Oslava Dne dětí
Po deseti letech přebírá organizaci oslavy
Obec Velichov, která na to ale nebude sama pomůže Mateřská škola Velichov, hasiči, Klub
vodních motoristů Velichov, Svaz postižených
civilizačními chorobami a mnoho dalších
ochotných dobrovolníků. Navázat na oslavu,
kterou po léta pořádal Off Road Club
Ostrov, nebude jednoduché. Rozhodli jsme
se pro změnu - oslava nebude na zahradě
bývalého dětského domova, ale odstartuje
v neděli 5. června mezi 10.00 a 11.30 hod. ze
dvora od hasičské zbrojnice, kde děti
dostanou hrací karty a vyrazí na "Cestu
pohádkovým polem". Tam na ně bude čekat
spousta úkolů, ale i odměn. S hrací kartou
pak na hřišti absolvují i tradiční soutěžní disciplíny, které neodmyslitelně k dětské oslavě
patří - chytání rybiček, shazování plechovek,
skákání v pytli a jiné další. Nemůže chybět
opékání vuřtů, jízda na koních a vojenským
autem. V dobových uniformách potkáte na
hřišti četníky z o. s. Klub 1938 - četnická stanice Habartov, v moderních uniformách pak
policisty a hasiče.

ilustrační foto

Klub vodních motoristů připravil na sobotní
podvečer (4. června) pro děti jízdy na voru po
Ohři. Vor vyplouvá z "přístaviště" u louky na
pravém břehu Ohře přibližně v 17:00 hod.
Snad vyjde i počasí a nic nebude bránit
tomu, aby si děti svou oslavu řádně užily.
Upozorňujeme rodiče, že trasa "Cesty pohádkovým polem" není vhodná pro kočárky.
red

www.habartov.cz

Úvodník
Už se nám dlouho nestalo, že bychom
měli tak málo "materiálu" do novin.
Chvíli jsem zvažovala, zda toto vydání
neudělat pouze dvoustránkové. Nakonec
se nám sešly příspěvky tak na tři stránky,
použili jsme trošku větší fotky a uf, je to.
Každopádně se za střídmý obsah tohoto
vydání omlouváme. To příští vydání už zas
bude plné dětí, to půjde psaní a focení
takřka samo. Shodou náhod se k těmto
větám hodí i tajenka křížovky, kterou
připravila Jana Ondráčková, za což jí patří
dík.
Červen mám stále spojený s blížícím se
koncem školního roku a se školními výlety, které se ale v průběhu let změnily ve
valné hromady sdružení obcí, kterých je
Velichov členem. Co se pro mne nemění,
je oblíbenost čerstvých jahod, které v
červnu dozrávají. Doufám, že se v této
souvislosti neobjeví žádná nepříjemná
informace podobná té o okurkách o
onemocněních, která by měly údajně způsobovat.
Přeji všem jen takové informace, které
překvapí příjemně, dětem povedené
závěrečné písemky, školní výlety, na které
jen tak nezapomenou, a v neposlední
řadě vysvědčení lepší, než byla ta v pololetí.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Vzpomínky na výstavbu v obci
dělaly pro sebe a naše děti. To byly takzvané
akce "Z" které připravovali členové MNV
spolu se spoluobčany, kteří si ve svých organizacích dávali závazky na pomoc. Jinak musím
připomenout, že velkou pomocí při výstavbě
byli zaměstnanci PŘVLS stavební, kde byli
stroje a odborníci. Jen mě mrzí, proč musela
zmizet pamětní deska z naší prodejny, byla
umístěna při vstupu do prodejny (asi ta hvězda)? Při jedné hodnotící schůzi MNV byly
i předávány odznaky "Budovatel Karlovarska",
který dostalo 9 žen. Těch vyznamenaných
bylo více, ale nemám to podložené. Bylo to
dáváno zodpovědně, předával to předseda
MNV Ing. Čepelák, jako zástupce ONV
Karlovy Vary.
Libuše Fichtnerová
Otevření nové budovy školky
úprava prostranství okolo obchodu
foto: archiv OÚ Velichov

Milí spoluobčané,
Jak jsem slíbila minule zase něco o dění naší vesničce. Mimo zájmovou a společenskou činnost se všechny složky v obci zapojovaly do
prospěšných prací pří zvelebení a výstavby naší obce.
Jako například ženy se staraly o úpravu prostoru po demolicích a v
okolí svých domků (parčíky a zeleň). Muži paky byli zapojeni při výstavbě, rozšíření sálu o jeviště, úpravu tělocvičny, později to byl obecní
vodovod, kanalizace, výstavba prodejny, školky atd. Zase to byli
požárníci (hasiči), kteří šli příkladem. Také ženy se zapojily - když bylo
hotovo, tak uklízely, a při výstavbě vodovodu natíraly ve vodojemu
potrubí a veškeré zařízení. Byla při tom legrace, jak jsme domlouvaly a
smály se ozvěně v tom prostoru. Dělaly jsme to rády a pro dobrou věc.
Byly to soboty a neděle plné radosti z vykonané práce, vždyť jsme to

Lávka přes Ohři

Jak jsme informovali v minulém čísle, stane se lávka přes železniční
přejezd v Ostrově minulostí. U nás ve Velichově stejný osud lávku
nepotká - díky dotaci 200 tis. Kč z rozpočtu Karlovarského kraje se
letos dočká její zábradlí opravy povrchu a nátěru. Zábradlí mostu,
který je ve správě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,
již před třemi lety natřeno bylo. Lávka je vlastnictvím obce a obec
musí její opravu hradit ze svého rozpočtu. O to víc nás dotace těší.
red .
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Co jste hasiči…

V sobotu 7. května jsme vyrazili do Vojkovic, kde se konala soutěž v požárním
útoku. Specifické na tomto útoku je čerpání vody přímo z Ohře - zatímco všude
jinde je voda čerpána z kádě. Na startu se vystřídala
všechna tři družstva - muži, ženy i dorost. Na
medaile se nám dosáhnout nepodařilo, legraci jsme
si ale užili. Při hašení "velikonočního" požáru nad

tratí jsme přišli o několik hadic - vojkovičtí hasiči
nám jejich ztrátu alespoň částečně kompenzovali,
když nám po soutěži předali dvě staré konopné
hadice. No však my jim to zas na Zimním poháru u
nás doma vrátíme!
Nedělní odpoledne jsme strávili na hřišti, kde jsme
rozvozili a rozhrabali přes 20 tun písku. A předposlední květnovou sobotu jsme nemohli chybět na
tradičním pochodu "Praha - Pričice". Na startu nás
bylo 13 a v cíli třináct. Ke ztrátám tedy nedošlo.
JSDH
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Koňská lekce Místo zpětného

odběru
V průběhu měsíce května byly podepsány
smlouvy se společnostmi Asekol a
Elektrowin. Do poloviny měsíce se podaří
dovybavit "šatlavu" tak, aby v ní bylo
možné ukládat vyřazené elektrospotřebiče.
Místo - sklep pod hospodou přístupný ze
dvora, bude označeno cedulí a otevřeno
bude po telefonické domluvě na tel. 353
942 105.

Červnová výuka se uskuteční opět první
sobotu v měsíci, tedy 4. června 2011 od 9 do
11 hod. v jízdárně občanského sdružení
Castila v Moříčově.
Autobusová linka Velichov - Ostrov odjíždí
stále stejně, tedy v 8.38 hod. z náměstí.
Pozn.: Obcí je tato možnost trávení volného
času hrazena jen v případě, že ji skutečně
někdo z Velichova využije. Proto jízdu na
koních nabízíme bez obav každý měsíc.
red

Kino v Kyselce
červen

Evidence obyvatel
Stav obyvatel k 30. 4. 2011:
celkem včetně 28 cizinců 559,
z toho 291 mužů a 268 žen

promítá se vždy v sobotu,
časy promítání sledujte na www.obeckyselka.cz

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

Nevinnost
Na vlásku
Czech made man
Světová invaze
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