Prezidentské volby u nás
Volební místnost byla během volby zkontrolována pracovníkem z MěÚ Ostrov, předem avizovaná pozorovatelská mise z Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
(OBSE) si našla pro svou činnost jinou obec.
Pokračování na str. 4

Úvodník

Konec pracovního týdne a začátek víkendu
patřily v celé republice historické události
v podobě první přímé volbě prezidenta. Jak
volba dopadla, víme v okamžiku uzávěrky
tohoto čísla všichni. Jak volby ve Velichově
probíhaly, si připomene v následujícím
příspěvku.
Přes protest Tomia Okamury musela příprava voleb probíhat podle předepsaného harmonogramu. Od poloviny listopadu byl
určován počet členů volební komise, počet
a sídlo volebních okrsků, vše bylo zveřejňováno na úřední desce v zákonem určených
lhůtách. Začátkem ledna se část komise

účastnila školení v Ostrově. A jak volební
komise vzniká? Každá strana hnutí, nebo zástupce kandidáta, má možnost delegovat
svého zástupce do volební komise. Pokud tak
neučiní, jmenuje členy komise starosta obce.
Ve Velichově je už roky zapisovatelkou
komise paní Převrátilová a vzhledem k tomu,
že je sídlem volebního okrsku obecní úřad, je
i pochopitelné, že budu v této tradici
pokračovat. Ostatní členy jmenuji i s ohledem na to, aby si tzv. "sedli", nedívali se zde
na sebe nenávistně a ty dva dny tady spolu
přežili, i přes vážnost a důležitost voleb, v pohodě. Samozřejmě musí být členové odpovědní, pečliví a mít možnost účastnit se
v dopoledních hodinách školení.
Prvního kola se účastnilo 262 z možných 427
voličů, tedy 61,36 %. Platných hlasů bylo
odevzdáno 260, dva neplatné hlasy způsobil
vhozený občanský průkaz a doma vyrobený
volební lístek pro Tomia Okamutu - jeho
autor zapomněl na automatické opravy, které
mu ve Wordu přepsaly jméno. Pro
"Okamutu" byly sice vhozeny lístky dva,
spolu s jedním i volební lístek jiného kandidáta, tudíž byl započítán ten platný a po
domácku vyrobený lístek byl považován za
"ostatní písemnosti a předměty vložené do
úřední obálky".

Dalo by se očekávat, že svůj úvodník věnuji
volbě prezidenta ČR. Domnívám se, že tento historický okamžik, kterým přímá volba
prezidenta byla, si pozornost zaslouží. Výsledek volby známe a těm, kteří s ním nesouhlasí, zbývá jediné, pokud uznávají demokratické zásady: tuto volbu respektovat. Byla
nám dána možnost svobodně si o hlavě státu rozhodnout, ne všichni ji využili, mnozí
si nedokázali z kandidátů vybrat, někdo
přehodil odpovědnost na druhé a jen čekal
na výsledek. K názorovým neshodám nedocházelo jen v práci, v hospodě u piva, ale
i v rodinách, kdy každý z manželů volil jiného kandidáta.
Nebylo lehké orientovat se v tom, co nám
bylo v rámci kampaní předhazováno. Ale
sáhněme si do svědomí - kdo z nás zná
pravomoci prezidenta, kdo ví, co prezident
zařídit může a co rozhodně ne? Prezident
nám daně nesníží ani nezvýší, nezajistí, že
budeme mít levnější bydlení a že se nám
bude žít líp, ale bude tvořitelem atmosféry.
Jeho zásadní kroky hýbou náladou celého
národa. Částečná amnestie vyhlášená v novoročním projevu Václava Klause je toho
jasným důkazem.
Přála bych si, aby rozhádaná nálada brzy
skončila, aby nedošlo k rozdělení už tak
naštvané společnosti a svobodné názory
byly vyjadřovány tak, aby jen neurážely ty
druhé. Nerada bych znovu byla svědkem
toho, jak u nás ve vesnici někdo vystřihne
fotku z Velichovských novin a doplněnou o
vulgární výraz ji nalepí na výlohu obchodu.
A když jsme u toho stmelování společnosti v únoru a v březnu k tomu bude ve
Velichově dost příležitostí - výšlap na
Liščák, Masopust, zabíjačka, Námořnický
bál a Hasičský ples.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Nové správní poplatky
V souvislosti s novelou stavebního zákona
účinnou od 1. 1. 2013 byla provedena i změna správních poplatků za úkony stavebních
úřadů. Kromě jejich navýšení dochází k zavedení nových zpoplatněných úkonů. Dochází
tak např. o zpoplatnění ohlášení stavby
a územního souhlasu či jiných opatření
stavebního úřadu.
Výše poplatků se odvíjí od druhů staveb
a jejich stavebně technického řešení, tak jak
jsou skutečně vymezeny v předepsaných
dokumentacích staveb, které jsou stavebníci
či vlastníci staveb povinni předkládat stavebnímu úřadu, a od tohoto určení stavby se
odvíjí i forma povolovacího procesu.
Konkrétní poplatek vám bude sdělen
na stavebním úřadu. Zatímco ještě v
loňském roce jste za ohlášení
stavby neplatili, letos sáhnete
do
peněženky
pro
1
000
Kč.
Pro
novostavbu rodinného
domu,
který má zastavěnou
plochu
nad

150 m2, a pro větší rekonstrukci
domu s nástavbou nebo přístavbou budete potřebovat
stavební povolení, za které
zaplatíte 5 000 Kč.
Platnost povolení je
2 roky, platit se
nově bude i za
jeho prodloužení.
red

Memoriál Františka Krákory
Je smutné, když nás opustí někdo blízký.
Obzvlášť ve věku, kdy si jeho vrstevníci naplno užívají života. Na druhé straně je hezké,
když byl někdo takový obklopen kamarády,
kteří na počest jeho památce uspořádají
memoriál. Takovým člověkem byl František
Krákora, na jehož počest se koná v sobotu
16. února 2013 již 18. ročník nohejbalového
turnaje, který nese jeho jméno. Turnaj
pořádá v tělocvičně v Kyselce fotbalový klub

SK Kyselka, začátek je naplánován na 9:00
hod. O pohár bude soutěžit celkem 12 týmů
z okolí, v době uzávěrky novin bylo volné
pouze jedno poslední místo.
V letech 2009 - 2011 vyhrávalo velichovské
družstvo MY a Kůča, loni vyhráli Zátkaři
(Pepa Hlaváč, Vladimír Beneš a František
Vandák), tak přijďte fandit, ať má Franta
radost, že se pohár vrátí zas do Velichova!
red

Tříkrálová sbírka
Při letošní koledě bylo vybráno celkem
93 090,- Kč (v Ostrově 51 604,- Kč včetně
Tříkrálového koncertu 2 718,- Kč, v Hroznětíně 17 457,- Kč, v Merklíně 8 215,- Kč,
v Sadově 3 981,- Kč, v Perninku 490,- Kč, ve
Velichově a Radošově 6 232,- Kč, ve Stráži
nad Ohří 5 111,- Kč).
Z těchto finančních prostředků se Oblastní
charitě Ostrov vrátí dle pravidel sbírky 65% tj. 60 500,- Kč. Ty budou použity na vybavení
nových prostor v rámci projektu "Navýšení
kapacity Domova pro seniory v Ostrově",
(15%je určeno na podporu projektů Diecézní charity Plzeň, 10% na humanitární

pomoc do zahraničí - pomoc dětem v Peru,
Bolívii a Paraguaye v rámci projektu Adopce
na dálku, 5% na podporu projektů Charity
Česká republika a zbývajících 5% na režii
sbírky).
Dík patří především všem Vám, kteří
jste opět projevili svou štědrost
a společné přispěli.
Také děkujeme Vám, kteří jste věnovali svůj
čas a jakýmkoliv způsobem se zapojili do
letošní koledy - všem zúčastněným dobrovolníkům (cca 63 koledníkům a 25 vedoucím
koledujících skupinek).
Mgr. Tomáš Fexa, ředitel a koordinátor sbírky

Námořnický bál
Již počtvrté pořádá K l u b v o d n í c h
m o t o r i s t ů V e l i c h o v Námořnický bál.
V sobotu 16. února od 20.00 hod. vezměte pruhované tričko, na hlavu dejte
lodičku, popř. se převlečte za piráta
a přijďte se pobavit. K tanci a poslechu
vám zahraje Band Luboše Víška.
red

Obytná zóna
u panelového domu
a bytovek
Na úřední desce je zveřejněna veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení
akce "Velichov - Revitalizace obytné zóny
u panelového domu a bytovek". Vzhledem
k velkému množství vlastníků sousedních
pozemků není toto oznámení zasíláno jednotlivým účastníkům řízení poštou, je zveřejněno na úřední desce v papírové formě
a samozřejmě i v elektronické podobě na
stránkách obce (záložka úřední deska na
www.velichov.cz). Stavebním řízení se zabývá
MěÚ Ostrov - odbor výstavby. Do podkladů
rozhodnutí můžete nahlížet v pondělí a ve
středu od 7 do 17 hodin. Své námitky, popř.
důkazy můžete uplatnit nejpozději do
25. února 2013.
MM
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Pneumatiky u "smeťáku"
Od loňského podzimu se na soukromém
pozemku objevila hromada pneumatik. Všímavým občanům nebylo lhostejné, že sem
jezdí nákladní automobil a tento odpad zde
ukládá. Měli jsme k dispozici i SPZ automobilu. Na pneumatiky byli majitelé pozemku
upozorněni, bylo nám sděleno, že o nich ví
a mají s nimi své plány. Venku v terénu

nemá nikdo v hlavě přesnou katastrální
mapu, aby dokázal určit, zda se pohybuje po
obecním, nebo soukromém pozemku, obzvlášť není-li pozemek oplocen nebo označen. Proto děkujeme všem všímavým občanům za upozornění na odpadkové nešvary.
red

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 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

Půjčky na stavební úpravy a modernizace domů a bytů
Obecní zastupitelstvo schválilo na svém 18. jednání dne 30. ledna 2013 vyhlášení výběrového
řízení na půjčení prostředků z FRB.
Občané Velichova vlastnící na jeho území nemovitost mohou své žádosti o půjčky předkládat do
3. dubna 2013 do 12.00 hod. na adresu Obecního úřadu.
Z fondu se půjčují prostředky na tyto druhy stavebních úprav a modernizace:
P.č. Titul
01 Obnova střešní krytiny, případné opravy krovů
nebo podkladních konstrukcí krytiny
02 Obnova fasády včetně klempířských prvků
03 Zřízení přípojky obyt. domu na veřejnou kanalizaci, vodovodní řad
04 Dodatečné odizolování domu proti zemní vlhkosti
05 Zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického vytápění
06 Zateplení obvodového pláště domu- dodatečné
07 Rekonstrukce rozvodů elektřiny v bytech
08 Rekonstrukce bytových jader
09 Oprava a výměna oken

Splatnost

Úrok

5 roků
5 roků
5 roků
3 roky
3 roky
5 roků
3 roky
5 roků
5 roků

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

Hranice
50 tis. Kč
50 tis. Kč
80 tis. Kč
30 tis. Kč
30 tis. Kč
50 tis. Kč
30 tis. Kč
80 tis. Kč
80 tis. Kč

Masopust
Letošní masopustní průvod obcí se uskuteční
v úterý 12. února 2013. Zahájen bude
u budovy obecního úřadu, kde se sejdou
masky, kterým bude uděleno symbolické povolení průvodu. Po loňském úspěchu se i letos vydají do průvodu děti z mateřské školy
se svými maminkami, nebude chybět povoz
tažený koněm a hudba.

V případě, že se ve fondu vytvoří dostatek prostředků, lze jednotlivé tituly kumulovat kromě
02 s 06. Všechny práce uvedené v titulech se rozumí ve stávajících domech, částky na jednu
bytovou jednotku.
Z fondu lze dále půjčit prostředky na:
P.č. Titul
51 Půdní nástavba bytu
52 Půdní vestavba bytu

Splatnost
8 roků
7 roků

Úrok
5%
5%

Hranice
70 tis. Kč
60 tis. Kč

Tituly půjčených prostředků 51 a 52 lze kumulovat.
Půjčené prostředky nelze získat opakovaně u téhož domu a téhož bytu na stejný titul. Splácení
půjčených prostředků včetně úroků je upraveno smlouvou o půjčení prostředků.
V případě, že budou finanční prostředky občanovi půjčeny, bude na jeho list vlastnictví zapsáno
zástavní právo smluvní ve výši půjčky.

Zveme tedy všechny, kteří budou chtít svou
maskou pobavit sebe i ostatní, aby nás přišli
k úřadu a do průvodu podpořit.
MM
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Prezidentské volby u nás
dokončení ze str. 1
Výsledky 1. kola (11. a 12. ledna 2013)
1.
Miloš Zeman
65
2.
Jan Fischer
48
3.
Karel Schwarzenberg
45
4.
Jiří Dienstbier
37
5.
Vladimír Franz
34
6.
Jana Bobošíková
10
7.
Taťana Fischerová
9
8.
Zuzana Roithová
8
9.
Přemysl Sobotka
4

ve Velichově mají trvalý pobyt, nezdržují se
zde a přijeli jen kvůli volbě. Mnozí přišli
poprvé, což bylo způsobeno nejen dosažením
věku 18 let, ale i zájmem o volbu prezidenta.
Některým naštvaným vykouzlil přece jen
úsměv na tváři nabídnutý bonbon nebo
doma upečený koláč.
Do 7 dnů po vyhlášení celkového výsledku
volby prezidenta Státní volební komisí může
být podán u Nejvyššího správního soudu
návrh na neplatnost volby. Nebude-li tak

učiněno, nebo soud vyhodnotí návrh za
neopodstatněný, složí nový prezident 8. března 2013 slib.
MM

Volební účast ve druhém kole byla o něco
málo slabší, volit přišlo 243 lidí, tedy 56,78
%, platných hlasů bylo odevzdáno 242 (jedna
úřední obálka byla ve volební urně prázdná).
Ve druhém kole získal Miloš Zeman 139
hlasů, Karel Schwarzenberg 103.
Někteří voliči přicházeli s úsměvem, jiní naštvaní, další posilněni alkoholem. Každopádně jste ve volební místnosti mohli potkat
voliče celého věkového rozpětí a také ty, kteří

Kino v Kyselce
únor

Únorová zabíjačka
Hospoda U Lípy Vás opět zve na zabíjačku, na které
se domácí výrobky připravují přímo před zraky všech
přítomných - jelítka, jaterničky, smažák, ovárek, prejt,
řízky, prdelačka, škvarky.
Za poplatek 250,- Kč pak můžou přítomní tyto
výrobky v sobotu 16. února 2013 od 10.00 do
19.00 hodin konzumovat v libovolném množství.
O zábavu se postará Tsunami. Novinkou je možnost
zakoupení výrobků domů „přes ulici“.

promítá se vždy v sobotu od 19:30

Evidence obyvatel
Stav obyvatel k 31. 12. 2012:
celkem (včetně 27 cizinců) 545,
z toho 289 mužů a 256 žen

2. 2.
9. 2.
16. 2.
23. 2.

Norman a duchové (od 18.00 hod.)
Vrtěti ženou
Až vyjde měsíc
Lol

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