Záchrana kostela
dny, kterých se kromě zástupců obce, zhotovitele, odboru památkové péče MěÚ Ostrov a
Karlovarského kraje, účastní i odborníci z
Národního památkového ústavu z Lokte. K
prováděným pracím nejsou z jejich strany
vznášeny žádné připomínky. Díky prostorovému lešení bylo možné doplnit mykologický
průzkum a zároveň bylo zjištěno, že oproti
původní dokumentaci musí být sejmuto a
zlikvidováno jedno pole navíc. Sejmutá stropní
prkna jsou očíslována, konzervována a postupně balena jednotlivě do geotextilní fólie. Poté,
co se v průběhu dalšího období podaří opravit
krov a střechu, budou vracena zpět na původní
MM
místo.
foto: V. Toman

Úvodník
Práce na sejmutí a zakonzervování stropu
kostela Nanebevzetí Panny Marie jsou v plném
proudu. Prostorové lešení, které zabírá více než
polovinu kostela, bylo přesunuto na druhou
stranu. Ještě před tím provedli restaurátoři

opatření vedoucí k zachování zbytků výmalby,
jejíž část byla nenávratně poničena zatékáním.
Speciálními nátěry byly ošetřeny dřevěné konstrukce stropu.
V průběhu prací se konají pravidelně kontrolní
V životě jsou chvíle, o kterých víme, že přijdou, ale přece nás jejich příchod překvapí.
Prvního září začíná školní rok. Paradoxně se
tento den stal posledním pro učitele, který se
nesmazatelně zapsal do osudů mnoha místních obyvatel. Pan Josef Janát se po skončení
své pedagogické kariéry stal starostou Kyselky.
Nebál se nazývat věci pravými jmény a odhodlaně přijímal rozzlobené reakce od těch, na
které svými výroky poukazoval - ať jím byl ministr, podnikatel, nebo běžný občan. Tak jsem
ho poznala já. Čest jeho památce a upřímnou
soustrast pozůstalým.
M. Moravcová, foto: Facebook
Měl jsem tu čest být učen matematiku Panem Učitelem
Janátem. Nikdy nezapomenu na jeho rovný, lidský a nezištný přístup k těm, co stejně jako já neoplývali matematickým nadáním, a přesto jim, díky němu, něco v hlavě utkvělo. Nikdy nezapomenu a děkuji za čas, který mi
věnoval.
Tomáš Moravec

No co já to v minulém úvodníku slíbila?
To už nikdy, ale opravdu nikdy, neudělám, abych slibovala něco, co nemůžu
sama svým přičiněním zajistit. Slibovala
jsem, že stavební dělníci neodjedou dřív,
než práci před panelovým domem
dokončí. Pracovníci firmy pracovali od
rána do večera ve všední dny i o víkendech, s takovým pracovním nasazením
jsem se na obecních zakázkách opravdu
dlouho nesetkala. Věřím tomu, že kdyby
pracovali 8 hodin denně bez víkendů,
byly by práce nyní tak ve dvou třetinách.
Vše by se možná stihlo, kdyby stavbu
nekomplikovaly sítě, které nejsou nikde
zakreslené, nemuselo by pak docházet
k prodlevám při konzultování změny projektu, kdyby před tím nepřišel vytrvalý
déšť, a další kdyby …ale dost slov, která by
mohla být považována za výmluvy. Teď je
to k vzteku, vypadá to, že je vše hotové,
ale průjezd ani parkování umožněno
není. Zbytečně by bylo znehodnoceno to,
co ještě není řádně zhutněno. Ty čtyři pracovní dny prostojů snad za tolik nářků
a zničení dosavadní práce nestojí. Termín
pro dokončení díla s ohledem na to, co už
je hotové, překročen rozhodně není a ani
nebude.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Pohádkové rozloučení

Informace o tom, že končí prázdniny, mnoho dětí rozesmutní. Poslední srpnovou
neděli se obloha rozhodla, že bude smutná
taky - její pláč v podobě deště donutil pořadatele k přesunu divadla z amfiteátru dovnitř
na sál. Děti si ale i přes to pohádku o pejs-

kovi v podání Divadla z bedny náležitě užily.
Venku pak proběhlo pečení buřtíků, takže
děti nebyly o nic ochuzeny. Odpoledne uteklo velmi rychle, určitě takhle rychle uteče
i doba do dalších prázdnin - třeba hned těch
red
podzimních.

Kalendář pro rok 2015 - Karlovarsko na starých pohlednicích, je možné zakoupit za 70 Kč
na OÚ Velichov. Pohlednice naší obce je v kalendáři už v únoru.

4. Velichovský triatlon
Již čtvrtý ročník této vydařené akce ťuká
na dveře - v neděli 7. září 2014 se
uskuteční štafetový závod družstev - plavání proti a po proudu Ohře, jízda
na kole terénem cca 5 km a běh 2,2 km.
Mezi doběhnutím posledního závodníka
a vyhlášením výsledků se uskuteční dětský duatlon - jízda na kole a běh.
Prezence od 8:45 do 9:30 hod. na obecním úřadu - i na duatlon. Propozice na
www.velichov.cz.
red

Letní kino
Sezóna velichovského letního kina byla
v pátek 29. srpna ukončena. Podtrženo
sečteno - celková návštěvnost 202 diváků!
Letní trhák Mamma Mia zkomplikovalo
počasí, ale příští rok ho do programu, vedle
dalších úspěšných titulů, určitě zařadíme
znovu. V našem kině promítáme prostřednictvím DVD nosičů. Takže opět nebude
možné promítat filmové premiéry. Nechme
se tedy překvapit, s čím filmaři v zimě a na
jaře přijdou - do léta se tyto tituly na DVD
k veřejné produkci jistě objeví. Příští rok už
nebude bránit nic tomu, abychom promítali
už v červnu, kdy je přece jen tepleji. A co
takhle zimní kino?
red
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Setkání starousedlíků

I přes přibývající roky se každý rok vypravuje
přibližně 20 starousedlíků se svými rodinami
do Velichova. Mše svatá byla letos sloužena
před zazděným hlavním vchodem, boční
vchod byl zahrazen kontejnerem, do kterého
postupně přibývá suť ze stropu kostela. První
více viditelný krok k záchraně kostela původní obyvatelé s nadšením přivítali. Snad se
budeme mít čím pochlubit i příště.
MM

Vinobraní
V pátek 12. září se koná v Hospodě U Lípy
Vinobraní. Přijďte ochutnat kvalitní vína
z˙velkopavlovické oblasti, bílý a červený
burčák připravený speciálně pro tento den.
Prodej i přes ulici do vlastních nádob. Od
20.00 hod. zahraje na sále cimbálovka
Primáš. Vstupné 150 Kč.

Nové letecké
snímky
Patříte-li mezi obdivovatele leteckých záběrů
a rádi byste měli fotografii Velichova formátu A3, přijďte si vybrat snímek na úřad.
Letošní záběry jsou opravdu povedené.
Vybrané snímky budou dodány v říjnu.
Objednávky a platby předem (250 Kč) přijímáme do konce září.
red
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Dětský fotbalový turnaj
Již poosmé se ve Velichově konal zásluhou
Miloslava Švejstila a jeho nadšených kamarádů dětský fotbalový turnaj. Letošního
ročníku, který se konal v sobotu 30. srpna na

hřišti za garážemi, se účastnilo v šesti
družstvech na 40 dětí. Po jednom družstvu
z Ostrova a Kyselky, velichovská mládež zformovala 4 družstva. Vítězem se stalo domácí
družstvo "Johan". Poděkování za pomoc patří
pánům Chalupnému a Zahálkovi.
red

Evidence obyvatel
Stav obyvatel k 31. 7. 2014:
celkem 517, z toho 255 mužů a 262 žen

Kino v Kyselce
září
promítá se vždy v sobotu od 19:30

6. 9. Kumba (od 18:00 hod.)
13. 9. Justin Bieber´s - Believe
(od 18:00 hod.)

Sbor dobrovolných hasičů Velichov uspořádal v sobotu 16. srpna další ročník nohejbalového turna je. Pohár pro vítěze si již tradičně odvezlo mužstvo z Boru. Vzhledem k tomu, že hřiště za
g a r á ž e mi n a b í z í p o d m í n k y s p í š p r o p l á ž o v ý n o h e j b a l , n e b y l o o k u r i ó z n í a p ř e d e v š í m n e č e k a n é m í č e
nouze. A jak je na snímku vlevo dole vidět, někdy je i třeba nemyslet hlavou, ale míčem... :-)

20. 9. Kráska a zvíře (od 18:00 hod.)
27. 9. Babovřesky 2
Od ledna 2013 jsou v kině nové reproduktory,
nové plátno a nová projekční technika.
Promítá se v digitální kvalitě.
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