Dětský maškarní ples Úvodník

Osvědčené pořadatelské trio ve složení Marie
Převrátilová, Lydie Kučerová a Markéta
Moravcová se po roce odhodlalo k organizaci
dalšího maškarního plesu pro děti. Sál
Hospody U lípy si tak o druhém únorovém

víkendu užil své - několik hodin po
"námořnících" dupaly po jeho parketách
děti. A že jich zase byla spousta, to je poznat
z fotografií - více jich najdete na webu
www.velichov.cz v záložce fotogalerie.

pokračování na str. 4

Každý z nás má jednoduchou volbu Velichovské noviny číst nebo nečíst. Po
jejich přečtení přichází další volba - vzít si
z nich potřebné informace pro sebe, zasmát se nad fotkami, zamyslet se nad
pozvánkami na příští akce, zalitovat, nebo
být naopak rád, že jsem se té oné akce
neúčastnil, zaplatit to, co se zaplatit má,
nebo se rozčílit nad tím, že v novinách nic
není, nebo je, ale jen to stejné dokola a že
tam jsou pořád jen ti hasiči, děti ze školky
nebo akce v hospodě. Doufám, že pozitivní reakce převažují nad těmi negativními. Pozitivní rozhodně od těch, kteří již ve
Velichově nebydlí a sledují noviny na
webových stránkách obce. Toho, že napíšou hezký e-mail, si moc vážím. Pokud se
ale domníváte, že jsou noviny o ničem,
změňte to - přispějte do novin. Nejsem
investigativní novinář, nebudu zde v novinách rozkrývat záhadné kauzy a spory,
zároveň si nemyslím, že by noviny měly
poskytovat prostor pro řešení osobních
sporů. Nepříjemných zpráv z různých
oblastí našeho života jsou plné deníky
a zprávy v televizi. Jsem názoru, že "tahat" je
do našich novin, není jejich posláním vždyť jsou to vesnické noviny o životě ve
vsi. A když se podíváte do jakýchkoli jiných
obecních novin, zjistíte, že hasiči pořádají
akce všude, dění se točí kolem dětí ze škol,
školek a hospody. I mne mrzí, že pravidelný seriál pohledů do minulosti naší obce
již nevychází, ale od doby, kdy je přestala
paní Čepeláková psát, se mezi námi
nenašel nikdo, kdo by pomyslnou štafetu
převzal.
Než se tedy opět kriticky pustíte do obsahu
novin, zamyslete se nad tím, co jiného by
v nich mohlo být a přispějte svými postřehy.
Říct jen "Chtělo by tam toho víc" nepomůže.
Ráda bych ještě na tomto místě poděkovala
obyvatelům "Vinohrad" za to, že tak pracně
odhazovali sníh z komunikace a zajistili tak
její sjízdnost. Než přijel malý traktor ze
sousedních Vojkovic, byl sníh z cesty pryč.
A že to nebylo jen jednou, ale vlastně
pokaždé.
Bc. Markéta Moravcová
starostka obce
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Masopustní rej

V minulém čísle našich novin bylo podotknuto, že se náš masopust koná již tradičně pozdě.
Pokud by byla řeč o Masopustním úterý, tak by
byla poznámka na místě. Protože pořádáme
jakousi "místní úpravou" oslavy Masopustního

úterý některou sobotu, nelze tedy mluvit
o včasném nebo opožděném masopustním reji.
V tuto dobu jde snad o snahu, aby tato oslava
ve Velichově zcela nezanikla. Několik masek,
které se účastní odpoledního průvodu, by mělo

připomenout, že se večer koná oslava konce
masopustu. V poslední době však počet hudebníků převyšuje počet masek, které je provází
v obci. Večer na sále je účast masek daleko
větší, a tak by bylo dobré se pro budoucí
konání oslav masopustu více věnovat
přípravám. Opět musím poděkovat hudební
skupině Tempo za celodenní výkon a všem
maskám, které se účastnili průvodu i přišli na
večerní akci.
Za kulturní komisi Jiří Bitman

Trvalý pobyt na "úřední adrese"
Je v zájmu každého občana učinit taková
opatření, aby mu byly písemnosti doručovány tam, kde se fakticky zdržuje,
resp. aby využil všech možností, které
mu v souvislosti s doručováním dává
nová právní úprava příslušných právních předpisů. Snaha vyhýbat se převzetí
doručovaných, zejména úředních, písemností, či neřešení zajištění doručování písemností se nevyplatí a má
mnohdy vážné důsledky (podle obsahu
doručované
písemnosti).
Občané
s "úřední adresou", tedy ti, kteří mají
v občanském průkazu napsáno Velichov
13 a nejsou nájemníkem jednoho ze tří
obecních bytů, mají tyto možnosti: zajistit si na poště zdarma "odnos", tj.
vyzvedávat si zásilky přímo na poště;
zajistit si za poplatek tzv. "dosílku" - přeposlání písemnosti na adresu, kde se
zdržují; zřídit si na poště za poplatek
tzv. P. O. BOX; zřídit si zdarma datovou
schránku; nahlásit např. soudu či
správnímu orgánu adresu pro doručování (v souvislosti s konkrétním

probíhajícím řízením), správnímu orgánu i pro řízení zahájená u něj v budoucnu nebo zdarma nahlásit doručovací
adresu na ohlašovnu podle místa trvalého pobytu a tato se dostane do informačního systému evidence obyvatel.
V současné době má ve Velichově "úřední adresu" 38 občanů. Není možné mít
zde schránku pro každého zvlášť obyčejné listovní zásilky jsou doručovatelem vráceny odesílateli s tím, že se
jedná pouze o úřední pobyt. Na
Obecním úřadě Velichov zůstávají výzvy
o uložení zásilky do vlastních rukou,
občané obce mají možnost dotazem zjistit, zda pro ně "výzva" byla zanechána.
Nevyzvedne-li si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů (u písemností
doručovaných dle zákona o správě daní
a poplatků do 15ti dnů) ode dne, kdy
byla připravena k vyzvednutí, považuje
se písemnost posledním dnem této lhůt y za doručenou (i když se adresát
o uložení nedozvěděl)!
OÚ

inzerce

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět
prodává slepičky snáškových plemen Hisex
hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý a modrý.
Stáří slepiček je 17 - 20 týdnů.
Garantujeme začátek snášky
maximálně do 4 týdnů od data prodeje.
Cena 138 - 148 Kč/ks dle stáří.
Je možno si telefonicky objednat i slepičky
10 týdenní - cena 95 Kč / ks
Prodej se uskuteční: ve Velichově
u hospody v pátek 26. března 2010
v 15:45 hod.
Případné bližší informace tel: 728605840,
606490805, 415740719, 728165166
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II. Námořnický bál
Klub vodních motoristů pořádal dne
13. 2. 2010 svůj II. Námořnický bál. Opět se
dostavilo mnoho přátel našeho klubu. Přijeli
hosté z Karlových Varů, Roudnice, Litoměřic, Lovosic, Ústí nad Labem a nutno
poděkovat za návštěvu místním i z okolních
vesnic. Hudba p. Miroslava Bauka se opět
líbila a nálada byla velice dobrá. Tentokrát
bychom rádi poděkovali touto cestou všem
korzárům, pirátům, námořníkům různých
hodností a různých lodí za dobrou atmosféru
a doufáme, že příští rok opět - AHOJ!
KVM Velichov

Půjčky na stavební úpravy a modernizace domů a bytů
Obecní zastupitelstvo schválilo na svém 1. jednání dne 17. února 2010 vyhlášení výběrového
řízení na půjčení prostředků z FRB.
Občané Velichova vlastnící na jeho území nemovitost mohou své žádosti o půjčky předkládat do
24. března 2010 do 12.00 hod. na adresu Obecního úřadu.
Z fondu se půjčují prostředky na tyto druhy stavebních úprav a modernizace:
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.
V případě, že budou finanční prostředky občanovi půjčeny, bude na jeho list vlastnictví zapsáno
zástavní právo smluvní ve výši půjčky.

Upozornění
Újezdní úřad Vojenského újezdu Hradiště
vydal rozhodnutí, na základě kterého platí do
30. dubna 2010 v honitbě Vojenských lesů
a statků ČR, s. p. zákaz vstupu do lesů.
V termínu od 26. února do 12. března 2010
bude ve výcvikovém prostoru Hradiště probíhat
intenzivní vojenské cvičení. Střelby budou
i v nočních hodinách a o víkendech.

Pozvánka na
Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů Velichov pořádá
v sobotu 13. března 2010 od 20.00 hodin na
sále Hospody U lípy Hasičský ples. Hudební
doprovod zajišťuje Duo Kanistr, vstupenky
můžete zakoupit od 8. března za 130 Kč
v předprodeji v obchodě, na místě pak
budou za 150 Kč. Srdečně všechny zveme.
SDH

Policie v Kyselce
Ještě v listopadu jsme byli všichni ujišťováni
o tom, že obvodní oddělení Policie ČR
v Kyselce zůstane zachováno. Po třech měsících je ale všechno jinak. Z policejního
oddělení se stává policejní stanice, na kterou
v případě potřeby policisté přijedou. Pokud
tedy budete chtít na Policii ČR učinit oznámení, bude jednodušší, když místo do Kyselky pojedete do Ostrova, nebo se domluvíte
na tísňové lince 158 - dovoláte se na operační
středisko územního odboru Policie ČR v Karlových Varech, popř. přímo na tel. čísle
obvodního oddělení v Ostrově - 353 612 733.
Policisté se s vámi domluví, kde pak podání
učiníte. Tato telefonní čísla najdete i na
dveřích policejní stanice v Kyselce, pokud se
tam, třeba ze zvyku, dostavíte.
Pokud ale někdo doufá v návrat opileckých
jízd z hospody, bude zklamán, policejní hlídku i přes tuto změnu uvidíte ve Velichově
takřka denně a za volantem policejního auta
poznáte i známé tváře.
MM

I v zimě se dá strávit půlden venku, obzvlášť kdyžť se je čím zahřát. Tradiční rumopití, jehožť výroční
10. ročník se konal v sobotu 13. února, se letos zvrtlo na "vínopití". Ale i tak nic nebránilo tomu, aby
parta kamarádů obklopila funkční polní kuchyň a dobře bavila.
Pořádáte se svými přáteli také zajímavou akci, o kterou se chcete se čtenáři Velichovských
novin podělit? Sem s ní! Fotky a články posílejte na adresu obec@velichov.cz.
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Dětský maškarní ples
dokončení ze str. 1
Vymyslet na podobnou akci něco
originálního, je vážně nesnadný
úkol. Naštěstí nám to ulehčily
maminky, které dětem vyrobily,
nebo i půjčily, případně koupily,
spoustu krásných a jedinečných
masek. Dětmi oblíbené soutěže
nemohly být vynechány, i když
přemlouvání dospěláků k tomu,

aby si sami ze sebe udělali legraci
a jedné ze soutěží se účastnili, nám
dalo trochu víc zabrat. Děti ale
soutěžily o 106 a každý si odnesl
minimálně sladkou odměnu.
A odměnou pro pořadatele byla
účast spousty velichovských, ale
i přespolních, dětí.
foto: MM, MP, Miroslava Ryšavá

Koňská lekce Pozvánka k "Lípě"
• Restaurace "U Lípy" ve
Velichově pořádá "Velichovský
strk" - turnaj v kulečníku (karambol), prezentace hráčů je do
30. 3. 2010, startovné 150,-Kč;
přesná pravidla obdrží každý hráč
při registraci do soutěže.
• Sobota 20. 3. 2010 od 21:00
hod. - BRUTUS

Evidence obyvatel, info
Březnová výuka jízdy na koni se uskuteční opět
první sobotu v měsíci, tedy 6. března 2010 od
9 do 11 hodin v jízdárně občanského sdružení
Castila v Mořičově. Jízdy na koních se mohou
účastnit děti i dospělí.
Nezapomeňte na teplé oblečení a vhodné boty.
Autobusová linka Velichov - Ostrov odjíždí
stále stejně, tedy v 8.38 hod. z náměstí.
JR

Stav obyvatel k 31. lednu 2010:
540, z toho 271 mužťů a 269 žťen
Do konce března jsou splatné poplatky za
psy, nájemné pozemků a svoz komunálního odpadu!
Výpisy z katastru nemovitostí, rejstříku
trestů a další pořídíte na počkání na OÚ
Velichov.

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

6. 3. Ať žijí rytíři
13. 3. Coco Šanel
20. 3. Alvin a Chipmunkové 2
(od 18.00 hod.)
27. 3. Astro boy (od 18.00 hod.)
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