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Triatlon a dětský duatlon
Kučera. Vzhledem k tomu, že toto družstvo
bylo nejvýše umístěné z družstev vesnic Poohří,
zůstal putovní pohár i popáté ve Velichově.
Obdiv si zaslouží všech 33 závodníků i velké
množství diváků, kteří opět vytvořili příjemnou kulisu. Vyhlásili jsme i nejlepší a vylosovali šťastné závodníky z každé disciplíny, kteří
si odnesli ceny v podobě trik a originálních
cen. Na vítěze čekala vedle pohárů a láhve
i bedýnka zeleniny a ovoce.
Již třetím rokem organizujeme pro děti duatlon. Letos jsme přihlášené děti rozdělili do
dvou věkových kategorií. V té do 6 let zvítězil
Matouš Moravec, druhé místo si vybojoval
Honzík Čech a pro bronz si doběhla Maruška
Hynková. V kategorii do 10 let vybojoval zlato
pokračování na str. 4

Úvodník
Teplota vody možná o stupínek vyšší než
teplota vzduchu, zamračeno, sem tam kapka - ale ani toto neodradilo 11 tříčlenných družstev, která se postavila na start již 5. ročníku
Velichovského triatlonu. Pupkani KV - Michal
Havlíček, Miroslav Stibor a Jan Volejník se
opět vrátili na stupeň vítězů, druhé místo si

odneslo družstvo BARTMOR ve složení Káťa
a František Bartošovi spolu s Tomášem Moravcem a třetí příčka patřila chodovsko - karlovarským Tučňákům - Janovi a Haně Stuškovým spolu s Marcelem Vltavským. Bramborová medaile patří družstvu z Velichova ve
složení Albín Pavlis, Karel Hamrla a Václav

Září bylo letos vskutku bohaté na akce,
při kterých si každý mohl najít to své. Od
miminek po seniory. Miminka si na své
vítání pravděpodobně asi nevzpomenou
a budou nechápavě kroutit hlavou nad
fotkami, které jsme během jejich vítání
pořídili. U cimbálovky zas pro změnu
zaplesalo nejedno srdce při vzpomínkách
na společné výlety po moravských vinicích. Jedenácti závodníkům srdce poskočilo hrůzou při představě, že mají vlézt
do ledové Ohře, aby splnili první část
štafety v co nejlepším možném čase a zároveň aby to nebyl jejich poslední závod.
Další radost budou mít děti ve školce.
Tedy popravdě řečeno - těm to asi bude
jedno, ale nás může hřát, že se nyní
budou stravovat zdravěji, protože byl do
kuchyně pořízen konvektomat, díky kterému se z již teď výborných jídel stanou
jídla ještě chutnější. A v neposlední
řadě se zahřeje ještě srdce těch, kteří
vnímají náš kostel jako dominantu a
jsou na ni právem pyšní - v říjnu bude
částečně obnovena střecha včetně
krovu, ale o tom víc, až to budeme mít
potvrzené černé na bílém.
Krásné babí léto a podzim!
Markéta Moravcová
starostka obce
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Fotbalový turnaj

V sobotu 5. září uspořádal Míla Švejstil spolu
s Pepíkem Říhou fotbalový turnaj. Označení
"dětský" se už postupně z jeho názvu vytrácí,
turnaje se už po několik let účastní hráči, kteří
hrávali ve svých 10 letech a postupně se z nich
stávají přes puberťáky dospěláci. Ale ani to jim

nebrání strávit jedno sobotní dopoledne na
hřišti a jen tak pro zábavu si zakopat s mladšími kluky. A kdy se vám na této trase poštěstí,
aby vám aspoň chvilku fandili cestující z parního vlaku? I to bylo, vedle skvělých gólů,
red
k vidění první sobotu v září.

Mobilní svoz
odpadů
V sobotu 3. října 2015 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.

Vítání občánků
Po dvou letech jsme v mateřské škole přivítali
mezi velichovské občany čtyři miminka. Nejstarší z nich - Šimon Vojta, čekal na vítání
11 měsíců, přišel skoro po svých. V březnu se
narodily dvě holčičky - Hanička Labíková
a Malvína Plecitá a v červenci pak přišel na
svět Matěj Usler.
Program zahájily opět děti ze školky, které se

pečlivě naučily básničky právě pro tuto
příležitost. Pak už byla miminka přivítána,
rodičům rozdány dárky a nemohlo chybět
společné fotografování nad kolébkou. Přejeme i touto cestou dětem jen to nejkrásnější,
hodně zdraví, lásky a rodičům jen samou
radost, žádné starosti a spoustu trpělivosti.
foto: Miroslav Kučera. red
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Velichov bez proudu
Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce vysokého
napětí dojde v říjnu k přerušení dodávek elektřiny. Konkrétně 5. a 6. října v době od 7.15 do 18
hodin. V těchto dvou dnech bude bez elektřiny
velká část obce, přerušení se nebude týkat panelových domů, bytovek a školky. Plánek je zveřejněn na webu obce a na úředních deskách.
O týden později bude dodávka elektřiny přerušena znova, po vsi visí plakátky, oficiální informace
nemá obec do uzávěrky novin k dispozici.
red

Koncert U Lípy

Zabíjačka
Hospoda U Lípy Vás opět zve na zabíjačku, na
které se domácí výrobky připravují přímo před
zraky všech přítomných - jelítka, jaterničky,
smažák, ovárek, prejt, řízky, prdelačka, škvarky.
Za poplatek 250,- Kč pak můžou přítomní tyto
výrobky v sobotu 17. října 2015 od 10.00 hodin
konzumovat v libovolném množství. Rezervace
nutná! Jaternice, jelita, tlačenku a prdelačku
možno zakoupit po objednávce na tel.
775353793, k vyzvednutí v den konání akce od
9 hod.
Od 14 hod. zahraje nejlepší velichovská kapela
TSUNAMI.
JB

Luboš Andršt - český kytarista a skladatel je
všestranný hudebník, který čerpá svou inspiraci především z oblasti blues a jazzu.
Luboš byl ve svých začátcích, ostatně jako
mnoho jiných, postaven před dvojí volbu.
Buďto jít svou vlastní cestou a zůstat umě-

lecky nezávislý, nebo zvolit méně riskantní
a výnosnější existenci v bezpečných vodách
domácí pop music. Naštěstí pro své posluchače zvolil první možnost. Přestože hrát
rockovou a jazzovou muziku nebylo v tehdejším totalitním systému nic lehkého,
vydržel po této cestě kráčet více než 45 let
a dodnes zůstává svému ideálu umělecké
svobody věrný. Během této doby postupně
spolupracoval s celou špičkou české jazzové
i rockové scény (M. Prokop, M. Kratochvíl, J.
Hrubý, J. Stivín, R. Dašek, E. Viklický, M.
Svoboda aj.), ale vystupoval také se zahraničními osobnostmi (P. Lipa, Toto Blanke,
Ignaz Netzer, Tonya Graves, Dana Gilespie,
Tadeusz Nalepa, Paul Jones, Katie Webster,
B. B. King).
Na jeho koncert se můžete těšit v sobotu
17. října od 20:00 hod. na sále Hospody U
red s použitím informací
Lípy.
a fota z www.lubosandrst.cz

Vinobraní a burčák

Vybavení
knihovny
V průběhu posledního měsíce byl dokončen
projekt " P o k r a č o v á n í v a u t o m a t i z a c i k n i h o v n y
v e V e l i c h o v ě " , v rámci kterého byly pořízeny dva
nové počítače včetně programového vybavení,
které může využívat zdarma široká veřejnost.
Projekt byl realizován díky finančním prostředkům z programu Ministerstva kultury ČR
Veřejné informační služby knihoven - VISK 3.
Celkové náklady činily takřka 27 tis. Kč, dotace
byla ve výši 18 tis. Kč.
MM

Odměna 5 000 Kč

Velichov zabodoval ve sběru elektrozařízení.
Mezi obcemi Karlovarského kraje do 5 000
obyvatel získal 3. místo s ním spojenou
prémii ve výši 5 tis. Kč v maximální výtěžnosti všech zpětně odebraných spotřebičů včetně
red
chlazení za rok 2014.

V pátek 18. září se uskutečnilo v sále
Restaurace U Lípy vinobraní, které zcela
odpovídalo svému názvu. Na sále opravdová cimbálovka, vína přímo od zdroje
a pochopitelně nechyběl ani pověstný
burčák. Mnozí ví, za jakých okolností
a v kterou dobu je burčák opravdovým burčákem, ale při troše tolerance lze tento mok
konzumovat. A dokonce jej i pochválit.
Nemusí být zpravidla doslazován ani jinak
šizen, aby zachoval svou chuť. Prvotně
zkvašený nápoj, který překvapivě obsahuje
množství vitamínů, ale také alkoholu,
přírodního cukru a kvasinek, je tedy tím co
lidé na tomto nápoji vyhledávají. O tom,
kolik se má (nebo může) tohoto moku

vypít pro "zdraví", se vedou diskuse, ale
mluví se o stejném množství, kolik krve
koluje v žilách člověka. Tolik tedy
o burčáku. Vraťme se však ke kvalitní
kapele. Dobrá muzika a nálada byla jistě
podmíněna výkonem muzikantů cimbálovky Primáš, která hrála ve svižném rytmu a po moravsku. Podávala se kvalitní
vína, proto i nálada tomu odpovídala.
Nakonec lze dodat, že se zde líbilo
muzikantům i mistrům vinařům Petru
Vystoupilovi, Marku Korábovi a koneckonců i návštěvníkům. Bylo též příjemné a
vínu prospěšné, že akce byla nekuřácká.
Tak tedy snad i příště.
JB
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Triatlon a dětský duatlon
dokončení ze str. 1
Vojta Suk, následován Martinem Šlechtou
a na pomyslném stupníku pro třetí místo stála
Anežka Valnohová spolu s Pavlem Moravcem.

Evidence
obyvatel
Stav obyvatel k 31. 8. 2015:
celkem 516,
z toho 257 mužů a 259 žen

Kino v Kyselce
Za ovoce pro vítěze a všechny závodníky děkujeme firmě Tesařství K & H (Karel Kanický
a Hubert Plomer), za pitný režim Karlovarským
minerálním vodám, a. s. Poděkování patří
i všem dobrovolným pořadatelům a fotografům.
Kompletní výsledky a fotografie naleznete na
webových FB stránkách Velichova.
MM

říjen
promítá se vždy v sobotu od 19:30

3. 10.
10. 10.
17. 10.
24. 10.
31. 10.

Spongebob na suchu (od 18:00 hod.)
Přežijí jen milenci
Gambler
Vybíjená
Neutečeš
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