Ověření kvality vody
Pr vní vánoční svátek se již tradičně
vydali prozkoumat kvalitu vody v Ohři
odvážní otužilci. Letos jich bylo patnáct, mezi nimi i jedna žena. Zkoumáním bylo zjištěno, že voda byla
dobrá, ale pochopitelně studená a velmi
mokrá. Účastníkům určitě pomohlo
vydatné povzbuzování přihlížejících,
hudební doprovod v podání Tsunami
a skutečně dobrý horký punč.
red
foto: M. Kučera

Úvodník
Také jste si v duchu položili otázku „Co
nás čeká v roce 2014“? Určitě mnoho
zážitků, příležitostí, radosti, ale i nedorozumění, zklamání a rozčarování. Často si pak opakuju dokola větu o tom, že
si přece nepřivodím smrt z vyjančení.
Slova o tom, co nás čeká za zmatky
s novým občanským zákoníkem, kolik
paragrafů se v praxi potká se špatným
výkladem, kolik jich bude potřeba
změnit, nás provázejí z médií poměrně
často. Největší změna občanského
a obchodního práva v historii je
vskutku velkolepá – svým rozsahem
hravě překoná jakýkoliv předpis, který
u nás kdy platil, a nezůstane mnoho
životních situací, jež by nový zákoník
neřešil. Nová právní úprava stojí na
zásadách spravedlnosti a svobody,
zároveň však počítá s tím, že každý
člověk má svůj rozum, umí ho používat
a je přiměřeně opatrný. Nový zákoník
předpokládá, že každý jedná poctivě
a v dobré víře. Nepoctivost jednání se
bude muset prokazovat. Podle nové
úpravy bychom tedy měli každé jednání
považovat spíše za platné než za neplatné, což má předcházet vyhýbání se
závazkům kvůli drobným chybám,
náhodám či nedorozuměním. Jenže jak
se v tom orientovat, když se do nového
zákona dostávají výrazy, které zavání
dobou, o které psala Božena Němcová?
Víte, co znamená např. závdavek, přestavek, véspolek, rozhrada, výměnek,
koupěchtivec, vydlužitel, propachtovatel nebo výprosa? Díky organizaci dTest
se vám pokusíme od příštího čísla
Velichovských novin přinést alespoň
částečnou orientaci v tom, co nás čeká.
Ráda bych vám v novém roce popřála
více dobrých zpráv, žádná zklamání
a především pevné zdraví díky kterému
se případným nástrahám lépe ubráníte.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Velichovská hasičata
Kdo? Děti nejen z Velichova, které chtějí být
hasičem a je jim více než tři roky.
Nejmladšímu hasiči je tři a půl roku a největší světák k nám jezdí z Květnové.
Co? Kroužek probíhá jednou za 14 dní vždy
v úterý.
V listopadu minulého roku se s pomocí
hasičů z SDH Velichov začali scházet malí
fandové hasičů z Velichova. Po prvních
čtyřech schůzkách, vstupuje kroužek Velichovských hasičat do nového roku a za tu
krátkou dobu, co se malí hasiči scházejí, už
ledasco zažili. Vyzkoušeli si večerní záchranu

zraněné, pohřešované holčičky, aby ji potom
na dalších schůzkách mohli zachraňovat
z hořícího domečku nebo od hořícího
vánočního stromečku, který následně uhasili
za pomocí hadice typu B.
Se zimním a letos trochu nezimním počasím
se hasičata po úvodních schůzkách přesunula
s výcvikem do sálu Hospodu U Lípy, který
nám slouží jako tělocvična. Tady zábavnou
formou prochází opravdovým hasičským
výcvikem - trénují štafety na překážkových
dráhách, nacvičují tísňová volání, učí se
hasičské značky, piktogramy, vhodné hasicí

přístroje a osahávají si hasící techniku. Do
budoucna nás čeká ještě mnoho práce - postupně zasvětit děti i do tajů zdravovědy,
naučit se vázat základní uzly, projít si
s hasičaty jejich první záchrannou akcií ve
sněhu a snad zvládneme připravit i akční
scénku, ve které by náš hasičský tým mohl
představit svůj um veřejnosti.
Jak to vše stihneme, když se vídáme jen
dvakrát do měsíce? Těžko, ale když malí
hasiči budou docházet pravidelně a pilně se
připravovat i doma, určitě vše brzy zvládneme. Taková povedená schůzka hasičat totiž
vyžaduje pořádnou přípravu a v nejbližší
době nebude v silách novopečených "náčelníků" hasičat, aby schůzky byly častěji. Zatím
jde tedy jenom o zájmový kroužek, ale do
budoucna, budou-li děti chtít, nevyhýbáme
se možnosti registrace družstva přípravky
a třeba se dočkáme i družstva mladých hasičů
nad 6 let. To vše záleží jen a jen na zájmu
dětí a ochotě rodičů, tyto zájmy podporovat.
První vlna nadšení, kdy k hasičárně dorazilo
dvakrát po desíti dětech, už opadla, ale i ustálená sestava pěti hasičat si užívá mnoho
legrace a pomalu se z nich stává opravdový
hasičský tým. Kdo by chtěl v novém roce
rozšířit naše řady, neváhej! Ať už v tělocvičně, venku nebo v hasičárně už teď se na Vás
těšíme.
Další schůzky proběhnou 7. 1., 21. 1. a 4. 2.
Info o schůzkách: Pro přihlášené přes sms, email a facebook. Pro nováčky budeme
vyvěšovat letáky na naší nástěnce před sálem
hospody a na vývěsce před jednotou.
Za Velichovská hasičata Jana Hynková

Zaměřeno na seniory
Výčep, a později i sál Hospody U Lípy, se stal v úterý 10. prosince
místem pro setkání seniorů naší obce. Od půl dvanácté se zde konala
slavnostní schůze Svazu postižených civilizačními chorobami, kde si
její členové připomněli činnost svazu a společně poobědvali.
Od dvou hodin pak pokračoval program na sále, kde obec připravila
Předvánoční setkání (nejen) pro seniory. O úvodní vystoupení se
postaraly děti z Mateřské školy Velichov s pásmem básniček a písniček. Další část programu patřila prap. Krylové z ostrovského policejního oddělení, která přítomným představila prap. Kandu (na
fotografii uprostřed), který má právě naši obec na starost. Pak následovaly krátké filmové ukázky zaměřené na bezpečnost seniorů. V nich
byly nastíněny životní situace, kde se senioři stávají oběťmi podvodů.
Z filmu se stal seriál v okamžiku, kdy starou paní navštívil mladík,

kterého měl údajně poslat pan farář. V tu chvíli byl film zastaven,
a pokud je někdo zvědavý na to, s čím koho měl farář poslat, musí
přijít na příští setkání. S vánočně laděným vystoupením se představil
taneční kroužek Latinka, který vede Mirka Ryšavá. Na závěr programu
vystoupila MUDr. Jandourková s připomínkou základních chyb při
stravování diabetiků.
Vzhledem k omezenému počtu tancechtivých chlapů hrál pan Zumr,
který postupně ovládal klávesy, harmoniku i saxofon, především
k poslechu. Příště bude možná všechno jinak. Vzhledem ke kladnému
ohlasu budeme v pořádání podobných setkání pokračovat.
red
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Vánoční besídka

Pro rodiče, příbuzné a kamarády si děti
připravily, samozřejmě se svými učitelkami,
vánoční besídku, která se možná mohla
jmenovat "Prťata na koberci". Tolik drobotiny pohromadě naše školka už dlouho
nezažila, věkové rozložení dětí se více blíží

Svoz odpadů
Na prosincovém jednání ZO bylo
rozhodnuto, že pro rok 2014 zůstanou
ceny za svoz odpadů ve stejné výši, jako
tomu bylo loni. Zvedá se pouze cena za
svoz odpadů pro chataře - z 350 Kč na
400 Kč.
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 1 x týdně

70l
1 336Kč

110l
2 061Kč

788 Kč

1 152Kč

Vývoz 1×14 dní
Vývoz - kombinace
1 107 Kč 1 682 Kč
Pronájem nádoby: 170 Kč/rok.
red

k dolní hranici věku potřebnému pro vstup
do školky. O to těžší bylo připravit program
tak, aby zaujal nejen diváky, ale i děti samotné. Troufám si tvrdit, že se program moc
líbil, vykouzlil na tvářích diváků mnoho
úsměvů a dárečky
vyrobené dětmi udělaly rodičům určitě
radost.
Součástí besídky je
i tradiční posezení
u kávy a cukroví, které donesou rodiče.
Besídka se letos konala ve čtvrtek 19. prosince, tedy pět dní
před Štědrým dnem.
Díky vánočnímu "be-

sídkovskému" naladění ty dny utekly určitě
rychle. Rychle uteče pravděpodobně i celý
rok a všichni budou v příštím adventním
čase porovnávat pokroky, které jejich ratolesti zvládly.
red

Tříkrálová sbírka 2014
I v letošním roce bude ve Velichově probíhat
Tříkrálová sbírka, kterou u nás zajišťuje
Oblastní charita Ostrov. Koledníci navštíví
vaše domovy v pátek 3. ledna (paneláky,
bytovky) a v sobotu 4. ledna 2014.
Výtěžek sbírky bude určen na dovybavení:
Domova pokojného stáří blaženého Hroznaty v Hroznětíně a Domova pokojného
stáří v Ostrově, a to konkrétně na šatní
skříně, komody, křesla, jídelní stolky, regály,
zahradní altány a 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.
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

Sms Infokanál
Do Sms Infokanálu je nyní zaregistrováno již 100
občanů, kterým pravidelně zasíláme zdarma sms
o svozu odpadů, výpadkům elektřiny nebo odstávkách vody. Pokud nemáte přístup k internetu, kde je na stránkách www.velichov.cz registrační formulář, nebo se obáváte poslat na číslo
353 942 105 sms s registrací ve tvaru:
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImeze
raVELICHOVmezeraCISLOPOPISNE
(Pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné
přidat mezeru a slovo EVID), přijďte na úřad,
rády vám pomůžeme. Registraci můžeme vyřídit
i telefonicky na výše uvedeném čísle.
MM
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Nejlepší bramborový salát

Výstup na Liščák

Tradiční soutěž ve výrobě bramborového
salátu proběhla dne 25. 12. 2013 v Restauraci U Lípy. Celkem se zúčastnilo 12
soutěžících a tři saláty nebyly pro pozdní
příchod připuštěny do soutěže. Čtyřčlenná porota měla jako obvykle těžkou práci
a rozhodování. Jak sami porotci přiznali,
bylo to opět velmi těžké. Výrobky nebyly
sice stejné kvality, ale rozhodovala chuť
každého produktu. Komise ve složení
Jaroslav Zágner, Miluška Kotroušová,
Zdeněk Šmejkal a Petr Rott nakonec
stanovila velmi těsné pořadí, kdy na
prvním místě obstál výrobek paní Jitky
Rauerové, pak paní Jany Ondráčkové
a třetí v pořadí se umístil výrobek pana
Bedřicha Pavlíka, který pro zajímavost
doplnil svůj salát o poměrně rozměrný
vepřový řízek, který ovšem neovlivnil
pořadí při rozhodování. Vedoucí restaurantu odměnil nejen výherce hodnotnými
cenami a poděkoval jim za účast. Po
soutěži měli všichni účastníci možnost
jednotlivé saláty ochutnat a posoudit
sami. Akce byla nejen zdařilá, ale
i zábavná.
Děkuje vedení restaurace.
JB

Kino v Kyselce
Čtvrtý ročník Výstupu na Liščák se koná
v sobotu 1. února 2014. 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

Evidence obyvatel
Stav obyvatel
k 30. listopadu 2013:
519, z toho 263 mužů a 256 žen

leden
promítá se vždy v sobotu od 19:30

4. 1.
11. 1.
18. 1.
25. 1.

Příběh kmotra
Maturita
Jasmíniny slzy
Byzantium - Upíří příběh

Od ledna 2013 jsou v kině nové reproduktory,
nové plátno a nová projekční technika.
Promítá se v digitální kvalitě.
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