Oslava Dne dětí
Snad každá vesnice začátkem června přichystá
pro děti oslavu. Každá po svém a trochu
jinak. A děti během víkendu postupně
navštíví oslavu "doma", a pokud to stihnou,
tak zavítají i do okolních obcí. Ne jinak tomu
bylo i ve Velichově. V sobotu 4. července
připravil Klub vodních motoristů Velichov
pro děti a jejich rodiče vyjížďky vorem po

Ohři. Každý, kdo dorazil, dostal na plavbu
zmrzlinu, a pak už nic nebránilo tomu užít si
cestu proti proudu a při zpáteční plavbě po
proudu závod s projíždějícími loděmi.
V neděli dopoledne se dvůr u hasičské zbrojnice zaplnil dětmi, které odtud startovaly
procházku pohádkovým polem. Díky společnosti Karlovarská Korunní jim mohla hned

na prvním stanovišti víla Voděnka dát ochucenou vodu na cestu. A že se v tom slunném dni
hodila. Na druhém stanovišti čekal na děti se
záludnými hádankami hloupý Honza.
Odměnou pro děti byly koláčky a buchty, za
které děkujeme paní Balounové, Doležalové,
Plomerové a Škuthanové. Pak už výšlap do
kopečka, na kterém čekala Zlatovláska
pokračování na str. 4

Úvodník
Co můžeš udělat dnes, neodkládej na
zítra. Jo, kdyby to tak šlo. Není pak lepší
říct si toto rčení v upravené verzi? Co
můžeš udělat dnes, můžeš udělat i zítra?
To zní líp. Jenže co s tím, když se toho valí
víc a víc? A ze všech stran? A přes to, že se
termín neúprosně blíží, najdete jiné činnosti, než dokončit to, co nutně potřebujete. Najednou ani nevadí umýt nádobí,
vyžehlit, posekat trávník - všechno je lepší,
než se například učit. A tušili jste, že se
tímhle stavem někdo zaobírá a dokonce
ho i pojmenoval? Chorobné odkládání
povinností je označováno slovem prokrastinace. Prokrastinací trpí podle odborníků stále více lidí, její výskyt úzce souvisí se zvyšujícími se požadavky společnosti na výkonnost práce. Často jsou u prokrastinace tyto činnosti nahrazovány
nedůležitými, nebo dokonce žádnými činnostmi. Prokrastinace není zaměnitelná
s leností ani odpočinkem. Při prokrastinování člověk energii ztrácí a získává pocit
viny. Bez energie není pak člověk schopný
s důležitými činnostmi začít a opět začíná
prokrastinovat. Tím se dostává do začarovaného prokrastinačního kruhu. Tolik
chytrá definice.
A co z toho vyplývá? No to, že pokud jste se
mezi těmito řádky našli, je nejvyšší čas vypnout mozek a vyrazit na zaslouženou dovolenou! Tak si ji hezky užijte. A na poslední
chvíli nechte raději jen zakoupení zájezdu možná tím i ušetříte. Přeji všem vydařené
a neutíkající prázdniny.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Vzpomínky na činnost Výboru žen
Milí spoluobčané,
ve svém vzpomínání se zase vracím k tomu,
jak jsme se starali o naše spoluobčany. Bylo to
v náplni - jak práce Výboru žen, tak hasičů,
kteří navštěvovali přestárlé i nemocné. Bylo
to při jejich výročích s přáním a malým
dárkem. Nemocným pak zajišťovali nákupy
(i léků) a také donášeli obědy. Ty byly
zajišťovány jak z Dětského domova, tak z PŘ
VLS, kde někteří dříve pracovali. Nezapomínali jsme ani na spoluobčany, kteří
odešli do domova důchodců. Těm jsme
posílali vánoční balíček s pár řádky o tom, co
by je mohlo zajímat o dění v obci. Jistě si se
mnou na ty, o které jsme pečovali, zavzpomínají paní Králová, Slavingerová a Beránková.
V té době jsme tu měli nejstarší občanku paní Jiříkovou, která bydlela u své dcery
Anežky Čepelákové. Výbor žen jí byl popřát
a předat malý dárek, děti z DD popřály básničkou. Babička byla milá a dojemně pře-

F. C. Žižka Velichov se probudil

kvapená. Poseděli jsme s ní v družném
vyprávění o jejím životě. Fotografii pořídila
paní Babčanová.
Dále, jak jsem již vzpomínala v některém
z minulých článků, spolupracovaly jsme
(Výbor žen) s naším MNV a MNV Kyselka občanské záležitosti, a to při vítání našich
nových občánků. Byly jsme požádány, abychom zajistily obřad stříbrné svatby manželů
Přeučilových, což se vydařilo a z naší obce
byla velká účast. Radostnou událostí byla zlatá svatby manželů Procházkových, které se
účastnili i představitelé ONV Karlovy Vary
a MNV Kyselka a Velichov. Při této příležitosti MNV Kyselka uspořádal malé pohoštění. V těchto i jiných setkáních jsme
pokračovali i v dalších letech.
Libuše Fichtnerová
Paní Jiříková při oslavě svých 85. narozenin
s dětmi z Dětského domova

VEČERKA VLNKA
VELICHOV 98
Zveme Vás na návštěvu nově otevřené
večerky, kde najdete jak běžný sortiment, tak
akční zboží. Po domluvě zajistíme i "nákup do
tašky". Možnost malého občerstvení.

Dne 9. 6. 2011 se uskutečnil ve Velichově první přátelský fotbalový zápas na mezinárodní úrovni. Místní fotbalisté vyzvali
k přátelskému zápasu fotbalový celek z Vietnamu a tak na plácku v areálu dětského domova proti sobě nastoupili hráči F.
C. Žižka Velichov proti hráčům Saigon Vietnam. Na počátku zazněly obě státní hymny, což snad není prohřešek. Místní
obyvatelé, hlavně starší, se přišli podívat na fotbal ve Velichově, který již dávno neviděli.
Utkání se hrálo na dvakrát 30 minut a pět proti pěti. Hlavní rozhodčí (pan Pavlík) po skončení základní hrací doby za
stavu 5:5 nařídil rozstřelové penalty, ve kterých zvítězil Žižka Velichov 3:1. Nejlepším hráčem za Velichov byl mladý
Kliment a jméno nejlepšího hráče Vietnamu se nepodařilo podchytit. Zápas byl vedený ve velmi přátelském duchu.
Udělování cen nejlepším hráčům a symbolická výměna státních vlajek dodala zápasu slavnostní ráz.
Překlad zajistil vedoucí hostujícího celku a tak slavnostní projevy byly vedeny v řeči obou národů. Na závěr byl dohodnut
další přátelský zápas s dosud nejasným termínem. Dlužno podotknout, že se i hostům líbil přístup našich občanů.
JB

Co jste hasiči…
V červnu jsme se chlubili naší historickou stříkačkou - ostrovští hasiči
slavili 140 let svého vzniku a k této příležitosti uspořádali v sobotu 11.
června na Mírovém náměstí v Ostrově velkou akci, v rámci které byla
vystavena hasičská technika a pro diváky byly připraveny ukázky
zásahů. Koňka se stala na náměstí vyhledávaným exponátem.
O týden později, tedy v sobotu 18. června, jsme se vypravili na soutěž do
Sadova, kde družstvo složené z dorostu a žen obsadilo 2. místo. Při
druhém útoku praskla hadice u spojky, jedna z členek družstva tak
skončila na pohotovosti v nemocnici. O vážnější úraz se naštěstí nejednalo, ruka zůstala celá -" jen" naražená. O to víc si druhého místa
vážíme.
JSDH Velichov

OTEVÍRACÍ DOBA
Po 17 - 20 h
Út
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Za každý nákup nad 100 Kč
sleva na příští nákup

VIII. ročník
Velichovských fotrů
Dne 9. 7. 2011 se již posedmé sejdou velichovští fotři, aby se utkali v pěti disciplínách ať již silových či vědomostních. Měření sil
proběhne v areálu Restaurace U Lípy od
14.00 hod. Po skončení programu bude
pokračovat koncert skupiny Brutus.
Pochopitelně jsou tímto zváni všichni fotři.
Záštitu nad celou akcí převzala kulturní
komise.
JB
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Pasování školáků
18. června 2011 proběhlo v mateřské škole ve
Velichově slavnostní pasování předškolních
dětí na školáky. Z mateřinky odchází 6 dětí:
Karolína Rauerová, Barbora Hladovcová,
Jakub Ryšavý, Robin Pavlis, Jaroslav Viktora
a Jan Husárek. O slavnostní program se tentokrát postarali Rytíři Zlatého grálu
z Tachova. Pasování opravdovým rytířem
s mečem bylo důstojné a dávalo budoucím
prvňáčkům oprávněný pocit důležitosti.
Slavnosti se zúčastnila také starostka obce,
která dětem popřála šťastné vykročení do
školy a předala dárky. Maminky zajistily
bohaté občerstvení, pan Páloš daroval pro
děti zmrzlinu a tak bylo celé odpoledne
zakončeno rautem a vyprávěním zážitků
a vzpomínek z let prožitých ve školce.
Odcházejícím dětem přejeme ve škole jen
samou radost a krásné známky.
Lydie Kučerová, ředitelka MŠ Velichov

Výlet do Plzně

Jaro fotbalových nadějí z Kyselky

Další školní rok se překulil jako míč a nastala
doba výletů. Také pro naši mateřinku byl
24. červen dlouho očekávaným dnem. Již
tradičně jsme se vypravili na společný výlet dětí
s rodiči. Cílem naší výpravy bylo tentokrát
plzeňské Muzeum strašidel a DINO park.
Nejprve jsme navštívili muzeum. Přivítal nás
autor knih pohádek z Plzeňska pan Zajíček,
který děti zaujal vyprávěním o místních strašidlech. Dětem dával různé hádanky a úkoly.
Společně jsme si prohlédli pohádkovou expozici. Strašidelné podzemí nás ale teprve čekalo.
Tady se zatajil dech i dospělým, když spatřili
kostlivce, čerty přímo v pekle, nebo známé
plzeňské strašidlo Radouše. Odměnou byl
dětem poklad, který byl ukryt v létajícím kufru.
S pokladem v batohu jsme se přesunuli do
DINO parku. Zde se děti v doprovodu
maminek a starších sourozenců "vyřádily" na
různých prolézačkách a důkladně si prohlédly
věrné modely pravěkých obyvatel naší planety.
Zážitkem bylo shlédnutí 3D projekce. Kolem
13. hodiny nás překvapil déšť a tak jsme se,
zdravě unaveni, vydali na zpáteční cestu.

TJ Zřídla Kyselka - to nejsou jen dospělí fotbalisté, ale i dětské družstvo, které pod křídly
TJ trénuje již třetím rokem. Mezi mladými
fotbalisty jsou i velichovské děti. Kvalita týmu
se neustále zlepšuje. Zázemí nově vybudovaných kabin v Kyselce dává perfektní podmínky pro trénování a samotné hraní.
Dokladem jsou výsledky, jakých naši hráči
dosáhli v zápasech a turnajích, kterých se
zúčastnili. Sezonu hodnotím jako velmi kladnou a vyvedenou. Od podzimu 2010 do léta
2011 jsme odehráli 24 soutěžních utkání
a nakonec se naše naděje umístily na krásném druhém místě v tabulce. Soutěž je hrána
turnajovým systémem, kdy v jeden den družstvo odehraje vždy po třech zápasech. To bych
hodnotil jako hlavní a důležitou část naší
sezony. Mimo to se děti v červnu zúčastnily
mezinárodního turnaje Euro-sporting cup,
kde obsadily krásné třetí místo. Kluci si vezli
domů, kromě nových zkušeností a fotbalových zážitků, pohár a bronzové medaile, které
si právem zasloužili. Tohoto výsledku dosáhli
kluci díky dobré práci s míčem a fyzickému
fondu, který nabrali na soustředění v Blšanech u Žatce, v překrásném sportovním areálu s osmi fotbalovými hřišti a moderní rehabilitací - včetně dvou obřích vířivých van,
které měli kluci k dispozici.
V sobotu 18. 6. 2011 proběhla v Hroznětíně
na hřišti Olympie soutěž ve fotbalové doved-

nosti s míčem. Kluci si vyzkoušeli spousty
cviků a cvičení, které je obohatí a zdokonalí
jejich hru v samotných utkáních.
Rozloučení s jarní části sezony proběhlo v neděli
19. června 2011 na hřišti v Radošově, kde v přátelském utkání Kyselka porazila Vojkovice.
Touto cestou bych rád poděkoval za finanční
přispění obcím Kyselka a Velichov a všem
ostatním sponzorům, bez kterých by byl chod
našeho dětského týmu značně omezen
a ochuzen.
Našim důležitým a hlavním cílem je
soudržnost jedinců v klubu a týmu. Chceme
být dětem blíž a vést je snad správným
směrem. Díky všem!
Petr Němec, trenér dětského týmu
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Koňská lekce

šikovné slečny Rehákovy se svou mamkou
a nemohlo chybět ani malování na obličej,
u kterého byla ta největší fronta.
hledající své korálky. Pokud některé z dětí
neumělo poskládat dřevo na táborák, naučilo
se tomu u Hejkala, kterému pomáhala lesní

žínka. Poznat jedovatou houbu bylo u Pindruší snadné, stejně jako provlékání tkaničky
u Rumcajse s Mankou. Obtížnější ale bylo
vyloudit ze sebe několik tónů písničky
u zapomětlivého černokněžníka. Přehlédnout
perníkovou chaloupku nazdobenou pravými

perníky možné nebylo. Za voňavé perníky
patří poděkování paní Kučerové a Zelenkové,
které při jejich výrobě provoněly i mateřskou
školku. Pak už chybělo jen poznat stromy
u přerostlých trpaslíků a se zavázanýma očima
odhalit původ lektvaru u šéfové a Milouše.
Tím vším ale oslava nekončila - na hřišti za
garážemi byly pro děti postupně připravovány
další tradiční disciplíny. Nechyběli hasiči
s oblíbenou pěnou, pečení buřtů, ani jízdy
terénním autem, které zajistil Pepa Rauer.
Zpestřením odpoledne byli četníci z občanského sdružení Klub 1938 - četnická stanice
Habartov, jízdy na koních, které vodily

Na každé z dětí se ale dostalo. Překvapením
byla krátká návštěva motorkářů z Göppingenu, kteří odvážné děti na svých strojích
i svezli. To ale bylo ještě před tím, než dorazili
policisté, kteří odebírali dětem otisky prstů
a nechali je prolézat autem a potěžkávat výstroj.
Pro někoho byla trasa dlouhá, pro jiného
krátká, někdo čekal víc, někdo byl zas nadšen
množstvím cen. Není možné zavděčit se všem,
ale pozitivní reakce dětí nám dávají chuť do
organizování příští oslavy. Vychytáme několik
much, poučíme se z nedostatků a příští rok
určitě přijdeme i s něčím novým. Moc děkuji
všem dobrovolníkům, kteří nám s přípravami
a oslavou samotnou pomohli, pomoc přišla

i od těch, kteří ani netušili, že nám pomoct
jdou: Obzvlášť děkuji paní Převrátilové,
Tomáši Zahálkovi a Honzovi Škuthanovi,
kteří přípravám oslavy věnovali spoustu volného času. Více fotografií najdete ve fotogalerii na stránkách www.velichov.cz
MM (foto: M. Kučera)

První prázdninová výuka se uskuteční opět
první sobotu v měsíci, tedy 2. července 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
červenec
promítá se vždy v sobotu od 19:30, není-li uvedeno jinak

Evidence obyvatel
Stav obyvatel k 30. 5. 2011:
celkem včetně 28 cizinců 560,
z toho 291 mužů a 269 žen

2. 7.
9. 7.
16. 7.
23. 7.
20. 7.

Čertova nevěsta (od 18.00 hod.)
Cizinec
Máma mezi marťany (od 18.00 hod.)
Rio (od 18.00 hod.)
Jsem číslo čtyři
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