Prosinec v MŠ Velichov
Mikuláš s čertem byli
dětmi ve školce přesvědčeni o tom, že
jsou hodné a opravdu
něco umí. Čert u nás
moc práce neměl, ale
poslouchat dětské sliby ho moc bavilo, stejně tak, jako Mikuláše
bavily dětské básničky.
Odměnou pro děti byly balíčky s dobrotami.
Všímavé děti ale zaregistrovaly, že paní učitelky odcházely z besídky takříkajíc s prázdnou. Určitě to ale
nebylo tím, že by paní
učitelky zlobily.
Rodičům, prarodičům, ale i dětem samotným, udělalo radost pásmo říkanek, písniček
a tancování, které si děti připravily na svou
vánoční besídku. Děti poctivě vyráběly i malé

dárečky, které hned po skončení besídky
předaly svým rodičům. Předvánoční atmosféra pak byla ve školce cítit i po skončení vystoupení, kdy všichni ve školce zůstali a obdi-

vovali vánoční cukroví, které maminky přinesly.
MM, foto K. Musilová, M. Ryšavá

Nejlepší bramborový salát Úvodník

Dne 25. prosince 2011 se již potřetí sešli tvůrci bramborových salátů, aby nechali čtyřčlennou komisi posoudit, který je ten nejpovedenější, nejchutnější. V Restauraci U Lípy

bylo k hodnocení celkem 15 výrobků.
Komise ve složení Jaroslav Zágner, Petr Rott,

Zdeněk Šmejkal st. a Miluška Kotroušová
měla od samotného začátku těžkou práci. Již
od pohledu bylo poznat, že kvalita salátů bude vyrovnaná. Chyběly tentokrát saláty vlašské, vajíčkové,
mrkvové apod.
Nakonec porota
vyhodnotila jako
nejlepší výrobek
salát paní Jitky
Rauerové, těsně
před výrobkem
paní Jany Ondráčkové. Všichni přítomní pak
měli
možnost
ochutnat vítězný
výrobek i další
předváděné saláty. Všichni se
shodli na tom, že
chyběly jen řízky.
Přesto si ceny odnesli všichni soutěžící.
JB, foto Jiří Bitman

A pak, že se jen nadává a podařené věci se
nechválí a berou automaticky… Kdepak,
ke konci roku to bylo jinak. Ať jsem
přišla, kam jsem přišla, po chvíli se zvrtla
řeč na velichovskou vánoční výzdobu.
V Ostrově, při výšlapu na Špičák v sousedních Vojkovicích, v sms nebo i na Facebooku. Po týdnu se na té původní projevila vada materiálu, a proto nám byla
pronajímající firmou dodána výzdoba
nová, větší, určitě i dražší, ale za původní
cenu. Svítící stromky na lampách udělaly
radost mnoha lidem. A probudily "přející"
závist v mnoha dalších.
Přejme si, aby se Velichovu v roce 2012
podařilo více nejen takových, ale i zásadnějších, záležitostí. A pokud máte správně
našlápnuto, nezapomeňte na Výšlap na
Liščák.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Povodně
Loni v lednu nás po delší odmlce potrápila
povodeň. Zatím to nevypadá, že by tomu
mohlo být i letos, přesto ale přinášíme několik informací, které ve svém letáku poskytlo
Povodí Ohře, státní podnik.

rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny
vodních toků nebo jiných povrchových vod,
při které již voda zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může působit škody.
Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo

Práva a povinnosti fyzických a právnických
osob a kompetence povodňových orgánů při
ochraně před povodněmi upravuje zákon
č. 245/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Povodní se

třetího stupně povodňové aktivity a končí
jejich odvoláním.
Povrchové vody, tedy ani vodní tok, nejsou
podle vodního zákona předmětem vlastnictví žádné fyzické ani právnické osoby ani

Tříkrálová sbírka 2012
Vážení spoluobčané, žádáme Vás opět o spoluúčast na této charitní akci, která se bude konat
v Ostrově a okolí ve dnech 3. - 14. ledna 2012.
Zahájena bude v kostele sv. Michaela a Panny Marie Věrné v Ostrově, a to v úterý dne
3. ledna 2012 od 16:00 hodin, sraz koledníků je již v 15:30 hodin (na faře naproti kostelu).
Koledníků a je stále nedostatek! Pomozte nám pomáhat!
Sbírka je již podvanácté vyhlášena Charitou České republiky a v našem městě a okolí je organizována Oblastní charitou Ostrov. Sbírka se stává tradiční akcí tohoto druhu v našem regionu.
Výtěžek sbírky 2012 bude určen na náklady spojené s realizací projektu - Snížení nákladů za
vytápění, zateplení poslední stěny, a to hlavního průčelí objektu Domova pokojného stáří
bl. Hroznaty v Hroznětíně, případně pak ještě na výměnu starého, opotřebovaného vybavení
pokojů a zázemí Domova, jako jsou např. šatní skříně, regály, zahradní nábytek, apod.
Mgr. Fexa, Oblastní charita Ostrov

státu. Tedy ani povrchové vody, které protékají při povodni a fakticky ji způsobují,
nikdo nevlastní a neodpovídá za ně.
Povodeň nelze fakticky vyloučit, a to ani činnostmi a opatřeními prováděnými na ochranu před povodněmi ani jiným způsobem.
Vodní zákon definuje ochranu před povodněmi jako činnosti a opatření k předcházení
a zvládnutí povodňového rizika v ohroženém
území. Každá fyzická a právnická osoba se
musí před nebezpečím povodně chránit sama
způsobem a měrou, kterou uzná za vhodnou
a měrou odpovídající míře nebezpečí povodně pro sebe nebo svůj majetek.
Fyzické a právnické osoby při nebezpečí
povodně nebo při povodni informují
povodňové orgány, správce vodního toku
a Hasičský záchranný sbor ČR o nebezpečí
a průběhu povodně na svých nemovitostech. Informují zejména o nahromadění
plovoucích předmětů a o ucpání průtokových profilů staveb (mostků, lávek). Jsou
povinni především sami zabezpečit záchranu všech osob a dále zachraňovat svůj
majetek. Po povodni provádějí prohlídky
svých nemovitostí, zjišťují rozsah a výši
povodňových škod a jsou povinni poskytnout povodňovému orgánu (obecnímu
úřadu) podklady pro zprávu o povodni.
Sami odstraňují povodňové škody a přitom
zabezpečují kritická místa na svém majetku
tak, aby byla průchodná pro případ další
povodně.
Vlastníci nemovitostí, které byly při přirozené povodni poškozeny (např. zaneseny
bahnem, štěrkem nebo kameny, byla na nich
zničena vegetace, poškozeny nebo zcela zničeny stavby), nemají nárok na náhradu škody,
která jim vznikla, a to ani vůči státu, kraji
nebo obci ani vůči správci vodního toku.
Mají ale nárok na pojistné plnění, pokud byli
pojištěni proti škodám způsobeným povodní,
a to vůči pojišťovně, s níž mají uzavřenou
platnou smlouvu.
red s použitím informací Povodí Ohře, s. p.

Obytná zóna
Obec Velichov je již třetím rokem členem
Sdružení Krušné hory - západ. Posláním
tohoto sdružení je mimo jiné rozvoj a propagace regionu. Sdružení se podařilo získat
z Regionálního operačního programu NUTS
II Severozápad dotaci ve výši 4,3 milionu Kč
na projekt Budování kapacity pro místní
rozvoj v regionu Krušné hory - západ. Obec
Velichov získá prostředky ve výši přesahující
140 tis. Kč na projektovou dokumentaci pro
stavební povolení akce Revitalizace obytné
zóny u panelového domu a bytovek. Stavební
povolení by mohlo být vydáno do konce září
letošního roku. Pokud se obci podaří získat
potřebné finance, mohl by být záměr v roce
red
2013 realizován.
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Výstup na Liščák

Předvánoční vystoupení

Druhý ročník Výstupu na Liščák se koná
v sobotu 28. ledna 2011. Start je od 9.30
z návsi, kde budou dětem do 10.30 hod.
rozdávány soutěžní karty, do kterých budou
psát odpovědi na otázky, které je čekají cestou. Podmínkou úspěšného absolvování
výšlapu je dosažení vrcholu Liščáku do
12.00 hod., kde na vás čeká pamětní list
a sladká, případně tekutá, odměna. Nezapomeňte vzít s sebou propisku a dobrou
náladu.
Akce se koná za každého počasí! A pokud
nebude "lít jako z konve", vezměte s sebou
vuřty.
MM

Změna bankovního
účtu obce
Upozorňujeme na nový účet obce vedený
u Komerční banky. Číslo účtu obce je nyní
43-3210410247/0100. Stávající bankovní spojení u ČSOB zůstává stále v platnosti. Přesto,
prosíme, využijte pro bezhotovostní platby
(svoz komunálního odpadu, poplatek za psy,
nájemné) výše uvedené číslo účtu.
red

Svoz odpadů
Firma Marius Pedersen, a. s., provozovna
Ostrov pro občany Velichova připravila příjemné překvapení - ceny za svoz odpadů zůstávají v roce 2012 stejné, jako v předchozích
dvou letech.
Připomínáme, že částku za svoz odpadů stačí
zaplatit do konce března. V případě, že provedete úhradu bezhotovostně, zadejte pro svou
platbu nové číslo účtu 43-3210410247/0100.
70l
Vývoz 1 x týdně
1 336Kč
Vývoz 1×14 dní
788 Kč
Vývoz - kombinace 1 107 Kč
Pronájem nádoby: 170 Kč/rok.

110l
2 061Kč
1 152Kč
1 682 Kč
red

Vánoční
schůze
SPCCH
Předvánoční čas je předurčen k setkávání.
V tomto čase se setkávají k tradičnímu
vánočnímu posezení i členky a členové Svazu
postižených civilizačními chorobami, pro
které byla 12. prosince připravena vánoční
schůze, kde se vzpomínalo nejen na společné
zážitky při pěších výletech (účastníkům byly
předány diplomy), ale i na ty, kteří nás
v posledním roce navždy opustili. Setkání
bylo i tentokrát zpestřeno malou tombolou.
red

Taneční kroužek Koťata, Berušky, Latinka
a sbor Káčata - zkrátka děti ze ZŠ a MŠ Kyselka a MŠ Velichov si připravily na čtvrtek
15. prosince vystoupení, kterým na sále
Restaurace U Lípy potěšily všechny přítomné.
Pravidelné zkoušky a přípravy byly na
výkonech znát. Poděkování patří paním

učitelkám a Mirce Ryšavé, která s dětmi
taneční vystoupení připravovala. Škoda jen,
že někteří dospělí nevydrželi na místě
a neustálými odchody a příchody na sál vystoupení svých dětí rušili.
red, foto A. Šiplová
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Velichovští otužilci

Na první svátek vánoční si dali pod mostem
ve Velichově sraz otužilci a nejméně tři
desítky diváků. Vyšší hladina vody nedovolila
na tomto místě delší setrvání ve vodě, přesto
se odvážlivci v plavkách mezi kameny vydali.
Z původní rodinné záležitosti se postupně
stává veřejností oblíbená akce, u které se zažije spousta legrace. A akce dává zabrat i těm,
kdo se snaží vzpomenout si, pokolikáté se již
koná…
red, foto Jiří Bitman, Jan Škuthan

Babybox
v Karlových
Varech
48. český babybox bude ve čtvrtek
9. února slavnostně otevřen v Karlovarské krajské nemocnici. Babybox pro
odložené děti chce pomáhat dětem, ale
i rodičům a matkám, které se v tísnivé
situaci nedokážou postarat o novorozence. Odložení dítěte do babyboxu
není trestné a je zcela anonymní.
Vyhřívané a ventilované babyboxy jsou
opatřené mnohonásobně jištěnou signalizací. Děťátku se dostane veškeré
zdravotní péče a sociální pomoci.
Zastupitelstvo obce Velichov schválilo
na svém předvánočním jednání finanční
dar občanskému sdružení, které babyboxy podporuje. Na účet sdružení poputuje po podepsání smlouvy 5 tisíc
korun.
MM
Obec Velichov přijme brigádníka nebo brigádnici
na úklid sněhu. Nebojíte-li se vstávání ve 4 hodiny
ráno a umíte vzít hrablo do ruky, přijďte na úřad,
nebo volejte na tel. 353 942 105.

Knihovna v novém
Ostrovská knihovna se přestěhovala do rekonstruovaných prostor Paláce princů. Původní regály, které jsou ve velmi slušném
stavu, našly uplatnění v menších
místních knihovnách v regionu.
Za symbolickou cenu jsme je
pořídili i do té naší. Pak už
mohla začít akce "kulový blesk",
kdy za pomoci hasičů putovaly
knihy a regály z jedné místnosti
do druhé a zpět, aby mohly být
místnosti mezitím vymalovány,
doplněny osvětlením, zabezpečovacím zařízením a samozřejmě lepšími regály
a dlouhým pultem.
Velichovská knihovna prokoukla a těší se na
své návštěvníky. Vzhledem k tomu, že obec
platí každý rok Krajské knihovně v Karlových
Varech tzv. kooperační příspěvek, jsou knihy
průběžně obměňovány. Katalog knih je přístupný on-line a odkaz na něj naleznete na
www.velichov.cz/knihovna.
A vstříc jsme vyšli i těm, kteří nemají k dispozici připojení k internetu. V jedné z místností jsou, kromě knižních darů, také dva

počítače, na kterých můžete zdarma surfovat.
Děkujeme hasičům, jejich manželkám, dětem, návštěvníkům knihovny a samozřejmě
knihovnici paní Šprokové za pomoc se
red
stěhováním a úklidem prostor.

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

Evidence obyvatel
Stav obyvatel k 30. 11. 2011:
celkem (včetně 27 cizinců) 552,
z toho 286 mužů a 266 žen

7. 1.
14. 1.
21. 1.
28. 1.

Moje krásná učitelka
Bastardi
Tintinova dobrodružství (od 18.00 hod.)
Ocelová pěst (od 18.00 hod.)
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