity
Česká republika, která sbírku vyhlásila, a 5%
na nezbytnou režii sbírky).
Ve Velichově se letos bude sbírka konat v pátek
8. ledna odpoledne a v sobotu 9. ledna.
MM

Výroční schůze SDH
V sobotu 23. ledna 2010 se od 17.00 hod.
koná v klubovně hasičské zbrojnice Výroční
schůze SDH. Zveme všechny členy.
RV

Hokej Vojkovice - Velichov
Letošní zima zatím moc nepřeje zimním
radovánkám a tak si mnozí postesknou, proč
se nehraje hokej na "zimáku" v Ostrově?
Náhoda tomu chtěla a vojkovičtí sousedé pozvali náš velichovský tým na předvánoční
hokej. Nebylo nás z Velichova sice moc, ale
hokej za to stál. Neplánovaný zápas, který
jsme sehráli 12. 12. 2009 ve svižném tempu,

nás všechny potěšil. Děkujeme vojkovickým
sousedům, ať už Zdeňku Kubálkovi, nebo
Mílovi Švestilovi z Velichova. Zápas jsme sice
prohráli v těsném výsledku 7:6 pro Vojkovice,
ale určitě se již chystá další "přátelák" a ten si
nenecháme jen ujít. Máme co vracet. Sportu,
a hokeji zvlášť, ZDAR!
JB
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Soutěž o nejlepší bramborový salát
Dne 25. 12. 2009 byla vyhlášena soutěž o nejkvalitnější bramborový salát ve Velichově.
Odborná porota ve složení Jaroslav Zágner,
Zdeněk Šmejkal st., Petr Rott a Miluška
Kotroušová - Bitmanová, neměla vůbec lehký
úkol. Z celkového počtu 12ti předložených
salátů vybrat, tzn. ochutnat a znalecky posoudit, bylo velmi těžké. Bylo i posuzováno
skutečné složení salátu bramborového, tedy
ne vlašského ani vajíčkového apod. Odborná

porota více než hodinu hodnotila, aniž by
znala autory jednotlivých výrobků. Konečný
výrok musela pro shodný počet bodů
rozhodnout nezávislá porota z řad náhodných hostí z Teplic a tak zvítězil kvalitní
výrobek pana Jiřího Bitmana a Jaroslava
Lukše před výrobkem paní Honové.
Vítězové si odnesli "basu" 13ti stupňového
piva kvasnicového Chodovaru, a další až do
sedmého místa, láhev dobrého červeného
vína. Ceny do
soutěže věnoval
Jan Bitman, který odborně připravil i místo konání soutěže v restauraci "u Lípy".
Výrobky byly po
té konzumovány
a dále nezávisle
hodnoceny účastníky
soutěže.
Skvělá atmosféra
celé soutěže a veselá nálada byla
skutečným
zážitkem.

Pouze členové poroty se vyjádřili v tom smyslu, že: "… nechci rok vidět žádný salát! "
A není se čemu divit, musel to být nápor.
Přesto děkujeme.
JB

Večer poezie

Vánoční schůze SPCCH

Již tradičně se konal večer poezie v restauraci
"u Lípy". Dne 22. prosince se pod "taktovkou"
Jardy Zágnera uskutečnil vzpomínkový večer
na skladatele, cestovatele, básníka a disidenta
Jindřicha Konečného. Úryvky z jeho díla
přednášel Jarda Zágner, co by dlouholetý přítel spisovatele. I když účast nebyla díky předvánočnímu času veliká, byli jsme spokojeni
i s malou návštěvou.
Zágner, Bitman, Plomer

Výstup na Liščák

Ve čtvrtek 10. prosince se konala slavnostní
vánoční schůze Svazu postižených civilizačními
chorobami v ČR, MO Velichov - Vojkovice.
Příjemné posezení na sále restaurace U lípy
umocnil hudební doprovod v podání manželů
Švejstilových a Jiřího a Jana Bitmanových. Svaz

děkuje za příspěvek Obci Velichov, Janu
Bitmanovi za hezké prostředí a Jiřímu
Bitmanovi za to, že se podílel na hudebním
vystoupení a nemalou měrou se podílí po celý
rok na kulturním dění v obci.
M. Balounová, předsedkyně SPCCH

Částečně inspirování sousedními Vojkovicemi
jsme se rozhodli uspořádat výšlap na Liščák.
Nultý ročník této akce, se uskuteční po
rozdání pololetního vysvědčení, tedy v sobotu, 30. ledna 2010. Start je od 9.30 z návsi,
kde budou dětem rozdány soutěžní karty, do
kterých budou psát odpovědi na otázky, které
je čekají cestou. A nebojte, zabloudění se snad
konat nebude, trasa bude značená.
Podmínkou úspěšného absolvování výšlapu je
dosažení vrcholu Liščáku do 13.00 hod. Na
každého, kdo výšlap zvládne, čeká pamětní
list a sladká, případně tekutá, odměna.
Nezapomeňte vzít s sebou propisku a dobrou
náladu. Akce se koná za každého počasí!
MM
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Besídka ve školce
Poslední pátek před Vánoci, tedy 18. prosince, se od 15.00 hod. konala v MŠ vánoční
besídka. Letos máme ve školce zapsáno snad
nejvíc dětí, proto se nebylo čemu divit, že by
mezi diváky - tedy rodiči, babičkami, dědy,
příbuznými a kamarády, neproklouzla ani
myška. V úvodní části programu se předvedly
děti z taneční školy manželů Horákových
D Team Karlovy Vary Tomáš Ryšavý
s Alenkou Rinkovou a Eliška Ryšavá
s Filipem Mikulášem, které předvedly snad
všechny známé tance a sklidily za to
zasloužený potlesk. Vánoční pohádka

u rozsvíceného stromečku, ve které hrály
s dětmi i paní učitelky, byla opravdu moc
povedená, větší děti se převlékly do kostýmů
zvířátek, ty menší pak, jako vrabčáčci, řekly
krátké básničky a zazpívaly společně koledy.
Maminky se postaraly o vzorky napečeného
cukroví a po kulturním programu nic
nebránilo tomu, aby všichni, kdo chtěli,
zůstali ve školce a v předvánočním shonu si
chvilku odpočinuli a popovídali.

Koňská lekce

Poděkování

(foto MM a M. Ryšavá)
MM

Děkujeme obci Velichov za vybudování nové
komunikace a parkoviště u bytového domu
122 - 123 ve Velichově. Více než 8 let nám
bylo slibováno, že bude cesta opravena. Jsme
rádi, že toto zastupitelstvo opravu schválilo,
Balounovi
a my se dočkali.

Ceny za svoz odpadů
v roce 2010

Lednová výuka jízdy na koni se uskuteční
výjimečně druhou lednovou sobotu, tedy
9. ledna 2009 od 9 do 11 hodin v jízdárně
občanského sdružení Castila v Mořičově.
JR

Do konce března letošního roku je nutné
uhradit částku za svoz komunálního odpadu.
Ceny zůstaly stejné, jako v loňském roce. Co
se ale změnilo, je jméno firmy, která odpady
vyváží. Nástupnická firma TIMY - CS, spol.
s r. o., Ostrov, se jmenuje Marius Pedersen,
a.s. Popelnice budou vyváženy vždy ve středu,
v případě, že k vývozu nedojde, zavolejte na
OÚ - tel. 353 942 105. Nemění se ale to, že
popelnice, ve které bude žhavý popel,
vyvezena nebude.
70 l
110 l
1 x týdně
1 336Kč
2 061Kč
1 x 14 dní
788 Kč
1 152Kč
kombinace
1 107 Kč
1 682 Kč
Pronájem nádoby 170 Kč

Kino v Kyselce
leden
promítá se vždy v sobotu od 19.30 hod.

9. 1.
16. 1.
23. 1.
30. 1.

Bobule 2
Náhradníci
Hanební parchanti
G-FORCE (od 18.00 hod.)

Informace
Obecního úřadu
Stav obyvatel k 30. 11. 2009:
537, z toho 270 mužů a 267 žen
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