Rozsvěcení vánočního stromu
dětí z velichovské mateřské školy. Na jejich
vystoupení ani nebylo poznat, že skoro celý
listopad postupně zápasily s neštovicemi,
které do školky zavítaly.
Každý rok se snažíme vybrat jiný program,
letos jsme se pravděpodobně nezavděčili těm,
kteří chtěli zpívat vánoční koledy, na které
pokračování na str. 4

Úvodník

I letos se v sobotní podvečer před začátkem
adventu modře rozzářil vánoční stromek na
návsi. Než ale k rozsvícení stromu došlo, užily si děti na sále hospody U Lípy pohádku
O tom čertím hodování, se kterou se představili ochotníci Divadelní scény DK Ostrov.

Za doprovodu vánočních koled se pak ze
dvora vydal na cestu lampionový průvod,
který byl zas delší, než ten loňský. Delší nikoli trasou, ale počtem svítících lampionů.
Po společném odpočítávání se stromek rozzářil a byl krásnou kulisou pro vystoupení

Poslední dvě listopadové akce - Obecní
ples a rozsvěcení stromku, ukázaly, jak se
velichovští obyvatelé chtějí potkávat a bavit. Zároveň ale přilákaly do Velichova
opět spoustu "přespolních". Jsem moc
ráda, že se máme čím chlubit, že lidem
stojí za to vážit k nám cestu. Byla bych ale
nerada, kdyby nám ty naše akce přerostly
přes hlavu a díky těm přespolním si místní začali říkat: "Tam já nepůjdu, tam jsou
samí cizí lidé." Ale jsou to opravdu cizí
lidé? Při pohledu na zaplněnou náves
jsem o tom přemýšlela. První, co mě totiž
napadlo, bylo, že nevidím nikoho známého. Udělala jsem pár kroků a nestíhala
přát hezký večer, možná jsem někoho
i nechtíc přehlédla. Když jsem se totiž
zadívala podruhé, zjistila jsem, že všichni
tito "cizí" lidé jsou tady s těmi místními,
že jsou to jejich příbuzní a známí, kterým
se chtějí pochlubit tím, jak to u nás
chodí, jakou atmosféru naše akce mají
a po rozsvícení stromku slyšet to, že tam
u nich tak hezký stromek nemají. Tohle
zjištění všechny mé obavy rozehnalo. A že
se všechno nepovedlo tak, jak jsem si
původně představovala? Nepovedlo, ale
vidět vás zas tak hezky pohromadě a v příjemné náladě, mi to vynahradilo.
Přeji vám za sebe, obecní úřad a zastupitelstvo obce krásný adventní čas, málo
shonu a víc příjemných setkávání. Vánoční svátky prožijte podle vašich představ a do roku 2012 vstupujte zdraví, šťastní a s předsevzetími, které se vám podaří
naplnit.
Markéta Moravcová
starostka obce
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5. Obecní ples

Již popáté zahajoval "velichovskou plesovou
sezónu" Obecní ples. V sobotu 19. října se
pro strávení večera a části noci na plese
rozhodlo více než 100 lidí, což nám, jako
pořadatelům akce, udělalo opravdu radost.
Předtančení letos vystřídala takřka pětiminutová laserová show, která návštěvníky plesu
upozornila na blížící se vánoční svátky.
Kapela Ventilky a Pumpičky, o které se mluvilo ještě několik měsíců po loňském plesu,
nezklamala ani letos. V dlouhých tanečních
sériích vystřídala snad všechny hudební žán-

ry. Zpěvačka z kapely byla mile překvapena
nejen tím, že na sebe první taneční pár
nenechal dlouho čekat, ale i tím, v jakých
krásných šatech dorazily na ples slečny
a dámy.
I přes neúčast kamaráda z Moravy se podařilo prodat všechny lístky tomboly a půlhodinu

před půlnocí mohla být tombola
vylosována. Pak už
si výherci přicházeli pro ceny,
losovali další a někteří z hostů plesu
při losování posledních deseti cen trnuli, zda
jsme si opět nevymysleli cenu, která bude
spíš trestem. Loni byla výhrou poukázka na
10 hodin veřejně prospěšných prací pro
obec. Ani letos nemohla "poukázka" chybět.
Po zaznění ceny - sada letních pneumatik,
začali někteří z chlapů přemýšlet, zda se jim
bude rozměr hodit právě pro jejich auto. Jak
si ale všichni oddechli, když si výherce ceny Jirka Kotek vyslechl informaci o tom, kde si
má pneumatiky vyzvednout. Tím místem byl
můstek k pastvinám u silnice směr Moříčov,
kde často vzniká černá skládka. Obec
Velichov mu tímto děkuje za zlepšení stavu
životního prostředí v obci. I když byl zklamán
z toho, že pneumatiky našel na určeném
místě pouze dvě. Neberte ale jeho zklamání
jako návod, kam pneumatiky odkládat! :-)
Výtěžek z plesu zůstává obci, která jej opět
použije na práce v kostele Nanebevzetí Panny
Marie. Hotovou projektovou dokumentaci
na opravu střechy a krovu posuzují památkáři. Doufám, že nikdo vstupného ve výši
150 Kč a zakoupených nevýherních lístků do
tomboly nelituje.
Děkuji všem, kteří na ples zavítali,
a samozřejmě sponzorům tomboly, bez

kterých by to rozhodně nešlo. Mezi nimi jsou
Vojenské lesy a statky, s. p., Elektro S Milan Štěpánek, Chodovar, Autodoprava
Jiří Bitman, HC Kredit, spol. s r. o. Vladimír Hoch, Karlovarský kraj, Lékárna
Pharmaland na poliklinice v Ostrově,
ČMSS - Ing. Kateřina Datinská, Kadeř nictví SMILE (vojkovice, Ostrov), Tru hlárna Petr Kroupa.
MM
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Otužilci v Ohři

"Svaz otužilců a ztepilých mužů Velichova"
pořádá 25. prosince 2011 od 11.00 hodin
pod mostem Otužilecké zdolávání řeky Ohře.
Není nutné řeku přeplavat, ale ponořit se
a především vystavit mužské a ženské muskulatury a vnady. Široká účast vítána!
MŠ

Přijďte si užít příjemné dotyky masáže
navozující pocity klidu a harmonie,
pomáhající tělu účinně regenerovat
a celkově relaxovat.
To vše v domácím prostředí,
bez nutnosti dojíždět do města.
základní masáž

30min./150Kč
(záda a šíje )
celková masáž
60min./300Kč
(záda, šíje a nohy zezadu)
"Královská masáž"
30min./300Kč
(záda, šíje a nohy zezadu
- 2 maséři)
komplexní masáž
120min./700Kč
(záda, šíje, nohy zezadu,
hýždě, nohy zepředu,
bříško a paže)
Dárkový poukaz dle výběru masáže (sváteční,
narozeninový, vícečetný s bonusem slev apod. )
D. a J. Kolovratníkovi
Velichov 141
608 914 469 nebo 725 008 056

Vánoční schůze SPCCH
V pondělí 12. prosince 2011 se od
11.30 hod. koná na sále Hospody U Lípy
slavnostní vánoční schůze Svazu postižených
civilizačními chorobami. Srdečně zveme
všechny členy a prosíme ty šikovné, aby se
pochlubili ochutnávkou vánočních dobrot.
M. Balounová, předsedkyně SPCCH

Všichni chceme být zdraví!

30. listopadu se děti z mateřské školy ve
Velichově zúčastnily interaktivního programu
o zdravém životním stylu, který pro nás
připravili studenti 1. ročníku vyšší odborné
školy zdravotnické, obor diplomovaný farmaceutický asistent, pod vedením Mgr. Heleny
Pěnkavové. Děti pozorně sledovaly "Šášu",
který je celým představením provázel, spolupracovaly při správném sestavování jídelníčku, spontánně doplňovaly hygienické
návyky, jakými je například čištění zubů,

nebo mytí rukou před a po jídle. Děti viděly
scénku o útoku nemoci na nevhodně oblečenou holčičku a následnou návštěvu u lékaře,
na ni navazovalo přiřazování oblečení k rozmanitým variantám počasí. Celé vystoupení
zakončili studenti předáním dárečků. Děti
dostaly zoubek, omalovánky, cukrovinky.
Vzhledem k tomu, že toto vystoupení bylo již
druhé v pořadí, stává se spolupráce se
zdravotnickou školou tradicí, a my se těšíme,
co si pro nás studenti připraví příští rok.
L. Kučerová
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Rozsvěcení vánočního stromu
dokončení ze str. 1

zas před dvěma lety nadávali jiní. Jazz kvartet
Šmidli boys rozhoupal svými jazzovými
a swingovými melodiemi většinu z návštěvníků. Ti, kteří vydrželi až do konce, se ale
jedné vánoční melodie přece jen dočkali.
Nedílnou součástí velichovského rozsvěcení
stromu je ohňostroj, letos sice krátce přerušen, ale doprovázen krásnou písní hudebního skladatele Karla Svobody.
Jsou věci, které se nemění, ale je správné je
opakovat. Takovou záležitostí je poděkování panu Bitmanovi za dopravu stromu, hasičům
za jeho ozdobení, zajištění průvodu a zpomalování projíždějících automobilů, Jardovi
Zágnerovi a Jirkovi Kotkovi za výborný svařák
a velký dík patří opět po roce Antonínu
Peškovi a jeho firmě AZ dekorace, který nám
osvětlení a ozdoby pro letošní strom zapůjčil.
MM
(foto Jan Škuthan a M. Kučera)

Na co nezapomenout před koncem roku
• Změna vývozu odpadních nádob pok ud přemýšlíte o tom, jestli
změnit nebo nezměnit četnost
vývozu popelnic, tak teď je k tomu
ten nejvhodnější čas, abyste od
začátku roku "najeli" na nový režim
svozu. K tomu je nutné podepsat
dodatek smlouvy.
• Kácení stromů rostoucích mimo les i k tomu je teď nejpříhodnější doba.
Myslete na to, že správní ř ízení,

Ordinační hodiny ZS Kyselka
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

Pátek

8:00 - 12.00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
13:00 - 15:00
8:30 - 12:00
13:00 - 15:00
8:00 - 12:00

MUDr. V. Čapková
MUDr. J. Kunešová
MUDr. J. Kunešová
VOJKOVICE
Kyselka
MUDr. J. Kunešová
MUDr. V. Čapková

Očkování proti chřipce je pacientům nad 65 let
hrazeno pojišťovnou. Ostatní pacienti se mohou
nechat naočkovat za 150 Kč.

kter ým se toto kácení povoluje,
může tr vat až 30 dní, proto si
požádejte o povolení včas. Formulář
žádosti dostanete na OÚ nebo jej
najdete na www.velichov.cz.
• Místní poplatek za psa - ten se platí
za psa od 3 měsíců jeho věk u.
Přihlaste si tedy včas svého nového
psího kamaráda a vyzvedněte si pro
něj známku. Pokud jste během roku
o pejska přišli, nahlaste to na OÚ,
bude vám poplatek zastaven. Jestliže
tak učiníte až v průběhu roku 2011
s tím, že psa už nemáte např. půl
roku, bude vám napočítána alikvotní část za dobu, než ho odhlásíte.
red

Evidence obyvatel
Stav obyvatel k k 31. říjnu 2011:
celkem (včetně 27 cizinců) 559,
z toho 288 mužů a 271 žen

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

3. 12. Lidice
10. 12. Drive
17. 12. Johnny English se vrací
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