Námořníci ve Velichově
Námořnický bál pořádaný Klubem vodních
motoristů Velichov byl jednoznačně v „pruho-

vaném“. V sále bylo kromě „domácích“ mnoho
přátel našeho klubu z Lovosic, Prahy, Litoměřic,

Kladna a Karlových Varů. Náladu na sále, hudbu a výrazné obleky nelze jinak hodnotit, než
slovem skvělé. Nelze porovnávat jednotlivé
plesy, bály, zábavy, ale přál bych všem takovou
účast na všech akcích, které jednotlivé složky
pořádají. Hodnotná tombola jistě potěšila své
výherce a s odstupem času se mi dostává mnoha
poděkování za povedou akci, a to potěšilo mně
i můj klub. Přidá to chuti do další práce a navíc
je o našem klubu konečně slyšet. Děkuji všem,
kdo se zúčastnili a líbilo se jim.
Za KVM Velichov
Jiří Bitman

Úvodník
Březen - měsíc knihy, měsíc Internetu,
jarní prázdniny, MDŽ, konec vegetačního
klidu a zimního spánku, začátek jara,
podání daňového přiznání. O tom, že
bychom v březnu víc četli, pochybuju.
U Internetu strávíme stejně času jako kdy
jindy, Mezinárodní den žen prohrál souboj
se Dnem matek, ale tak ne každá žena je
matkou a znáte to… ženu ani květinou…
Přestaneme se vymlouvat na zimní spánek,
začneme s jarní únavou, ale povinností nás
to stejně nezbaví - za většinu z nás udělá,
nebo už udělal, roční vyúčtování daní
zaměstnavatel. Pokud ale podáváte přiznání
k dani z příjmů fyzických osob sami, a neděláte to prostřednictvím internetových
stránek české daňové správy, přijďte si pro
ten správný formulář na Obecní úřad, alespoň jednu cestu na finanční úřad vám
ušetříme. Při tom můžete rovnou zaplatit
nájmy pozemků, poplatky za psy a odvoz
odpadů. Nám tím ušetříte poštovné za
rozesílání upomínek.
Přeji dětem vydařené jarní prázdniny, sníh
pouze na horách a žádné velké oblevy. A
pokud děti najdou o jarních prázdninách
volnou chvíli, můžou nám namalovat a do
16. března donést obrázky z dětského
maškarního bálu nebo masopustního
průvodu. Pro autory obrázků jsou připraveny sladké odměny.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Memoriál Františka Krákory

Fotbalisté Kyselky uspořádali v předposlední únorovou sobotu nohejbalový turnaj trojic - Memoriál Františka Krákory. Devět tříčlenných
družstev se zapotilo v systému každý s každým ve dvou setech. A co může
Velichov těšit nejvíc - vítězným družstvem se stali „My a Kůča“ ve složení
Tomášové Zahálka a Doležal spolu s Pavlem Kučerou.
MM, foto Daniel Seifert, Karlovarský deník
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Koňská lekce

Upozornění
Obecního úřadu

Březnová výuka jízdy na koních koná v sobotu
7. března 2009 od 9 do 11 hodin v jízdárně
občanského sdružení Castila v Moříčově. Jízdy
na koních se mohou účastnit děti i dospělí.

Platby za nájmy pozemků, popelnice a psy
mají být uskutečněny do konce března
2009. Prosíme ty, kteří se ještě nedostavili
k podepsání dodatku smlouvy, kterým bude
upravena cena za odvoz odpadů, aby tak
učinili do konce března.

Pokud vás tedy pohled na svět z koňského
hřbetu láká, neváhejte, a přijďte to zkusit.
Nezapomeňte na teplé oblečení a ponožky do
holínek. Autobusová linka Velichov - Ostrov
JR
odjíždí z náměstí v 8:38 hod.

Půjčky na stavební úpravy a modernizace domů a bytů
Obecní zastupitelstvo schválilo na svém 1. jednání dne 2. února 2009 vyhlášení výběrového řízení
na půjčení prostředků z FRB.
Občané Velichova vlastnící na jeho území nemovitost mohou své žádosti o půjčky předkládat do
16. března 2009 do 12.00 hod. na adresu Obecního úřadu.
Z fondu se půjčují prostředky na tyto druhy stavebních úprav a modernizace:

INZERCE

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškového materiálu
Hisex hnědý a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý a modrý.
Stáří slepiček - 14-17 týdnů;
začátek snášky konec března, začátek dubna
Cena -128 - 148 Kč/ks dle stáří
Tradice chovu - 14 let prodejů
bez jediné reklamace.
Prodej se uskuteční:
Ve Velichově - ve čtvrtek
26. března 2009 od 15.40 hod. u restaurace.
Případné bližší informace
tel: 728 605 840,
415 740 719, 728 165 166

Zápis do MŠ
Od 1. dubna 2009 bude probíhat průběžný
zápis dětí do Mateřské školy Velichov. Děti,
které dovrší k 31. 8. 2009 věku 3 let (lze
i od 2,5 roku, pokud jsou samostatné),
mohou od 1. září 2009 navštěvovat naši
mateřinku. Zápis nebude probíhat pouze
v tento den, můžete přijít kdykoli do doby
nástupu do MŠ. Telefonická domluva na
tel. 353 942 165 vhodná.
Lydie Kučerová, ředitelka MŠ

Informace pro členy
SDH Velichov
Výroční schůze se koná
v sobotu 7. března 2009
od 17.00 hodin v klubovně
hasičské zbrojnice.

P.č.
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Titul
Obnova střešní kr., příp. opravy krovů nebo podkl. konstr. krytiny
Obnova fasády včetně klempířských prvků
Zřízení přípojky obyt. domu na veřejnou kanalizaci
Dodatečné odizolování domu proti zemní vlhkosti
Zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického vytápění
Zateplení obvodového pláště domu- dodatečné
Rekonstrukce rozvodů elektřiny v bytech
Rekonstrukce bytových jader
Oprava a výměna oken

Splatnost
5 roků
5 roků
2 roky
3 roky
3 roky
5 roků
3 roky
5 roků
5 roků

Úrok
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

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

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.

Prostory k pronájmu
Obec Velichov pronajme nebytové prostory
v Mateřské škole (bývalý obchod) o výměře
cca 60m2 vč. verandy. Pokud máte o tyto
prostory zájem, podejte písemně žádost na

adresu Obec Velichov, Velichov 13, 363 01
p. Ostrov. V žádosti uveďte plánovaný účel
využití a výši nájmu, kterou budete ochotni
v souvislosti s účelem pronájmu platit.
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Cyklostezka Ohře

Námořníci ve Velichově

V pátek 27. března 2009 se od 13.00 hodin
koná na Městském úřadu v Ostrově veřejné
projednání upraveného návrhu změny č. 1
Územního plánu obce Velichov. Tento
návrh se týká zařazení cyklostezky, která
povede po levém břehu Ohře přes chatovou
osadu pod Liščím vrchem až k objektu
bývalé niťárny, do územního plánu, který
byl schválen v roce 2004.
Podle nového stavebního zákona již
neprobíhá při zařazení veřejně prospěšné
stavby, kterou cyklostezka je, oslovování
všech majitelů nemovitostí, kterých se případná změna týká, písemnou formou.
K tomu, aby změna proběhla, je nutná řada
jednání, kterých se mohou majitelé nemovitostí účastnit a uplatnit svou námitku.
Poslední možnost k podání námitky mají
majitelé dotčených pozemků právě 27. 3.
2009, k pozdějším připomínkám a námitkám již nebude přihlíženo. Návrh
změny č. 1 vč. mapových podkladů je k dispozici na Obecním úřadu.
MM

Veřejná vyhláška
Výzva k odstranění vraku vozidla
Obec Velichov, zastoupená starostkou obce
Markétou Moravcovou, jako vlastník místní
komunikace vyzývá v souladu s ustanovením
§ 19 odst. 4 zákona vlastníka silničního
vozidla, které naplňuje dle ustanovení § 19
odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon) znaky
pro identifikaci vraku, k neprodlenému
odstranění vraku, který se nachází na

parkovišti u panelového domu, pozemek p. č.
948/18 v k. ú. Velichov, typu NISSAN,
červené barvy, bez registrační značky,
nejpozději však do dvou měsíců od dne zveřejnění této výzvy. Dle ustanovení § 42a odst.
1 písm. i) zákona se fyzická osoba dopustí
přestupku tím, že jako vlastník vraku neuposlechne výzvy vlastníka místní komunikace
k odstranění vraku podle § 19 odst. 3
zákona, za který lze uložit pokutu do
MM
výše 300 000, -Kč.

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

7. 3.
14. 3.
21. 3.
28. 3.

HLÍDAČ 47
VY NÁM TAKY ŠÉFE
DENÍK NYMFOMANKY
ANGLICKÉ JAHODY

Informace
Obecního úřadu
Stav obyvatel k 31. 1. 2009:
534, z toho 266 můžu a 268 žen
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