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Hry v Dalovicích
Nadační fond Ještěřice pořádal letos
v Dalovicích Hry u hranic bez hranic. Místem konání byly Dalovice, protože loni
tým právě z této obce v klání obcí zvítězil,
a podle pravidel se další ročník koná
v obci vítěze. Jestli bylo o nějaké obci
v Dalovicích slyšet, tak to byl Velichov.
Nejen díky skvělému týmu ve složení
manželů Aleny a Petra Homolkových,
Lucky Rehákové, Kuby Říhy, Tomáše
Zahálky, Vašků Kučerů a Sinkulů, ale díky

nejširší fanouškovské základně. No co si
budeme povídat, Velichov měl víc fanoušků
než všechny ostatní týmy dohromady.
Téma letošního klání bylo jasné - vzhledem
k datu konání - 6. května, byly soutěže
v duchu "Máj, lásky čas". V první soutěži
zasáhl Amor, který svými šípy trefoval srdce,
aby to neměl tak snadné, houpal ho kolega
z týmu. Když už byl pár díky Amorovi zamilovaný, musel další pár zasadit strom, další dva

postavit dům - stan, další dva zplodit dítě v dnešní době ze zkumavky, pak bylo potřeba
dítě nakrmit a nakonec zanechat manželku
doma uvězněnou v pásu cudnosti. Tu ale
milenec stejně vysvobodil. Podtrženo sečteno, Velichov si v konkurenci sedmi týmů
pokračování na str. 4

Úvodník
Znáte ten pocit, kdy nic neuděláte, chováte se slušně, a přesto to odnesete za někoho, kdo je bezohledný? Já jsem tento
pocit zažívala a zažívám poslední dobou
víc než často. Majitelé psů venčící své
malé pejsky na vodítku nemají šanci
uniknout před věčnými útěkáři, po
kterých tím pádem exkrement ani majitel
nesebere. Lidé pracující každý den do
večera nemají šanci o víkendu odvézt
odpady do kontejneru, protože ten už
přetéká odpady od těch, kteří zde nejsou
ani trvale hlášeni, neplatí poplatky za
odpady, ale rychle zaplní (pokud možno
v noci) všechny kontejnery harampádím
z nově koupené nemovitosti. Děti dojíždějící do škol a lidé do zaměstnání
nemůžou využít přístřešek nebo lavičku
na zastávce, protože tu okupuje místní
notor, který si plete studnu se záchodem.
A jak to celé dopadne? Trest nebo opatření pro těch pár lidí, co otravují
většinu, dopadne právě na tu většinu.
Vyhláška zakazující volné pobíhání psů
by trestala všechny, kteří na chvilku pod
dozorem pustí svého psa. Kontejnery
budeme přistavovat jen v rámci mobilního svozu, kdy bude nutné udělat vše
pro to, abyste byli v určitou hodinu
s odpady na určeném místě. A na zastávce se sice před deštěm schováte, ale
nesednete si, protože z ní byla odnesena
lavička. Napadá vás jiné řešení pro tyto
situace, nebo i jiné problémy, které vás
trápí? Sem s nimi.
Dětem přeju, ať si užijí výlety a školy
v přírodě, zahrádkářům noční déšť
a všem ostatním málo střetů s těmi škodiči z předchozích odstavců.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Hasičské soutěže

V květnu se SDH Velichov zúčastnil dvou
soutěží v požárním útoku. 6. května se
soutěž konala v sousedních Vojkovicích,
kde se nezadařilo podle představ a kluci
skončili na 5. místě (z šesti týmů). Lepší výsledek pak předvedli 20. května v Hroznětíně, kde obsadili stříbrnou příčku.
V sobotu 27. května se pak dva zástupci
SDH Velichov Pepa Rauer a Tomáš
Zahálka, spolu s posilou Robertem Chalupným a dětmi, vydali na další akci, kterou
pořádali ostrovští hasiči spolu s kolegy
z HZS Čepro Hájek, z Toužimi a Karlových
Varů. Akce s názvem Společně k cíli byla
o štafetovém běhu a jízdě na kole z Toužimi

SPCCH ČR
Za těmito písmenky se skrývá zkratka pro
Svaz postižených civilizačními chorobami
v ČR. Ten měl svou místní organizaci
Velichov - Vojkovice. Když píšu v minulém čísle, není to chyba. Na své květnové
schůzi se členové dohodli a organizaci
"rozpustili". Členy této organizace byli
především starší lidé, kteří jsou sužováni
vážnými nemocemi. Svaz pro své členy pořádal mnoho akcí, které se setkaly s větší
nebo menší účastí členů, členové výboru
navštěvovali jubilanty nebo dlouhodobě
nemocné.
Nový občanský zákoník přinesl spoustu
povinností a zapsaný spolek se jim nemohl vyhnout. Vyšší nároky na účetnictví,

odevzdávání výkazů, zasílání zápisů ze
schůzí, zápis předsedy a ostatních
v obchodním rejstříku. To už není o zábavě, ale o "hlavě na špalku", kterou lidé
ve výboru vlastně dávali. Svaz fungoval
z vlastních příspěvků, jejichž část byla
odváděna na centrální svaz do Prahy, každoročně dostával dotaci od Obce
Velichov.
Já touto cestou děkuji především předsedkyni základní organizace Velichov Vojkovice paní Margitě Balounové za to,
že organizaci udržela a byrokratickým tlakům odolávala tak dlouho, dále pak hospodářce paní Janě Ondráčkové a místopředsedkyni paní Marii Krákorové. MM

do Ostrova. Výtěžek z akce putoval nadačnímu fondu Šance onkoláčkům.
red

Výcvik ve
vojenském újezdu
Upozorňujeme občany, že 16. a 23. června
se ve vojenském újezdu Hradiště koná cvičení, v rámci kterého bude v nočních hodinách probíhat letecká činnost.
red
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Květen v MŠ Velichov

Další velká akce nás čekala 17. května
v odpoledních hodinách. Po obědě jsme
odjeli do Karlových Varů na dopravní
hřiště. Realita předčila naše očekávání.
Byli jsme velmi mile přijati, děti si mohly
vybrat podle zdatnosti mezi odrážedly,
koly s pomocnými kolečky a největší borci
se proháněli na kolech. Všechny dopravní
prostředky byly ve výborném stavu, děti
byly na místě vybaveny i nezbytnými hel-

V květnu jsme měli opravdu napilno.
První výlet se uskutečnil 3. května na
Bukovinu. S paní Janou Hynkovou a hajným panem Holasem jsme absolvovali
poutavé vyprávění o zvěři žijící v Doupovských horách. Dozvěděli jsme se, jak
škodí srnci při vytloukání parůžků mladým stromkům. Na mladé srnce jsme si
zahráli hru, podle zvuku jsme poznávali
ostatní zvěř. Hledali jsme malé semenáčky
a přiřazovali je k obrázkům stromů. V cíli
jsme měli připravené budky pro ptáky,
které děti zkrášlily svými kresbami a s panem hajným je umístili na stromy. Na

mami. Nejprve jsme si celou dráhu prošli,
abychom viděli, jak nejezdit v protisměru,
kde je železniční přejezd, přechod, kde
jsou semafory. Zprvu se děti obávaly, ale
po prvním zvládnutém kole projezdily
připraveném ohništi jsme si opekli buřty, děti
zazvonily na zvonek ve zvoničce a unavení
jsme se vydali na cestu domů. Tento výlet byl
dotován Karlovarským krajem.

celé dvě hodiny. Absolvovali jsme také trasu v roli chodce. Na bezpečnost dohlíželi
pracovníci dopravního hřiště a městská
policistka. Dopravu na tuto akci jsme hradili z prostředků, které jsme utržili na
vánočních trzích.
Mimo tyto dvě akce jsme ještě zvládli
naučnou přednášku "Od vajíčka k žabce"
a divadlo "O líné Čiperce".
LK

