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Otužilci ve Velichově

Do celé řady tradičních akci, které se pořádají ve Velichově, se nám řadí koupání v řece
Ohři, každoročně vždy 25. 12. Letošní
koupání proběhlo za zdánlivě teplého počasí,
ale teplota vody byla přece jen pro otužilce
nebo pro odvážlivce. Nestor tohoto dění Jirka Kolovratník byl nemocen a stejně tak
i spoluorganizátor Míla Švejstil. Přesto si Jirka nenechal ujít přivítání a zahajovací proslov. Nezvykle velký zájem byl ze strany
diváků a dalo by se hovořit i o velkém počtu
nových plavců, hlavně ženského pohlaví. Za

lahodných tónů skupiny Tsunami se účastníci vrhli do vody a stejně tak na připravený
svařák, který přichystal Honza Bitman. Oheň
připravil rychle Míra Kučera. Po celou dobu
byla velmi veselá nálada a lidé se rádi potkávali v tento vánoční čas. Já bych jen dodal, že
mám radost z těchto akcí, které i mj. dodávají naší vesnici ten správný lesk a šíří dobré
zvěsti. Děkuji účastníkům, účinkujícím
a hlavně všem, kdo se podílí na tomto dění,
tedy organizátorům.
JB

Úvodník
Nedávno jsem četla zajímavý článek o vlčí
smečce. Jako první jdou tři nemocní vlci,
podle kterých se řídí tempo celé smečky.
Pokud by tomu tak nebylo, mohli by se
natolik opozdit, že by ztratili kontakt
s ostatními a zahynuli by. V případě náhlého útoku by se pro ostatní obětovali.
Za nimi kráčí pět silných vlků, kteří tvoří
jakousi přední linii. V centru smečky pak
jsou ostatní členové, které následuje dalších pět nejsilnějších jedinců. Úplně poslední a sám jde alfa vlk, který na vše dohlíží a kontroluje celou smečku, udává
i její směr. Všichni ve smečce se vzájemně
sledují a pomáhají si, je-li třeba.
Nemám dojem, že by to mezi lidmi fungovalo úplně stejně. První část poslední věty
by nám šla, sledovat se umíme. A vlastně
nám jde i to pomáhání, když je třeba.
Není to s námi zas tak zlé. Tak si dovolím
nám všem popřát, abychom v tom novém
roce našli více pochopení jeden pro
druhého a trochu víc se inspirovali třeba
výše zmíněnou vlčí smečkou.
Krásný a pohodový nejen start, ale celý
rok 2016!
Markéta Moravcová
starostka obce
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Vánoční besídka
Prosinec je každý rok ve znamení vánočních
besídek, nejinak je tomu i v naší školce,
školková besídka se konala v pátek 18. prosince. Děti si spolu se svými učitelkami
připravily vánoční divadlo plné písniček

o tom, co se událo v Betlémě. Poté následovalo posezení nad kávou a cukrovím.
Ráno čekalo na děti velké překvapení z výtěžku vánočního trhu byly nakoupeny
hračky a hry, které si děti postupně pod

Tříkrálová sbírka

Počátkem ledna proběhne již po šestnácté
Tříkrálová sbírka. Velichovské domácnosti
budou koledníci navštěvovat v pátek 8. ledna

podvečer (bytovky, paneláky) a v sobotu
9. ledna dopoledne (rodinné domky).
red

stromkem vybíraly. S hračkami si budou hrát
ve školce, což se některým dětem možná
zprvu nelíbilo, ale smíření proběhlo rychle.
red

Odpady v roce 2016
Cena za svoz komunálních odpadů
zůstává pro rok 2016 zachována. Částky
dle uzavřených smluv jsou splatné, stejně
jako nájemné za pozemky a místní
poplatek za psa, do konce března. Vše je
možné uhradit v hotovosti do pokladny
OÚ, popř. převodem na bankovní účet
obce vedený u Komerční banky, č. účtu
43-3210410247/0100.
K výraznějšímu zdražení svozu odpadů
dojde v roce 2017, kdy bude zdvojnásoben
zákonný poplatek za uložení odpadu na
skládku.
red

Jubilanti v roce 2015
Ani v uplynulém roce jsme nezapomínali na
naše jubilanty, kterých jsme v průběhu roku

navštívili čtyřicet jedna. O některých jsme
přinášeli informace v průběhu roku, o jiných
až nyní. Řady "osmdesátníků" rozšířila na
konci září paní Renata Štěrbová. V prosinci
oslavily 3/4 století paní Anděla Svobodová
a Marie Tusjaková.
V roce 2016 bude jubilantů více, postupně
jich navštívíme rovnou padesátku. Nově
přibude deset šedesátiletých. S posouvajícím
se odchodem do důchodu asi bude těžší některé z nich doma zastihnout, ale na rozdíl
od státu - my ve Velichově hranice směrem
nahoru posunovat nebudeme. A vůbec - jak
by k tomu přišly manželky, když jejich
manželům jsme přáli a jim jen oznámili, že
musí počkat na pětašedesátku.
Přejeme všem hlavně pevné zdraví, mnoho
radosti a pohody.
red
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Setkání nejen pro seniory
Své dostaveníčko si dali v Hospodě U Lípy
i naši senioři. Poprvé na výroční schůzi Svazu
postižených civilizačními chorobami ČR ZO Velichov Vojkovice. Podruhé na setkání,
které pro ně připravila obec.
To se konalo v úterý 15. prosince. O program se postaraly děti z MŠ Velichov, taneční
kroužky Latinka a Berušky, hudební

doprovod zajistila Jednotka Františka Kůse
a něco zajímavého o tom, jak se správě hýbat,
prozradila fyzioterapeutka z jáchymovských
lázní paní Michaela Ritterová. Nemohlo chybět ani vánoční přání vyrobené v mateřské
škole.
My si jen přejeme, abychom se na tomto
setkání sešli ve zdraví na sklonku tohoto
roku zas v minimálně takovém počtu, jako
tomu bylo letos.
MM

Na Liščák
již pošesté

Voucher, který obyvatelům Karlovarského kraje zajistí volný vstup na výstavu, která
mapuje kulturu středověkého Krušnohoří a probíhá až do 13. března 2016
v Národní galerii v Praze.

Letošní organizovaný výšlap na Liščák se
koná poslední sobotu v tomto měsíci,
tedy 30. ledna. Na autobusové zastávce na
návsi budou v čase od 9:30 do 10:30
rozdávány karty pro zapisování správných
odpovědí na otázky umístěné cestou.
Nezapomeňte na propisku, dobrou
náladu a buřta, kterého si na Liščáku
budete moct opéct. Pro ty, co dorazí na
vrchol kopce do 12.00 hod., bude
připraven perníkový pozdrav, pamětní list
a čaj na zahřátí.
red

Najdete deset rozdílů? Určitě snadno a možná i více. Jednu věc ale nevidíte ani na fotografii, možná byste si jí nevšimli ani na místě.
Opatrnosti není nikdy dost a bohužel ani naše dětské hřiště není výjimkou. Objevil se na něm nešvar, který znají hlavně obyvatelé větších
měst. V blízkosti kolotoče byly nalezeny tři použité stříkačky. Hřiště je nyní častěji kontrolováno, přesto buďte opatrní. V průběhu ledna
z a č n e b ý t h ř i š t ě m o n i t o r o v á n o . A p o k u d č t e t y t o ř á d k y t e n , k t e r ý z m i ň o v a n é s t ř í k a č k y n a h ř i š t i o d l o ž i l , t a k a ťž m u r u c e u p a d n o u .
MM

