IX.

Pohádka na konci prázdnin

Úvodník
30. srpna patřil amfiteátr opět dětem. Sedm
z nich si zahrálo trpaslíky v pohádce
O Sněhurce, se kterou do Velichova přijelo
Pouliční divadlo Viktora Braunreitera. Po
jejím skončení se děti mohly pod vedením
Elišky Failové naučit kejklovat a žonglovat.
Honza Bitman opět připravil zdarma limonádu, vuřty a zmrzlinu a kdo nebyl unaven ze
sluníčka, mohl si zaskotačit na nafukovací
džungli a překážkové dráze. Po takovém
rozloučení s prázdninami se ale do školy
a školky nebude chtít asi už vůbec nikomu.
red

S končícími prázdninami rozhodně léto
nekončí. Máme před sebou ještě tři letní týdny, ve kterých nás čeká několik zajímavých
akcí, které se bez hezkého počasí neobejdou.
Tou první akcí je dětský fotbalový turnaj,
který se bude konat v sobotu 5. září na hřišti
v Radošově a pořádá ho parta kamarádů
Míly Švejstila. Druhou akcí je již pátý ročník
Velichovského triatlonu. Plavci by určitě
přivítali, kdyby teplota vody dosahovala
aspoň k 25° C. Zatímco my budeme rádi,
když bude místy alespoň 25, ale ne stupňů,
nýbrž centimetrů, aby přítomný zdravotník
nemusel ošetřovat plavcům odřená kolena.
Tou další akcí bude znovuobnovená Benátská noc, při které čeká návštěvníky parčíku
na pravém břehu Ohře hudební vystoupení
i ohňostroj.

"Okurková sezóna" tedy proběhla, a ještě
probíhá, opravdu jen na zahrádce, dění ve
Velichově se rozhodně netýká. A protože už
nevím, co dál do tohoto úvodníku napsat,
rozhodla jsem se pro inspiraci televizními
novinami a vkládám sem fotografii koťátka.
Krásné léto, i když asi už jen to "babí"!
Markéta Moravcová
starostka obce
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Velichovská hasičata v létě
Kdo by si myslel, že naši malí hasiči přes léto
odpočívali, ten by se zmýlil. Scházeli se podle
možností, jak to jen šlo. V suchých časech jsme
pečovali o vysázený skalník před panelákem. Díky
jeho zalévání se celé družstvo zdokonalilo v práci

se džberovou pumpou a kbelíky. Navíc si každý
ujasnil pravidla bezpečnosti práce a slušného
chování, kdy se rapidně snížilo dovádění dětí na
zídce mimo probíhající práci. A když už se vedro
nedalo vydržet, nacvičovala hasičata záchranu
tonoucího při společném koupání v řece. Všichni
figuranti přežili a tak jsme zvládli i nachystat naší
první vícedenní akci.
Soustředění
Historicky první soustředění malých hasičů
z Velichova se konalo první srpnový týden od
čtvrtku do neděle. Děti prožily čtyři pekelně
horké dny na základně vodních skautů
v Karlových Varech Tašovicích. Oproti předpokladům a přípravným schůzkám se nakonec
zúčastnilo jen pět statečných, což děti mrzelo. Na

druhou stranu o to výživnější mohl být trénink…
a nejen ten, protože maminky nám navařily jako
pro regiment.
Soustředění jsme zahájili společnou cestou
vlakem z Vojkovic a dál už všechno běželo jako na
drátkách. Hasičata navštívila krajskou knihovnu
a dospělé kolegy v hasičské zbrojnici Tašovice.
Parta poctivě potrénovala v lanovém centru,
poznávala přírodu v oboře na Linhartu, pravidelně se chladila a podstupovala výcvik vodní
záchrany v řece a dokonce došlo i na noční
poplach se simulovaným požárem zahrady. Po
celou dobu jsme nezapomněli ani na odpočinek,
polední klid byl pro vedoucí velice oblíbenou
aktivitou. Došlo i na tvorbu. Vlastnoručně malo-

vaná trička se při vystoupení nacvičené scénky na
dětech opravdu vyjímala. A jak už k podobným
akcím patří, každodenní hodnocení pořádku nesmělo chybět a překvapivě se setkalo s velkým
nadšením a spoustou usměvavých smajlíků.
Chystáme
Nyní už jsou prázdniny za námi a družstvo čeká

nový školní rok. V našich řadách máme hned
čtyři prvňáčky. Snad všichni úspěšně zvládnou
nové povinnosti a kroužek mladých hasičů se jim
i nadále vejde do rozvrhu, aby nezmeškali blížící se
událost. Tou bude zprovoznění vyhlídky nad
Vinohradem. Potom, co děti provedly nezbytné
terénní úpravy, bude v nejbližší době plácek dovybaven posezením a připraven pro všechny, kteří se
rádi kochají pohledem do krajiny.

A závěrem..
Rádi bychom naše řady rozšířili a o mladého hasiče nad 10 let, který by měl do budoucna ambice
stát se pomocným instruktorem družstva. Samozřejmě ale neodmítneme ani jiné zájemce, kteří by
se chtěli stát jedním z nás.
Snad vše půjde podle plánu a potkáme se v listopadu u tradičního rozsvěcení vánočního
stromku, kde všem rádi předvedeme, jak jsme
zase postoupili v umění dramatizace.
Ohni zmar!
Za velichovská hasičata J a n a H y n k o v á

Srpnové setkání
Svátek Nanebevzetí Panny Marie, které je
zasvěcen náš kostel, letos vyšel přesně na den
(15. srpna), kdy se před kostelem konala mše,
při které se setkávají místní a okolní věřící
s původními obyvateli naší obce, kteří
v současné době žijí snad ve všech koutech
Německa.

Všem přítomným byl umožněn následně
i vstup do kostela, kde mohli po roce vidět
to, co loni díky prostorovému lešení k vidění
nebylo - tedy pohled na krov, kterému
nebránil strop.
Káva s koláčem na zahradě u Uslerů, stejně jako
večerní posezení na Hubertusu, jsou již neod-

dělitelnou součástí setkání. Nedělní dopoledne
strávili starousedlíci v Kyselce, kde využili
komentovanou prohlídku lázní. I když se do
Velichova sjíždějí každoročně již několik let, skoro pokaždé přijede někdo poprvé. O to víc mě
těší, že v naší obci pokaždé naleznou něco nově
MM
upraveného nebo opraveného.
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Karlovarka ve Velichově

Po celé řadě rockových koncertů přišla změna a do Velichova zavítala známá dechová
hudba Karlovarka. I když v menším složení,
ale přijela. V krásném nedělním odpoledni
se sešli zejména starší občané a posezení
prokládané tancem dokreslilo příjemnou
atmosféru hudebního odpoledne.
Poděkování ovšem přišlo i ze strany muzikan-

tů, kteří pochválili hezké prostředí, výborný guláš od pana vedoucího a dobré publikum. Dlužno ještě poděkovat "samozvaným" organizátorům
hudebního odpoledne, panu Hubertu
Plomerovi,
Václavu
Götzovi

a Jiřímu Bitmanovi, kteří chtěli udělat radost
i příznivcům lidové hudby.
JB

Pozvánka k Lípě
I na září je v Hospodě U Lípy připraven zajímavý program.
A nejen v hospodě.
11. září se koná od 19 hodin v parčíku na pravém břehu Ohře
Benátská noc. Po zaplacení dobrovolného vstupného je připravena pro návštěvníky projížďka na pivním voru, hudební kulisu
zajistí Tsunami a Luboš Víšek band, Ohnivé divadlo Ignis zaujme
pliváním, točením a polykáním ohňů a na závěr bude Dušanem
Krivošem odpálen přímo z řeky Ohňostroj.
V pátek o týden později, tedy 18. září, se od 20 hodin koná na
sále Vinobraní. Vinaři - Marek Koráb a Petr Vystoupil, nachystali kvalitní vína z velkopavlovické oblasti, bílý a červený burčák
bude připraven speciálně pro tento den. Atmosféru vinobraní
podtrhne cimbálová muzika Primáš, podávat se budou domácí
klobásy přímo z udírny a pečená žebírka. Kapacita sálu je
150 osob, proto je nutná rezervace na tel. 775 353 793.
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Nohejbalový turnaj
V sobotu 29. srpna se na hřišti za garážemi
konal další ročník nohejbalového turnaje,
jehož pořadatelem je Sbor dobrovolných
hasičů Velichov. Osm tříčlenných týmů na
dvou hracích plochách s přibývajícími zápasy

postupně odhazovalo své svršky. Hráči si
pohráli i s nervy diváků, kdy mnohdy rozhodoval o výsledku poslední bod. Po loňské
absenci si první místo opět zasloužili borci
z Boru, svěřenci Bédi Pavlíka - Pepík, Kuba

Klub se rozrůstá Velichovský triatlon
Již pátý ročník této vydařené akce je za
dveřmi - v neděli 6. září 2015 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

V letošním roce navštěvujeme snad nejvyšší
počet jubilantů. A vzhledem k tomu, že se
rozrůstá klub s číslicí 8 na začátku, nebude
tomu v příštích letech jinak. Krásné 80. narozeniny letos už oslavili pánové Tusjak,
Plucar a Broniš. A další dámou je paní
Zdenka Skořepová, které by její věk určitě
také nikdo nehádal. Přejeme hodně zdraví,
pohody a vrásky pouze od smíchu.
red

a Jirka Klimentovi spolu s Alešem Pavlíčkem
zabojovali a odnesli si trofej za druhé místo,
bronzovou příčku obsadilo družstvo KTM ve
složení Václav Kučera, Michal Farkaš, Jan
Vávra a Radek Eder.
red

Evidence
obyvatel
Stav obyvatel k 31. 7. 2015:
celkem 514,
z toho 256 mužů a 258 žen

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

5. 9. Život je život
12. 9. Ovečka Shaun ve filmu
(od 18:00 hod.)

29. 9.Pařba v Mexiku
26. 9. Pár nenormálních aktivit 2
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