Vítání občánků
Již počtvrté proběhlo ve Velichově Vítání občánků. V sobotu 20. června byla mezi velichovské
občany přivítána 3 miminka - dvojčata Stella
a Matěj Musilovi a Tomáš Veselovský. Vítání se
nemohlo konat jinde, než v mateřské školce. Paní
ředitelka Lydie Kučerová opět s dětmi natrénovala
stylové básničky, děti za ně sklízely zasloužený
potlesk, nejen maminky uronily dojetím slzu.
Přejeme dětem a jejich rodičům hodně zdraví,
lásky a radosti. Vítání si můžete připomenout
prostřednictvím fotografií Miroslava Kučery.
MM

Úvodník
Velichovský kostel Nanebevzetí Panny
Marie představuje z hlediska dějin architektury velice významný příklad novogotické
architektury, srovnatelný s ostatními cennými díly romantické novogotiky v Čechách. Navíc vytváří spolu s dalšími kostely
v Karlovarském kraji velice zajímavý soubor
katolických kostelů vystavěných ve druhé
polovině 19. století. Kostel patří mezi
architektonicky hodnotná díla dokládající
rovněž historický vývoj obce na konci 19.
století. Hodnotu historickou a památkou
navíc umocňuje urbanistická poloha, kdy
svým umístěním na návrší nad obcí tvoří
kostel dominantu obce. Kostel Nanebevzetí
Panny Marie splňuje podmínky pro prohlášení za kulturní památku. Tolik část
rozhodnutí Ministerstva kultury ze dne
19. 6. 2009, kterým je náš kostel prohlášen
památkou. Náš kostel si zaslouží, aby byl
opraven tak, aby cennou dominantou
zůstal, i z tohoto důvodu jsme o jeho prohlášení památkou požádali.
Až do konce srpna probíhá v klášterním
kostele Zvěstování Panny Marie v Ostrově
výstava Zničené kostely v plzeňské diecézi.
Ten náš je mezi nimi také. Doufejme tedy,
že se v příštích letech podaří jeho obnova
tak, aby se z této kategorie „vyšplhal“ do
těch zachráněných.
Bc. Markéta Moravcová
starostka obce
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Hasiči nezklamali

Jako by si velichovští hasiči vzali mé přání z posledního vydání Velichovských novin k srdci.
Nebo to tak alespoň vypadalo, protože jejich 3.
místo v kategorii PPS 12 a 2. místo v kategorii
PPS 8 na soutěži v Ostrově určitě udělalo radost
nejen jim. 2. místo bylo o to cennější, neboť
během požárního útoku mašina „chcípla“, i přes
její opětovné startování se podařil hasičům útok
za skvělý čas. Ostrovský park a Bystřice, která
jím protéká, nabídly pro konání soutěže moc
hezké zázemí. Sledovat soutěž z protipovodňového valu se určitě líbilo všem přihlížejícím, i když jich zdaleka nebylo tolik, jako na
Zimním poháru ve Velichově.
MM
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Oslava Dne dětí

Jubilejní desátou oslavu Dne dětí letos ve Velichově pořádal Klub „OFF
ROAD 4x4 OSTROV“. Zámecká zahrada letos opět poskytla skvělé
zázemí pro tuto akci. Děti, pro které před deseti lety pořadatelé akci připravovali, najednou nesoutěžily. Stali se z nich pořadatelé, kteří těm mladším rozdávali zasloužené penízky za splněné disciplíny - a že jich letos zase
bylo! Absolvovat všechny vyžadovalo šikovnost a mrštnost. Ale ještě před
tím vystoupily ostrovské mažoretky, ukázku zásahu předvedla aktivní záloha Armády České republiky, nechyběl historický šerm ani ukázka dovedností mladých záchranářů Červeného kříže. Celé odpoledne mohly děti
absolvovat jízdy vojenskými automobily nebo kočárem, popř. přímo na

Co se dělo ve školce

19. června se uskutečnil výlet, tentokrát do Františkových Lázní - do
Pohádkové zahrádky. Děti soutěžily, pobavili se u Divadla Z bedny a přišel
i kouzelník
koňském hřbetě. Nejen tatínkové obdivovali výstavu vojenské techniky a modelů. Velichovští hasiči opět po roce provětrali plovoucí čerpadlo a děti se
mohly proudem vody trefovat do PET lahví. Zakončení v podobě opékání
buřtů a plochy plné pěny, ve které děti dováděly i přes začínající déšť, se stává
neodmyslitelnou součástí velichovské oslavy. Odpoledne bylo zábavné, ale i
náročné a dlouhé, proto pořadatelé nepodcenili ani možnosti občerstvení a
díky sponzorovi měly děti zajištěné zdarma minerálky.Velký dík patří pořadatelům, všem pomocníkům a samozřejmě sponzorům. Více fotografií
naleznete v průběhu července ve fotogalerii na stránkách www.velichov.cz.
red

Studenti ze Střední zdravotnické školy pod vedením Mgr. Hanky Švejstilové
učili děti ve velichovské mateřské škole správně čistit zoubky.
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Kurz práce na počítači
Společnost Vialin, Západní 22, Karlovy Vary
pořádá KURZ PRÁCE NA POČÍTAČI
A INTERNETU PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY, MÍRNĚ POKROČILÉ I POKROČILÉ UŽIVATELE PC.
Kurzy jsou určeny pro osoby se zdravotním
postižením, seniory, osoby starší 50ti let, rodiče
na rodičovské dovolené. Zájemci budou
zařazeni do skupiny žáků se stejnou úrovní
znalostí práce na počítači.
Program, tempo a forma výuky bude přizpůsobena specifickým potřebám výše uvedených
osob.
V moderní učebně a v prostředí klidu, vzájemné důvěry a pod vedením zkušených lektorů,
získáte základní znalosti práce s počítačem a na
internetu. Pro mírně pokročilé, či pokročilé
uživatele máme připraven program dle jejich
znalostí.
Místo konání: pension SIDONIA Vojkovice
Termíny:
o
10.7. - 12. 7. 2009
o
13.7. - 15. 7. 2009
o
17.7. - 19. 7. 2009
Cena: 1.100,- Kč/3 dny (15 hodin výuky), vč.
oběda. Kontakt: Kateřina Kubálková, tel.
777337573, 353 942 388, Sdružení Vialin,
pension Sidonia, Vojkovice.

Loučení
s předškoláky
Své místo v kalendáři akcí mateřské školky si
našlo Loučení s předškoláky. Při tom letošním,
které se konalo 26. června, jsme se rozloučili
s 5 dětmi. Děti přítomným rodičům a hostům
ukázaly, co se ve školce naučily a jejich maminky
připravily něco dobrého na zub. Aby děti na
naši školku nezapomněly, dostaly na památku
knížku, šerpu a vybavený penál s deskami. Moc
jim přejeme, aby se jim ve škole líbilo a na naši
školku jen v dobrém vzpomínaly.

Velichovské výsledky Voleb
do Evropského parlamentu
Volební účast ve dnech 5. a 6. června 2009
byla ve Velichově 22,66 %.
ODS - 22 hlasů
ČSSD - 20 hlasů
KSČM - 20 hlasů
Suverenita - 5 hlasů
red
KDU - ČSL - 4 hlasy

Svoz nebezpečného
a velkoobjemového odpadu
V sobotu 11. července bude v obci zajištěn svoz
nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Na
níže uvedených místech budou přistavena vozidla, do kterých budou odpady naloženy. Využijte
této možnosti a zdarma se zbavte obalů od
barev, ředidel, pneumatik, akumulátorů apod.
Pro ty, kteří nebudou mít možnost tento den
velkoobjemový odpad na sběrná místa přivézt,
bude letos ještě jednou přistaven kontejner pod
pneuservisem u řeky.
9.00 - 9.30 hod. - zast. autobusu „Za vodou“
9.30 - 10.15 hod. - dvůr vedle hospody U lípy
10.15 - 11.00 hod. - parkoviště u paneláku

Den velichovských fotrů
Kulturní komise při Obci Velichov pořádá
dne 11. července 2009 od 15.00 hod. v amfiteátru Hospody U lípy 6. ročník Dne velichovských fotrů. Srdečně zveme soutěžící
muže i přihlížející a fandící publikum.
JB

Pozvánka
Kino v Kyselce
červenec

Koňská lekce
V pátek 10. 7. 2009 od 20.00
hod vystoupí v Hospodě

„U Lípy“
špička české
bluegrassové scény
-plzeňská skupina COP.

Červencová výuka jízdy na koních koná v sobotu 4. července 2009 od 9 do 11 hodin v jízdárně občanského sdružení Castila v Moříčově. Jízdy na koních se mohou účastnit
děti i dospělí. Pokud vás tedy pohled na svět
z koňského hřbetu láká, neváhejte, a přijďte
to zkusit. Nezapomeňte na vhodné oblečení
a holínky. Autobusová linka Velichov Ostrov odjíždí z náměstí v 8:38 hod.
JR

promítá se vždy v sobotu od 19.30 hod.

4. 7.
11. 7.
18. 7.
25. 7.

PROMĚNY
NENAROZENÍ
VENI, VINI, VICI
MĚSTO EMBER

Informace
Obecního úřadu
Stav obyvatel k 31. 5. 2009:
529, z toho 265 mužů a 264 žen
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