Setkání starousedlíků
Druhou srpnovou sobotu patřilo prostranství u kostela opět starousedlíkům, kteří

se do Velichova sjeli z různých částí Německa, aby zde společně strávili víkend. Věk

účastníků pravidelného setkání neúprosně
stoupá, proto byla letošní účast oproti předchozím rokům skromnější. Vynechána ale
nebyla žádná jeho součást.
Na minulém setkání byla nahlas pronesena
myšlenka sbírky na jednu z vitráží kostela.
Organizátor celého setkání pan Alfred
Schneider se úkolu zhostil zodpovědně,
několikrát zveřejnil v Karlsbader Zeitung
výzvu a po roce oznámil, že potřebné peníze
byly vybrány. Nic už tedy nebrání tomu, aby
bylo několikaměsíční restaurování okna nad
bočním vchodem do kostela zahájeno.
red

Úvodník
Léto začalo a prázdniny končí. Snad to
létu ještě nějakou dobu vydrží, minimálně
do neděle, kdy se odvážlivci pustí překonáním Ohře do první disciplíny
Velichovského triatlonu. První rozpačité
reakce vystřídaly reakce nadšené a tak
doufám, že nadšení účastníky neopustí
ani po absolvování celého závodu,
a Velichovu tak přibude další akce, která
se stane tradicí.
V srpnu to byly dva roky, co se stal kostel
Nanebevzetí Panny Marie majetkem obce.
I když to vypadá, že se s ním zatím nic
neděje, opak je pravdou. Nic ale nejde tak
rychle, kromě horšícího se technického
stavu, jak bychom si přáli. Teprve s vydaným stavebním povolením může obec
žádat o dotace na záchranu kostela. Díky
rozhodnutí zastupitelů byly zahájeny projekční práce, které jsou pro stavební povolení nutné. Pokud půjde vše hladce,
mohly by být do roka "viditelné" práce
zahájeny. Můj bývalý třídní učitel ze základní školy mi dal na konci školního
roku citát: "Objevíš-li cestu bez překážek,
věz, že nikam nevede." Tak bych si prosila, abychom jich na cestě obnovy významné velichovské památky objevovali co
možná nejméně, když už to musí být.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Pohádkový pochod
Letošní rozloučení s prázdninami, které pro
děti připravil Honza Bitman, bylo rozhodně
jiné, než ta předchozí. Ale jen pro ty, kteří
věřili svým nohám, a vypravili se z Ostrova
procházkou okolo "třeťáku", přes Mořičov do
Velichova. V půli trasy čekala na děti pohádnevypravilo, v amfiteátru si ale program
nenechala ujít spousta dětí.
red (foto: M. Ryšavá)
ka a občerstvení, v cíli v amfiteátru Hospody
U Lípy pak byla pro děti připravena pohádka, ve které si i samy zahrály. Po jejím
skončení následovaly oblíbené soutěže. Na
samotný pochod se bohužel moc účastníků

Dětský fotbalový turnaj

Propozice

1.
1. Velichovský
Velichovský triatlon
triatlon
Datum konání: neděle 4. září 2011
Pořadatel: Obec Velichov
Štafetový závod tříčlenných družstev - každou disciplínu musí absolvovat jeden ze členů družstva,
absolvováním jedné disciplíny je vyloučena
možnost absolvování jiné.
Minimální věk účastníků:14 let (mladší 18 let
se souhlasem rodičů - podpis na přihlášce)
Startovné: 150 Kč/ družstvo, v cíli občerstvení - minerálka, müsli tyčinka, ovoce

Zahrada bývalého dětského domova po několika
měsících opět poskytla svůj trávník fotbalistům tentokrát těm dětským, kteří se účastnili
Dětského fotbalového turnaje, jehož organizátorem se již tradičně stal pan Švejstil s významnou pomocí svých přátel.
Na trávníku se postupně vystřídalo pět dětských
družstev - dvě domácí, Vojkovice, Kyselka
a Ostrov. Za vydatného povzbuzování rodičů

a věrných fanynek si pohár pro vítěze odvezlo
družstvo z Kyselky, druhé místo obsadili kluci
z Vojkovic, bronz zůstal doma, bramborová
medaile putovala do Ostrova a na 5. místě
skončilo druhé velichovské družstvo. Vyhodnoceni byli i nejlepší střelec a nejlepší hráč.
Poděkování patří všem hráčům za zajímavou
podívanou a organizátorům za pomoc.
red (foto: M. Ryšavá)

Překonání Ohře: z přístaviště na pravém břehu Ohře na druhý břeh, účastník může řeku
překonat libovolným způsobem, pokud
k tomu bude mít "pomůcku", musí s ní
doběhnout ke břehu (start je od lávky přes
Petrovský potok - běh k řece cca 50m).
Běh 2,1 km: běh nebo chůze po cestě podél
řeky k objektu bývalé niťárny (zde je kontrolní bod) a zpět k hasičské zbrojnici.
Jízda na kole 6 km: od hasičské zbrojnice ke
kravínu do Moříčova (kontrolní bod) a zpět.
Cyklistická přilba podmínkou účasti!
8.45 - 9.30 - prezence (OÚ Velichov)
9.45 - seznámení s pravidly
(louka na pravém břehu Ohře)
10.00 - START
12.00 - vyhlášení výsledků
(amfiteátr Hospody U Lípy)
Ceny pro 1. - 3. místo, vítěze jednotlivých disciplín a nejoriginálnější družstvo, slosování
cen (během vyhlášení bude vylosován jeden
účastník každé z disciplín).
Putovní pohár získá obec, jejíž družstvo (minimálně 2 členové musí být ze stejné obce)
dosáhne nejlepšího výsledku z obcí Poohří
(Šemnice, Kyselka, Velichov, Vojkovice, Stráž
nad Ohří). Pohár bude předán starostovi
(starostce) obce.
Účast na vlastní nebezpečí, akce se koná za
plného silničního provozu!!! Zdravotník
zajištěn.
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Velichovský kostel

Demolice původního kostela byla zahájena
16. dubna 1895. Už za měsíc a půl - 2. června
1895, byl slavnostně položen základní kámen
nového kostela. Do základů byla při této
příležitosti vložena velká zinková schrána se
zakládací listinou, ve které bylo mimo jiné
uvedeno, že stavba bude provedena podle
plánů tehdejšího vedoucího restauračních
prací na kostele sv. Barbory v Kutné Hoře
Ludvíka Láblera, stavebním mistrem bude
Josef Petr z Kadaně a stavba má být dokončena v roce 1896. Do schrány byla vložena i fotografie starého kostela. Josef Petr skutečně
provedl stavbu v letech 1895 - 1896, ale
vedení statku vedlo spor s Josefem Taudtem
o jeho plány na novostavbu kostela. Novogotický Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve
Velichově tak byl slavnostně vysvěcen až
22. května 1897. Kostel byl sice vysvěcen
v květnu, jeho vlastní kolaudace se konala
teprve 29. - 31. října 1897.
Co se stalo s kostelem během dalších sta let,
není možné přehlédnout. Co ho ale potkalo
v uplynulých 4 letech?
V roce 2007 byla z Programu péče o krajinu
provedena rozsáhlejší údržba lipové aleje okolo
kostela. Ta byla v témže roce prohlášena význam-

ným krajinným prvkem. Při této akci musela
být jedna z původních lip zcela pokácena.
Po několika upřesňujících jednáních se v srpnu 2008 stal kostel majetkem Obce Velichov.
Kostel a pozemek, na kterém kostel stojí, byly
převedeny na základě darovací smlouvy,
ostatní pozemky okolo kostela obec koupila.
Obec se zavázala smlouvou o zřízení věcného
břemene k tomu, že kostel bude moci být
v budoucnu využíván k církevním obřadům bohoslužbám, svatbám, křtům a pohřbům.
Na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury
ČR byl kostel v červnu 2009 prohlášen za
kulturní památku. Náš kostel je jedním
z nejvýznamnějších představitelů neogotického stylu na Karlovarsku, měl by být také
náležitě opraven tak, jak si zaslouží. V témže
roce byla z dotačního programu Karlovarského kraje zpracována dokumentace stávajícího stavu a využitelnosti kostela. Byla
pořízena archivní rešerše k dějinám objektu,
zpracován mykologický průzkum a stavebně
technický průzkum, objekt byl zaměřen geodetem a projektanty, provedena byla rozsáhlejší fotodokumentace.

ale dřevěné konstrukce, jejichž stav je těsně
před jejich kompletní zkázou. Původní
dřevěné trámové konstrukce kruchty a zastropení lodi jsou již prakticky bez možnosti
záchrany.
Do objektu za posledních více než 20 let
výrazným způsobem zatékalo. Výměnou
původní střešní krytiny za plechovou
(v 80. letech) bylo odstraněno přímé
zatékání, ale díky nešťastnému provedení bez
žlabů dochází k působení srážek na fasádu.
Z další dotace, v tomto případě z programu
Ministerstva kultury ČR, byla v roce 2010
zasíťována okna kostela. Zvenku možná nevypadají půvabně, svůj účel ale plní, vandalům
bylo ničení vitráží znemožněno. Při pohledu
na vitráže z interiéru kostela nejsou sítě
viditelné. Loni byly odstraněny také náletové
dřeviny, které vyrůstaly ze zdiva a svými kořeny stavbu narušovaly.
A co čeká kostel do budoucna? Zatím byly
prováděny opravy a udržovací práce, které
nevyžadovaly stavebního povolení. Po prohlídce kostela památkáři z Národního
památkového ústavu bylo možné vyvozit

Vzhledem k tomu, že veškeré nosné konstrukce byly v době vzniku postaveny kvalitně, mohla by stavba bez problémů přežít
i pro další generace - ovšem pokud budou
odstraněny technické závady, které nyní ještě
nejsou tak rozsáhlé. Daleko hůř jsou na tom

z kostela suť. Otvory ve střeše byly zabedněny,
ale to nejdůležitější kostel teprve čeká.
V současné době je zpracovávána projektová
dokumentace na výměnu střechy, krovu,
stropních částí, odvodnění a uzemnění
objektu. Se stavebním povolením v ruce
může obec teprve žádat o další dotace, které
opravu kostela umožní. Opravovat kostel
z obecního rozpočtu je nemožné. Už pořízení
projektové dokumentace a dalších potřebných průzkumů a rozborů je finančně
náročné. Na základě restaurátorského záměru bylo vydáno povolení na restaurování vitráží. Jedna z nich bude díky daru od starousedlíků do příštího roku zrestaurována.
Jak již bylo řečeno, kostel bude po rekonstrukci
opět sloužit i církevním účelům. Ale nejen jim.
V části kostela vznikne muzejní expozice a kostel
bude využíván pro pořádání kulturních akcí pro
širokou veřejnost. Netroufám si ale ani
MM
odhadovat, kdy to bude…
(s použitím archivní rešerše ZIP o. p. s. a stavebně
technického průzkumu BPO spol. s r. o.)
foto: archiv OÚ a V. Toman
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Co jste hasiči, co jste dělali…
20. srpna jsme na hřišti za garážemi pořádali
nohejbalový turnaj, kterého se účastnilo
9 tříčlenných družstev. Vítězem se stalo
družstvo Já Ty On z Velichova. Počasí se
vydařilo na jedničku a díky hernímu systému
"každý s každým" se turnaj protáhnul do
pozdějších odpoledních hodin. Nouze nebyla o zajímavé sportovní výkony, hledání míčů
v roští ani o vychlazené pivo.
Plni sil jsme se druhý den v neděli vypravili
do kostela, ze kterého jsme vyvezli suť. Hned
to tam vypadá líp…
SDH Velichov

Mobilní svoz odpadů
V sobotu 10. září 2011 se ve Velichově uskuteční svoz nebezpečného a velkoobjemového
odpadu. Kontejnery, do kterých je možné tento
odpad odkládat, budou k dispozici dle následujícího rozpisu:
9.00 - 9.30 - autobusová zastávka "Za vodu"
9.30 - 10.15 - dvůr vedle Hospody U lípy
10.15 - 11.00 - parkoviště u panelového domu
Uvedené časy nemusí být v souvislosti s množstvím dovezeného odpadu přesné, proto buďte
trpěliví. Nefunkční elektrospotřebiče můžete odevzdat v místě zpětného odběru - šatlava ve dvoře.
V době od 9 do 11 hodin můžete své spotřebiče dovézt bez předchozí domluvy, místo
bude otevřené.

Koňská lekce

Rozloučit se s prázdninami pohledem z koňského hřbetu můžete první zářijovou sobotu,
tedy 3-. září 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

Procházka do Radošova

I když nic nenaznačovalo tomu, že by se
počasí umoudřilo, sluníčko nás přece
jen překvapilo a náš naplánovaný pěší
výlet do Radošova se mohl uskutečnit.

Evidence obyvatel
Stav obyvatel k 31. 7. 2011:
celkem včetně 29 cizinců 560,
z toho 290 mužů a 270 žen
V prodeji zůstalo posledních šest kalendářů
Karlovarsko. Máte-li o kalendář, ve kterém
najdete mezi dobovými fotografiemi i Ve lichov, zájem, využijte možnosti jeho za koupení na OÚ. Cena kalendáře je 65 Kč.

Vybaveni deštníky jsme se vydali na cestu do Radošova. Procházka byla příjemná, občerstvení v Hospůdce U Lávky
nám dodalo energii na zpáteční cestu,
při které už jsme vymýšleli další podobný
výlet, o kterém budeme informovat
plakátkem na nástěnce.
SPCCH

Kino v Kyselce
září
promítá se vždy v sobotu od 19:30, není-li uvedeno jinak

3. 9.
10. 9.
17. 9.
24. 9.

Medvídek Pú (od 18.00)
Western story
Princ a pruďas
X-MEN: První třída
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