1. Velichovský triatlon
Konec prázdnin se ve Velichově nesl ve sportovním duchu. Nohejbalový turnaj byl vystřídán dětským fotbalovým turnajem a pomyslnou velkou třešní na dortu byl 1. Velichovský triatlon - štafetový závod družstev,
který spočíval v překonání Ohře, běhu něco
málo přes dva kilometry a jízdou na kole do
výživného kopce k moříčovskému kravínu
a zpět. Závod byl určen pro amatéry, profíkům byl vstup zakázán, přesto se ale některé
časy blížily profesionálním výkonům.
21 družstev na startu - 11 domácích, 3 ze
sousedních Vojkovic a Karlových Varů, po
dvou družstvech ze Stráže a Ostrova, se postaralo o nezapomenutelnou atmosféru celé akce. A to i díky tomu, že 63 závodníků přišla
a přijela podpořit široká fanouškovská základna. Velichovští nejen fandili, ale ukázali
pokračování na str. 4

Úvodník
Když se podaří, co se dařit má… A ještě to
nedá zas tak moc práce a stojí málo peněz
- ideální stav. O čem to tady píšu? No
o 1. Velichovském triatlonu, o akci, která
přilákala spoustu závodníků i diváků
napříč celým věkovým složením. O akci,
o které se docela dlouho mluvilo a ohlasy
slyším a čtu ještě dnes. Nastavili jste si
laťku hodně vysoko, my zas máme o čem
přemýšlet, např. o prodloužení plavání
nebo lepším dopravním zabezpečení.
Velichov bude mít do konce roku ještě
několik příležitostí, jak dokázat nejen
okolním obcím, jak to tady žije. A také,
kolik organizátorů tady máme - když to
není obec nebo školka, je to Hospoda
U Lípy, Svaz postižených civilizačními
chorobami, Sbor dobrovolných hasičů,
Klub vodních motoristů, nebo parta kamarádů kolem pana Švejstila. Tímhle se
budu vždy ráda chlubit a škarohlídům
připomínat. Máte nápad na další akci
a bojíte se sami jejího zorganizování nebo
finančního zajištění? Přijďte, určitě lze
najít způsob, jak váš nápad realizovat.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Velichovská miminka

Po necelém roce byla do školky opět donesena kolíbka, aby poskytla "kulisu" pro focení vítaných
občánků. Při letošním vítání si kolíbku okusili Marek
Šmejkal, který by snad nejraději do školky přišel "po
svých", a Šárka Tusjaková, kterou položení do kolíbky
akorát probudilo. Holky z naší školky přivítaly
miminka originálními básničkami, za což si rozhodně
zasloužily potlesk. Přejeme dětem, aby byly zdravé,
šťastné a rodičům dělaly jen samou radost.
red

Hospoda U lípy:
Pravá vesnická zabijačka
„dvoustovková“
15. říjen 2011 (10.00 - 23.00)
Za poplatek 200,-Kč na osobu můžete konzumovat
po celý den pravé a nefalšované pochutiny z domácí
zabijačky, a to vše můžete sledovat při přípravě před
naší hospůdkou, za doprovodu naší oblíbené bluegrassové skupiny "ALBUM". Jitrnice, jelítka, ovárek,
zabijačkový gulášek, prdelačka, řízečky se salátkem,
škvarkové placky s pomazánkou, tlačenka - to vše
v zaručeně domácí kvalitě

Co jste hasiči,
co jste dělali…
Na soutěži v ostrovském parku se nám v minulosti dařilo. A zadařilo se i letos, když jsme v sobotu 10. září
obsadili v požárním útoku bronzovou příčku.
Tradiční Zimní pohár je ale pro nás stále ještě
nepřekonatelnou překážkou. Za neúspěch možná může
také tradiční příprava guláše, která se protahuje do ranních hodin… Snad se nám v sobotu 22. října podaří
prokletí domácí půdy překonat. Tímto srdečně všechny
zveme na zahradu bývalého dětského domova, kde se
Zimní pohár uskuteční.
SDH Velichov
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Budova bývalé školy
Mnoho mých vrstevníků si jistě vzpomíná na
to, jak se z obyčejné třídy stala odsunutím
lavic do stran tělocvična, jak nás pro
nedostatek žáků spojili ve třetí třídě s prvňáky nebo na to, jak jsme čekali před školou
holky na pravé straně a kluci vlevo. Pak byla
budova několik let zavřená, později zde
škrábali do lavic učni stavebního učiliště
a ještě v nedávné době na lavice a podlahu
dopadaly kapky barvy při ručním malování
dřevěných panenek. Od doby ukončení činnosti firmy zeje budova prázdnotou, sem tam
posloužila jedna ze tříd opět jako tělocvična,
jinak jsou nájemníky jen pavouci a mouchy.
Budovu bývalé školy je nutné zrekonstruovat
a najít pro ni využití. Zároveň máme v obci
budovu školky, která je také v žalostném
stavu. Co s tím? Řešením je spojení těchto
dvou problémů. Platné normy náš záměr
opět pozměnily, ale výsledek už je snad na
světě. Alespoň na papíře ve formě projektové
dokumentace. Budova školy bude zrekonstruována a vedle ní přistavěna nová budova
pro mateřskou školu. V přízemí školy bude
kuchyň, ve které bude možné vařit i pro cizí
strávníky, v 1. patře přístupném od silnice
směr Vojkovice bude úřad se zasedací místností, ve druhém patře knihovna a společenská místnost, v podkroví budou skladovací
prostory a byt pro správce. Nezbytnou
součástí budovy bude výtah. Dojde k úpravě
prostranství před školou, kde vznikne
parkoviště (i podél silnice směr Ostrov),
i křižovatky, která bude upravena tak, aby si
při vjíždění na hlavní silnici řidiči nevykroutili krk.
V tuto dobu máme v ruce pravomocné
Územní rozhodnutí o umístění stavby, na
příštím jednání ZO bude zadáno zpracování
projektové dokumentace pro stavební povolení. A stejně, jako je tomu v případě
kostela, bude obec žádat o dotaci, bez které
by zůstal celý záměr pouze na papíře.
Současné umístění školky je bezesporu
nepřekonatelné. Nevyhovující stav budovy by
nás ale donutil dřív nebo později školku uzavřít. Zahrada školy sloužila dětem i dříve, tak
proč by nemohla nyní. Moderní a přívětivější
prostředí pro děti a kuchyň odpovídající stále
se zpřísňujícím normám určitě prvotní rozpaky zaženou.
MM

Tip na výlet
Prázdniny za námi a vy jste nestihli vidět Kokořín, Karlštejn, Bečov, Minaret
u Lednice nebo Červenou Lhotu? Nic není ztraceno - tedy v případě, že se
spokojíte s modely v měřítku 1:25, které najdete v parku Boheminium
u Mariánských Lázní, kde je naučně poznávací okruh s dokonalými modely
stavebních a technických památek České republiky. Pokud odbočíte z hlavní
silnice na Zádub, přijedete po pár kilometrech přímo k parku. Otevřeno je do
2. listopadu 2011. Více informací na www.boheminium.cz.
red
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1. Velichovský triatlon
dokončení ze str. 1
i svůj smysl pro humor - pan Bosáček svůj
dvorek změnil ve "velo servis". Nutno podotknout, že atmosféru umocnilo nádherné
počasí, které mohly všechny srpnové víkendy
tomu prvnímu zářijovému závidět.
Část závodníků pojala celé klání jako recesi
a vtipnými kostýmy pobavili nejen sami sebe,
ale samozřejmě i přítomné diváky. Za mohutného povzbuzování dorazil do cíle jako první
závodník z týmu s označením 103, což byl
součet věku členů karlovarsko - ostrovského
týmu (V. Taušek, M. Ouška, O. Maceška).
Druhé místo obsadili velichovští Smokeři
(L. Slovjak, Z. Bitman a M. Gössnitzer), bronzová příčka patřila ostrovskému družstvu
Hamata ve složení E. Kunzmannová,
S. Kočová a V. Kočí. Obcí Poohří se týkal
vložený souboj o putovní pohár. Vzhledem
k tomu, že nejlépe umístěné družstvo Poohří
bylo z Velichova, zůstává do příštího roku
putovní pohár doma.

Závodníci si vzali pokyny k celé akci skutečně
k srdci a přítomná zdravotnice neměla takřka
žádnu práci. Děkuji touto cestou zastupitelům, kteří nápad na uspořádání takové
akce nezavrhli, ale naopak mi s organizací
pomohli. Velké poděkování patří i všem
ostatním dobrovolníkům a ostrovské hlídce
Policie ČR.
Výsledková listina a fotografie jsou k dispozici
na www.velichov.cz.
MM

Domov pro osoby
se zdravotním postižením
v Radošově vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se koná

v úterý 11. října 2011
mezi 7.00 a 17.00 hod.

Kino v Kyselce
říjen

Evidence obyvatel
Stav obyvatel k 31. 8. 2011:
celkem včetně 29 cizinců 560,
z toho 290 mužů a 270 žen

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

8. 10.
15. 10.
22. 10.
29. 10.

V peřině
Muži v naději
Šmoulové (od 18.00 hod.)
Zkažená úča
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