Koncert roku

Laco Deczi ve Velichově? A to jako vážně?
Kde by se tu jako vzal? Né, to bude nějaká
"kachna"… Nebyla to kachna, byl to koncert
roku, možná i více roků! Trumpetista, skladatel a kapelník, který pravidelně koncertuje se
svojí kapelou Celula New York v oblasti států
New York a Connecticut zavítal v rámci
svého jarního turné do Velichova, kde všem
dokázal, že věk není překážkou k tomu, aby
uchvátil nejen uši všech generací. Zaplněný
amfiteátr připravil tomuto fenomenálnímu
jazzmanovi atmosféru, na kterou bude vzpomínat se svou kapelou i on. A vypadá to, že
příští rok ve stejnou dobu zavítá do Velichova zas. Rozhodně se máme na co těšit!
red

Úvodník
To se to ty akce pořádají, když máte kolem sebe takovou spoustu ochotných lidí,
kteří za dobrý pocit obětují kus svého zaslouženého volna, obléknou se do kostýmů a jdou pobavit děti. Poslední dobou
slýchávám, jak ve které vesnici "koupí"
divadlo nebo jiný program na klíč. A o to
víc mě těší, když k nám do Velichova přijdou přespolní a hodnotí naše akce jako ty
s neopakovatelnou atmosférou, ať je to
stavění máje nebo oslava Dne dětí. A za
tu atmosféru může to ohromné množství
lidí, kterým už za ty roky nemusím říkat,
co mají dělat, kam mají jít a co mají
donést. Ale co říkat chci a musím, je
ohromné DĚKUJI. A letos nově těm,
které jsem "ukecala" na poslední chvíli
v kostele.
Přeji všem krásný červen a budu se těšit
na setkání v letním kině, které s největší
pravděpodobností koncem měsíce zase
rozbalíme. Máte-li přání, nebo tip, jaký
film byste chtěli z pohodlí vlastního křesílka v parčíku na pravém břehu Ohře vidět,
dejte nám vědět. A do parčíku se přijďte
podívat i dřív, jsou tam, stejně jako na
dětském hřišti, nové venkovní posilovací
stroje.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Od pirátů ke kovbojům
Letošní plavby vorem po Ohři, které vždy
dětem připomenou, že se blíží oslava jejich
"dne", byly ozvláštněny překvapením - děti
mohly z bezpečné vzdálenosti obdivovat pirátský souboj, leknout se vodníka nebo zamávat
víle. Takové překvapení si po ně připravil Jirka
Bitman s Klubem vodních motoristů.
O den a půl později pak byla připravena
tradiční Cesta kolem světa, která děti zavedla
přes Havaj, Turecko, Vikingy, Indiány, Egypt,
Rusko, Řecko a Japonsko až na divoký
západ. Od kovbojů to pak byl už jen kousek
ke skákací džungli, překážkové dráze, k
hasičům, policistům, do vojenského auta a
ke zmrzlině, buřtům a do pěny. Zkrátka vše,
co je k pravé oslavě potřeba. K tomu ještě
vymetené nebe a slunce nad hlavou.
Poděkování patří všem pořadatelům a za pitný režim pro děti a pořadatele děkujeme
Karlovarské korunní, s. r. o.
MM
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Kontejnery
na odpad
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou umístěny na louce u trafostanice
v části obce Za vodou, ve dvoře u hasičské
zbrojnice a na parkovišti u panelového
domu od čtvrtka 19. června, kdy budou
v dopoledních hodinách rozestavěny, do
pondělí 22. června, kdy budou dopoledne
odvezeny. Do těchto kontejnerů rozhodně
nepatří nebezpečný odpad a vyřazené elektrospotřebiče. Svoz nebezpečného odpadu
bude zajištěn opět na podzim, vyřazené elektrospotřebiče je možné uložit po předchozí
domluvě na tel. 353 942 105 na místo zpětného odběru v "šatlavě" pod hospodou.
red

Berušky

Taneční kroužek Berušky, který nacvičuje svá
vystoupení pod vedením Mirky Ryšavé, se v
polovině května účastnil semifinále taneční
soutěže Mia festival. Účast přinesla úspěch v
podobě prvního místa a následný postup na
finále, které se uskutečnilo 24. května v
pražské Lucerně. Odtud si kroužek přivezl
krásné druhé místo.
red

Podvečer v kostele

Spontánní nápad zapojit kostel Nanebevzetí Panny
Marie do akce Noc kostelů se ukázal být nápadem
dobrým, protože příležitost podívat se do kostela si
nenechalo ujít na padesát návštěvníků. Z úst některých zaznívaly věty spojené s počtem let strávených
ve Velichově a prvním nahlédnutím za dveře

kostela, jiní vzpomínali na to, jak si kostel pamatují
ještě v plné parádě s vybavením. Odvážní zvládli i
výstup na věž. Vzhledem k tomu, že již nehrozí pád
uvolněných prken ze stropu, nebyla tato noc v
kostele poslední.
red

