Setkání nad „pohledy“

Klubovna hasičské zbrojnice se v sobotu
24. ledna odpoledne zaplnila takřka dvaceti
návštěvníky setkání s Mgr. Zdeňkou Čepelákovou, autorkou Pohledů do minulosti Velichova, kterých bylo v našich novinách od
dubna 2007 postupně otištěno 22 dílů. I přes
nepříjemnou čerstvou zlomeninu ruky se paní
Čepeláková pustila do vyprávění o tom, jak
vznikaly jednotlivé díly, jak se k tomu, psát do
Velichovských novin, dostala a jaký je její vztah
k Velichovu, v němž se svým manželem a dětmi od roku 1964 přes 2 roky žila.
Mezi materiály, které přivezla, byla i vydání
novin Karlsbader Zeitung, které vychází v Německu, a díky velichovskému rodáku Alfredu
Schneiderovi jsou v nich pravidelně zveřejňovány články o Velichově. Se zajímavými
publikacemi, ve kterých jsou zmínky o Velichově, seznámila přítomné i paní Horská.
V obci je kronika od roku 1965, poválečná historie není sepsána. Nebo možná je, ale rozhodně ji nemáme k dispozici. Proto paní Čepeláková nabádala přítomné k tomu, aby se
někdo chopil toho toto období písemně zaznamenat a případně i pokračoval v příspěvcích
do novin.
V jednom z příspěvků z Karlsbader Zeitung byl
popsán velichovský minipivovar pana Nováka.

Vzhledem k zájmu přítomných následovala po
skončení setkání krátká exkurze.
Celé setkání se neslo v přátelském duchu, většina jeho účastníků se s paní Čepelákovu ráda po
delší odmlce potkala. A nikdo z přítomných
nevěřil, že paní Čepeláková zanedlouho oslaví
MM
krásné kulatiny.

Úvodník
Existuje řada krizí - krize ve vztahu, krize
středního věku, poslední dobou tak často
skloňovaná finanční krize. Kvůli krizím zasedají různé štáby, skupiny odborníků, ale
v konečném důsledku se s jakoukoli krizí
musí vypořádat každý z nás sám. V pořadu
České televize Uvolněte se, prosím, hovořil
ekonom Tomáš Sedláček právě o té finanční krizi. Pozitivní zprávou bylo, že krize
jsou kratší než to dobré období, které jim
předchází. Automobilový průmysl sice upadá, ale za to se bude dle jeho slov dařit zábavnímu průmyslu, výrobcům alkoholu,
právníkům, exekutorům a bankám. Nedomnívám se ale, že se právě teď ve Velichově
daří zábavnímu průmyslu díky krizi. Daří
se mu díky partám nadšenců, kteří organizují hasičský ples, v polovině února ples námořnický, na konci měsíce maškarní rej
pro dospělé i pro děti. A to ani nepíšu o akcích,
které se budou konat v okolních vesnicích.
Zkrátka krize nekrize, zábavě se dařilo a dařit bude, výrobce a prodejce alkoholu zbankrotovat nenecháme a lékárnám v době
chřipkové epidemie taky přispějeme. Přeji
vám, ať se vás krize dotkne jen tak, že
budete jíst plesnivé sýry, pít stará vína a jezdit autem bez střechy.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Hasičský ples

Po dvouleté odmlce se Sbor dobrovolných hasičů Velichov rozhodl pro
uspořádání hasičského plesu. O správnosti rozhodnutí nemuseli v sobotu
31. ledna hasiči nikoho přesvědčovat. Vyprodaný sál Hospody U lípy, duo
Kanystr, rychlá obsluha a seriálově (na dva díly) losovaná tombola - to
všechno bylo zárukou dobré zábavy, která se zkrátka musela protáhnout
do časných ranních hodin. Na tento ples se určitě bude dlouho v dobrém
vzpomínat. Tak si jen přejme, abychom na ten další nečekali zas dva roky.
MM

Únor 2009

strana 3

Povinný výjezd policie k nehodám od 100 000 Kč
Od ledna 2009 se také limity u majetkových
škod pro povinné výjezdy policie k dopravním nehodám ze současných 50 000 Kč
nově na 100 000 Kč. To znamená, že pokud
účastníci nehody výši škody odhadnou na
nižší než 100 000 Kč, Polici ČR volat
nemusí. V tom případě je však velice
důležité, aby vyplnit záznam o dopravní
nehodě (nejlépe využít tiskopis „Záznam
o dopravní nehodě“).
Pokud ale mají účastníci nehody jakékoliv
pochybnosti o výši škody, mají možnost vždy
k nehodě volat Polici ČR. Lepší je zaplatit
pokutu za způsobenou nehodu, než čelit
riziku nesprávného odhadu škody. Poplatek
za neopodstatněný výjezd policejní hlídky
nakonec nebyl zaveden, takže se motoristé
nemusejí obávat postihu v případě, že škoda
bude nakonec činit méně než 100 tisíc
korun, a oni přesto policii přivolají.
Policii k nehodě však volejte vždy, když při
nehodě dojde ke zranění nebo k usmrcení
osoby. Dále dojde-li ke škodě na majetku
třetí osoby (např. k poškození nemovitosti,
zaparkovaného vozidla), v případech poškození pozemní komunikace či její části
a příslušenství (např. dopravní značky, svodidel). Strážci zákona také musí být přítomni u nehod, při nichž dojde k poškození
obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí, a také pokud po nehodě
nebudeme sami schopni obnovit plynulost
JR
provozu.

Výpis z bodového
hodnocení řidičů

Od minulého měsíce mají občané
možnost využít nové
služby, kterou poskytuje Obecní úřad - zažádat si o výpis z bodového hodnocení řidičů. Tento výpis jim
bude vyhotoven na počkání, stojí 100 Kč. K
identifikaci řidiče je nutný občanský i řidičský průkaz. Na počkání jsou vyhotovovány
i výpisy z rejstříku trestů (50 Kč) a katastru
nemovitostí (100 Kč za první stranu, 50 Kč za
každou další).
MM

Masopustní rej
Chodit v úterní odpoledne po Velichově v masce, tancovat při tom, sem tam zahřát organismus
něčím silnějším, pak absolvovat ještě rej do ranních hodin na sále Hospody U lípy, a ve středu
ráno jít do práce? Nedá se nic dělat, to se v dnešní době vážně těžko zvládá. Tradice sice mluví
o masopustním úterý, ale vysvětlujte tohle svému zaměstnavateli… V zájmu nenarušených pracovních výkonů a zdraví nás všech se letošní
masopustní průvod masek uskuteční v sobotu
28. února. Po několikaleté odmlce se masky

v doprovodu hudby podívají i „za vodu“. Sraz
masek je naplánován na 13.00 v hospodě.
Samozřejmě se můžete k rozdováděným maskám
kdekoli připojit.
Večerní zábava na sále se bude moct protáhnout
do nedělního rána. Ale prosím vás, myslete na
to, že v neděli 1. března od 15.00 hodin bude sál
patřit dětem. Čeká na ně dětský maškarní bál,
plný písniček a soutěží. Vítáni jsou samozřejmě
i rodiče v maskách i bez nich.
MM
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Tříkrálová sbírka 2009 Koňská lekce
Děkujeme Vám všem, kteří jste se jakýmkoliv
způsobem zapojili do sbírky, která se konala
ve dnech 5. - 11. ledna 2009 v Ostrově okolí
(a to především všem šedesátidevíti koledníkům se svými třiadvaceti vedoucími skupinek). Především však děkujeme Vám, kteří
jste opět otevřeli svá srdce a pomohli pomáhat potřebným.
Při letošní sbírce, byla vybrána finanční částka ve výši 70 210 Kč. V Ostrově 30 718 Kč
(včetně Tříkrálového koncertu - 1 911 Kč),
v Hroznětíně 17 086 Kč, v Merklíně 8 231
Kč, ve Velichově 9 724 Kč a ve Stráži nad
Ohří 4 451 Kč.
Z těchto finančních prostředků se Oblastní
charitě Ostrov vrátí 65% - tj. 45 637 Kč,
(15% z vybrané částky je určeno na podporu
projektů Diecézní charity Plzeň, 10% na
humanitární pomoc do zahraničí, 5% na
podporu projektů Charity Česká republika,
která sbírku vyhlásila a 5% na nezbytnou
režii sbírky).

Nám navrácené finanční prostředky budou
použity na obnovení vybavení některých
pokojů našich uživatelů v Domově pokojného stáří v Hroznětíně, a to konkrétně na
zakoupení nábytku, např. polohovacích
postelí, nočních stolků, skříní apod.
Mgr. Tomáš Fexa, ředitel OCH Ostrov

Únorová výuka jízdy na koních koná v sobotu
7. února 2009 od 9 do 11 hodin v jízdárně
občanského sdružení Castila v Moříčově. Nezapomeňte na teplé oblečení a ponožky do
holínek. Autobusová linka Velichov - Ostrov
odjíždí z náměstí v 8.38 hod.
JR

Kino v Kyselce
únor
promítá se vždy v sobotu od 19.30 hod.

Ohlašovna OÚ Velichov a rok 2008
Posledním zápisem ohlašovny Obecního
úřadu Velichov v roce 2008 o stavu a pohybu
obyvatel byla radostná zpráva. Do evidence
o narozených miminkách přibyla dvojčátka
Kateřiny a Petra Musilových a tím uzavřela
počet narozených velichovských občánků na
číslici devět. Ale jak už to v životě bývá,
radostné okamžiky střídají okamžiky bolestné
a to zejména, když rodinu navždy opustí někdo z blízkých. Tato „smutná“ evidence se
v roce 2008 zastavila u čísla tři. Co bylo důvodem pro odstěhování z naší obce, se můžeme

jenom dohadovat, třeba to byla nová pracovní příležitost, bytové důvody či zamilování
a následování partnera. Každopádně z Velichova se odstěhovalo celkem osm občanů.
Závěrem nás může těšit fakt, že si Velichov
pro svůj nový domov vybralo v roce 2008 deset nových obyvatel. Stav obyvatel k 31. prosinci 2008 byl 534, průměrný věk u mužů 38
let a u žen 40 let.
V loňském roce bylo obdarováno 25 jubilantů ve věku 60 let a výše.
Marie Převrátilová

7. 2. QUANTUM OF SOLACE
14. 2. MADAGASKAR 2
(od 18.00 hod.)

21. 2. MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3:
Maturitní ročník
28. 2. SNĚŽENKY A MACHŘI
PO 25 LETECH

Informace
Obecního úřadu
Stav obyvatel k 31. 12. 2008:
534, z toho 266 můžu a 268 žen
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