Masopustní úterý
Poslední možný den, kdy je ještě podle
tradic možné uspořádat masopustní prů-

vod, vyšel letos na 12. února. Ve tři hodiny odpoledne se tak u budovy úřadu seš-

ly masky s kapelou a s dětmi z MŠ, které
hromadně požádaly o symbolické povolení
průvodu. Pak už nic nebránilo tomu, aby
se průvod vydal na svou obchůzku vesnicí.
Mnohdy se nám dostalo vřelého přijetí,
jinde zůstaly dveře zavřené, přesto dopadl
průvod hezky a tradice byla opět zachována. A věřte, že dobroty, které pro nás byly
přichystány, stály opět za to!
MM
Pokračování fotogalerie na str. 4

Úvodník
Březen - měsíc knihy a také měsíc, kdy za
kamna vlezem. Při představě, jak se soukám mezi trubky za plynovým kotlem, mi
cukají koutky. Zvyšující se cena plynu sice
některé domácnosti přinutila k navrácení
se k teplu rodinného krbu, ale většina
domácností ve Velichově je odkázána na
dodávku zemního plynu. A jak málo stačí,
aby se uprostřed zimního dne teplo z vyhřátého domu vytratilo, voda vychladla a
večeři nebylo na čem uvařit. Porucha na
vysokotlakém vedení mezi Jakubovem a
Damicemi odstavila celou trasu až do
Kyselky. Odstranění samotné závady netrvalo nijak dlouho, ale všechny ty úkony,
které jí předcházely a pak následovaly,
nějaký ten čas zabraly. A kdyby šel plyn
a nešla pro změnu elektřina, bylo by to
jedno, protože bez ní by ten plynový kotel
nenaběhnul do provozu.
Necelý den nešel plyn, ale měl se kam
vrátit, ne jako v případě bytového domu
ve Frenštátě, kam se nevrátí ani jeho obyvatelé. Vždy, když se přihodí něco podobného, jsem ráda, že jsem obklopena čtyřmi stěnami a nad hlavou mám střechu. A
tohle si uvědomuji obzvlášť ve chvíli, kdy
mně přeběhne mráz po zádech i přesto, že
je v místnosti 22°C. Při poslouchání informací o solidaritě lidí vás zase zahřeje
u srdce i přesto, že stojíte v mrazu na autobusové zastávce. S blížícím se jarem vám
tedy přeji, aby vás u srdce mělo co zahřát
co nejčastěji.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Dětský maškarní bál
I přes to, že informace o konání dětského
maškarního bálu vypadla z minulého čísla
Velichovských novin, zaplnil se v neděli
10. února sál Hospody U Lípy do posledního
místa. Po úvodním představení všech dětí

začala zábava plná tancování a soutěží. I letos
měly nadvládu princezny, ale v stínu nezůstaly ani ostatní pohádkové a zvířecí masky.
Ve fotogalerii na webových stránkách obce se
red
o tom můžete sami přesvědčit.

Ukončení plesové sezóny
Posledním plesem pro letošní zimní
sezónu bude již tradičně Džínový ples,
jehož pořadatelem je Obec Velichov.
Naplánován je na sobotu 6. dubna
2013. O předprodeji vstupenek budeme
informovat prostřednictvím plakátů.
red

V. Námořnický bál
Dne 16. února 2013 se konal již V. Námořnický bál v místní restauraci "U Lípy".
Pořadatelé tentokrát nezaháleli s přípravou
sálu a věnovali výzdobě více času. Výsledkem

Honební pozemky
Vojenské lesy a statky ČR, s. p. vyzývají vlastníky honebních pozemků v k. ú. Velichov,
aby se dostavili na Ředitelství divize VLS
s. p. ČR, Karlovy Vary, Mattoniho nábřeží
203/130 k uzavření dohody o náhradě za
přičlenění pozemku do honitby Hradiště.
Jedná se o pozemky na pravém břehu Ohře
směrem k hranici vojenského prostoru, které

se nenacházejí v zastavitelném území.
Náhrada činí poměrnou část podle skutečné
výměry přičleněného pozemku, a to
30 Kč/ha bez rozdílu druhu pozemku a kultury.
Bez uzavřené dohody nemohou VLS ČR
náhradu vyplatit.
red

byla celkově příjemná atmosféra na večerním
bále. Velice příjemně překvapil "band"
Luboše Víška a hosté se dobře bavili
i poslechem. Sál byl stylově zaplněn pruhovanými tričky, námořnickými čepicemi, ale
i černými barvami pirátů a korzárů. Hosté
z okolních vesnic si pochvalovali a to je pro
nás důležité.
Děkujeme všem hostům za účast a příště
opět na námořnickém bále AHOJ!
JB

Právní poradna
Bezplatné právní poradenství pro občany
Velichova proběhne na OÚ Velichov ve
čtvrtek 14. března 2013 od 15:30 do
16:30 hod.
red
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Mobilní svoz odpadů
V sobotu 30. března 2013 se ve Velichově
uskuteční svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
Kontejnery, do kterých je možné tento
odpad odkládat, budou k dispozici dle následujícího rozpisu:
9.00 - 9.30 - autobusová zastávka "Za vodu"
9.30 - 10.15 - dvůr vedle Hospody U Lípy
10.15 - 11.00 - parkoviště u panelového domu

Uvedené časy nemusí být v souvislosti
s množstvím dovezeného odpadu přesné,
proto buďte trpěliví.
Nefunkční elektrospotřebiče můžete odevzdat v místě zpětného odběru - šatlava ve
dvoře. V době od 9 do 11 hodin můžete své
spotřebiče dovézt bez předchozí domluvy,
místo bude otevřené.
red

Memoriál
Franty Krákory

Výšlap na Liščák
Letošní ročník výšlapu byl vskutku překvapivý. Počasí, které se v noci deštivě vyřádilo,
ve mně nevzbuzovalo naději vysoké účasti.
115 podpisů pod datem 2. února 2013 v pamětní knize ale naprosto zbortilo moji představu. Bylo příjemné pozorovat lidi, kteří
s úsměvem na tváři po delší době viděli své
známé. Cestou rozmístěné otázky mátly jen
minimálně, jméno současného prezidenta

(stále ještě Václav Klaus) bylo sice někdy
přepsáno z původního Miloše Zemana, mnohé odpovědi byly i vtipné.
Pro děti byly připraveny perníkové medaile,
které po chvíli z hrudi zmizely do žaludku.
Do sbírky byl přidán další pamětní list.
Fotografie z akce naleznete i v tomto případě
na stránkách obce.
MM

Zábava
v Radošově

Kurzy pro seniory

Hasiči Kyselka a Obec Kyselka pořádají v pátek 15. března 2013 v Restauraci Na Špici Obecní zábavu.
Začátek je naplánován na 20.00 hod.
K tanci i poslechu hraje kapela Impulz
a vstupné je 100 Kč.
red

Městská knihovna v Ostrově pořádá v březnu zdarma pro seniory Počítačové kurzy pro
začátečníky. V kurzech se naučíte základy
práce na počítači, ke každému účastníkovi je
přistupováno individuálně.
Více informací přímo v ostrovské knihovně
(Palác princů v parku), popř. na tel. 353 434 300.
red

Jak jsme informovali v minulém čísle,
uskutečnil se 16. března v Kyselce nohejbalový turnaj, který se touto dobou koná

pravidelně již 18 let. Letos se velichovským
mužstvům nedařilo tak, jako v minulých
letech, takže nezbývalo nic jiného, než použít
staré známé rčení: Není důležité vyhrát, ale
účastnit se.
red

Jubilanti
I letos navštěvujeme jubilanty - od 60. narozenin každých 5 let a po osmdesátce každý
rok. V roce 2013 bude postupně připraveno

33 balíčků. Únor byl velice "úrodným"
měsícem těch, kterým bylo více než 80 let.
Paní Vítová oslavila 81., paní Vondrá-

čková 86. a paní Králová 87. narozeniny.
Všem třem ještě jednou přejeme hlavně
MM
pevné zdraví.
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Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů Velichov pořádá v
sobotu 2. března 2013 na sále Hospody
U Lípy Hasičský ples. Začátek je ve 20.00
hodin a o hudební doprovod se postará opět
Duo Kanistr. Vstupné 150 Kč.
red

SMS InfoKanál
V únoru si ti, co se přihlásili k odběru SMS zpráv
z obce, početli. Rozsáhlý výpadek plynu byl dostatečným důvodem pro jeho využití. Hromadné informativní SMS rozesíláme z úřadu, nedělá to za nás
žádný automat. SMS rozešleme rádi v okamžiku, kdy
se k nám požadovaná informace dostane. Pokud je
odstávka plánovaná, je i včas nahlášená, a vy tak
máte zprávy s předstihem. Pokud ale provozovatel sítí
informace nenahlásí, nastane situace, kdy jste bez
vody a marně se dožadujete informací z úřadu.
Obecní úřad je stejným zákazníkem, jako jste vy.
Plyn ani vodu, natož elektřinu, dodávat neumíme.
Proto zde uvádíme důležitá čísla, kam v případě
výpadků volat:
800 101 047
Voda
1239
Plyn
Elektřina 840 850 860
MM

Poplatky
Připomínáme, že do konce března 2013 je
nutné uhradit platby za svoz komunálního
odpadu, za pronájmy pozemků a za psy.
Poplatky je možné uhradit v hotovosti
na OÚ, popř. bezhotovostně na účet
č. 43-3210410247/0100.

red

Evidence obyvatel
Stav obyvatel k 31. 1. 2013:
celkem (včetně 27 cizinců) 543,
z toho 289 mužů a 254 žen

Kino v Kyselce
březen
promítá se vždy v sobotu od 19:30

2. 3.
9. 3.
16. 3.
23. 3.

Bastardi 3
Safe
Divoši
Asterix a Obelix ve službách
jejího veličenstva (od 18.00 hod.)
30. 3. Sinister
-Od ledna 2013 jsou v kině nové reproduktory,
nové plátno a nová projekční technika.
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