Velichovští otužilci
Tradičně se na první svátek vánoční sešli
otužilci, aby smočili své údy do studených
vod naší Ohře, která letos vystoupala ze břehů, a děsila účastníky tohoto právem obdivo-

vaného sportu svou dravostí. Celkem sedm
účastníků se vrhlo do vln za doprovodu
skupiny Tsunami, která tematickými písněmi
doprovázela celé dění.

Pokračování fotogalerie Sedmi statečných na str. 4

Úvodník
Konec světa nenastal - tedy upřímně pochybuji o tom, že tomu ve Velichově někdo věřil. A pokud se někdo takový našel,
tak ty zásoby zkonzumujte dřív, než podlehnou zkáze, ať nemusíte platit regulační
poplatky za pobyt na infekčním oddělení
v nemocnici.
Je zvláštní něco začínat a nevědět, zda to
vůbec k něčemu bude. Píšu teď o volbě
prezidenta, na kterou se celá republika
chystá, ve stanovených lhůtách obecní
a městské úřady oznamují a zveřejňují potřebné informace, jsou roznášeny volební
lístky, na školení se vydávají okrskové
volební komise. V době, kdy noviny vychází, nikdo z nás netuší, zda jsou
vynaložené finanční prostředky a práce
zbytečné, nebo zda se volba uskuteční,
a my si poprvé v dějinách sami rozhodneme o nové hlavě státu.
Kdybych shrnula předpovědi astrologů
o tom, jaký bude rok 2013, dojdu
k závěru, který každý znáte: takový, jaký si
ho sami uděláte. To, že nás čekají změny
a obstojíme díky vnitřní síle, odvaze a pozitivnímu myšlení, není nic nového. Že se
zrychluje životní tempo, rostou ceny takřka za všechno? Také nic nového pod
sluncem. Přesto vám přeji, abyste odolali,
sílu v sobě našli, nebyli brzy vyčerpaní
a zůstali zdraví po celý následující rok.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Nejlepší bramborový salát

Ještě nedozněla hudba od
skupiny Tsunami, a již se
scházeli první účastníci do
Hospody U Lípy, aby se
svými výrobky od sváteční
večeře soutěžili o nejlepší
bramborový salát. Celkem

Volba prezidenta
Volba prezidenta republiky se uskuteční ve
dvou dnech - 11. a 12. ledna 2013:
dne 11. ledna 2013 od 14:00 hodin do
22:00 hodin, dne 12. ledna 2013 od 8:00
hodin do 14:00 hodin.
Místem konání volby ve volebním okrsku
č. 1 Velichov je kancelář starostky obce
Velichov, v budově Obecního úřadu Velichov, Velichov č. p. 13.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky (občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Voličům budou dodány 3 dny přede dnem

Svoz odpadů
Od roku 2009 platí občané Velichova za
svoz odpadů stejnou částku. Na posledním prosincovém jednání ZO bylo rozhodnuto, že pro rok 2013 zůstanou
naposledy ceny zachovány, zvednuty
budou až od roku 2014.
Připomínáme, že částku za svoz odpadů
stačí zaplatit do konce března. V případě, že provedete úhradu bezhotovostně, zadejte pro svou platbu číslo účtu
43-3210410247/0100.
Vývoz 1x týdně
70l
110l
1 336Kč 2 061Kč
Vývoz 1×14 dní
788 Kč 1 152Kč
Vývoz - kombinace 1 107 Kč 1 682 Kč
Pronájem nádoby:
170 Kč/ rok.
red

konání volby hlasovací lístky. Ve dnech volby
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V případě konání II. kola volby se tato uskuteční:
dne 25. ledna 2013 od 14:00 hodin do
22:00 hodin a dne 26. ledna 2013 od 8:00
hodin do 14:00 hodin.
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech volby.
Voliči, kteří nebudou moci volit ve svém
volebním okrsku, mohou podat žádost
o vydání voličského průkazu na Obecním
úřadě Velichov osobně s občanským
průkazem nejpozději do 9. ledna 2013 do
16.00 hod. Voličské průkazy se vydávají voliči
osobně nebo osobě, která se prokáže plnou
mocí s úředně ověřeným podpisem voliče
žádajícího o vydání voličského průkazu. Pro
každé kolo potřebujete voličský průkaz, lhůta
pro požádání o jeho vydání pro II. kolo je do
23. ledna 2013 do 16.00 hod. (v případě
osobního vyzvednutí).
Pokud se z vážných důvodů nemůžete
dostavit do volební místnosti, můžete si
na tel. 353 942 105 domluvit návštěvu
volební komise s přenosnou volební
urnou u vás doma.
red

Právní
poradna
Bezplatné právní poradenství pro
občany Velichova proběhne na OÚ
Velichov ve čtvrtek 17. ledna 2013
od 15:30 do 16:30 hod.
red

12 výrobků hodnotila tříčlenná komise opět
pod vedením Jardy Zágnera.
A tak byl vyhodnocen na 3. místě salát Lenky
Musilová a Jiřího Bitmana, na druhém místě
výrobek Standy Štěpánka současně s loňskou
vítězkou Jitkou Rauerovou a prvenství připadlo Bedřichovi Pavlíkovi a Hubertu Plomerovi s přítelkyní Světlanou. Vítězové dostali tekuté odměny, pěkná trička a mikiny
s logem Chodovaru.
Po této soutěži následovala přestávka
a v 17.00 hod. podával Jarda Zágner svoji rybí
polévku pro žebrotu, chudinu, holotu
a ostatní zcela zdarma. Tak tam rychle
JB
spěchám.

Výstup
na Liščák
Třetí ročník Výstupu na Liščák se koná
v sobotu 2. února 2013. 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 si s
sebou vzít propisku a dobrou náladu.
Akce se koná za každého počasí! A pokud
nebude "lít jako z konve", vezměte s sebou
vuřty.
MM

Na katastr jen
s formulářem
Od 1. ledna 2013 je zákonem uložena povinnost podávat návrh na zahájení řízení o povolení vkladu na stanoveném formuláři.
Vzor formuláře je stanoven vyhláškou
č. 401/2011 Sb. Formulář je možné stáhnout
v sekci "Formuláře" na stránkách www.cuzk.cz,
kde jsou zpřístupněny i aplikace a nápovědy
k jeho vyplnění.
red
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Ohlédnutí za prosincem ve školce
I v minulém roce navštívil děti ve školce
Mikuláš, čert a anděl. Opět vše dobře dopadlo, všechny děti umluvily čerta hezkou básničkou a byly obdarovány nadílkou. Děti i paní
učitelky byly mile překvapeny, že jim nadílka
připutovala i z vietnamské truhlárny.
Příprava programu na vánoční besídku zabrala určitě hodně času, ale rozhodně se
vyplatila, protože besídkou udělaly děti radost nejen sobě, ale i všem rodičům
a příbuzným. Letos se na besídce přednášelo,
zpívalo za klavírního doprovodu, tancovalo
a hrálo divadlo. Maminky se u následného
společného posezení pochlubily výborným
vánočním cukrovím, děti si pro rodiče
připravily ručně vyrobené dárečky. Zkrátka
besídka se vším všudy, jak se sluší a patří do
správné školky, kterou ta velichovská
rozhodně je.
red

Tříkrálová sbírka 2013 Zápis do 1. tříd ZŠ
I v letošním roce bude ve Velichově
probíhat Tříkrálová sbírka, kterou u nás
zajišťuje Oblastní charita Ostrov. Koledníci navštíví vaše domovy v pátek 4. ledna
podvečer a v sobotu 5. ledna 2013.
Výtěžek sbírky bude určen na vybavení
dalších 13lůžek projektu "Navýšení kapacity
Domova pro seniory v Ostrově" . Na vybavení
nových pokojů a zázemí Domova např.
polohovací postele, noční stolky, šatní

skříně, stoly, židle, regály, zahradní nábytek, apod.
Věříme, že skupinky koledníků, které
u vás doma zazvoní, vás svou tříkrálovou
koledou potěší. I jejich prostřednictvím
pak budete moci přispět na pomoc novým
seniorům v našem Domově.
Předem vám děkujeme za vaše otevřené
srdce i ruku k pomoci.
Mgr. Tomáš Fexa, ředitel OCH Ostrov

Někdo s obdivem sleduje ohňostroj na obloze, jiný utěšuje svého domácího mazlíčka
a někdo to pak musí uklidit. Letos by mohl pan Jaromír Vávra soutěžit s pražskými
technickými službami, protože se na Nový rok ráno chopil nářadí a náves uvedl do
stavu před ohňostrojem v době, kdy ostatní ještě dospávali po bujaré oslavě.

Zápis je určený pro děti narozené od 1. 9.
2006 do 31. 8. 2007 a pro děti po odkladu
povinné školní docházky.
Obec Velichov má obecně závaznou vyhláškou určenu spádovou základní školu, kterou je Základní škola Josefa Václava Myslbeka v Ostrově, na kterou musí být vaše
dítě přijato. Samozřejmě se můžete rozhodnout, že své dítě umístíte na jinou základní školu, jeho přijetí ale není garantováno.
Zápis v Ostrově proběhne 15. a 16. ledna
2013 vždy od 14 do 17 hodin.
Základní škola v Kyselce pořádá zápis 16. a
30. ledna 2013 v odpoledních hodinách.
Vezměte s sebou:
• občanský průkaz nebo cestovní pas
rodiče
• rodný list dítěte a jeho průkaz zdravotní
pojišťovny
• potvrzení o trvalém pobytu dítěte,
pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce
red

Daň z nemovitosti
Pokud jste v minulém roce nabyli
nemovitost nebo jste ji naopak prodali
nebo darovali, nezapomeňte, že do
konce ledna musíte podat na Finanční
úřad v Ostrově daňové přiznání. Pozdní
podání povede k pokutě ve výši min.
500 Kč.
Daň z nemovitosti je splatná do konce
května 2013, složenky budou zasílány na
adresu vašeho tr valého bydliště.
Vlastníte-li nemovitosti na více místech,
bude vám zaslána složenka pouze jedna
s celkovou částkou. Ještě v minulém
roce byly složenky zasílány podle toho,
kde jste nemovitosti vlastnili.
red
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Velichovští otužilci

Po krátké pauze, kdy se podával punč a občerstvení, zavelel nestor
otužilců Jirka Kolovratník k opětovnému ponoření do chladné vody

a za potlesku mnoha diváků ukončili otužilci koupel. Právem patří náš
JB, foto: M. Kučera
obdiv těmto odvážlivcům.

Výstup na Špičák
Poměrně početná skupina z Velichova hájila jeho barvy na silvestrovském výstupu na
Špičák. Zatímco v předchozích letech nám byl vždy dopřán sníh, letos se stal výstup
poněkud blátivějším.

Kino v Kyselce
Občanská inzerce
Jaroslava Suková , která se učí druhým rokem
kadeřnicí, hledá modely pro pánské a dámské
stříhání. Modelové úkony jsou prováděny zdarma, podmínkou je dostavení se do kadeřnictví
v Karlových Varech. P ř í p a d n í z á j e m c i m o h o u
v o l a t p o 1 6 . 0 0 h o d . na tel. 725 865 536.

leden

Evidence obyvatel
Stav obyvatel k 30. 11. 2012:
celkem (včetně 27 cizinců) 546,
z toho 288 mužů a 258 žen

promítá se vždy v sobotu od 19:30

5. 1.
12. 1.
19. 1.
26. 1.

Sedm psychopatů
Atlas mraků
Twilight sága: Rozbřesk - 2. část
96 hodin: Odplata
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