Hasičský ples

foto: K. Hamrla

IX. ročník Hasičského plesu, který se konal
v sobotu 13. března 2010, mohu z hrdostí
nazvat "skvělý". Sál Restaurace U Lípy praskal
doslova ve švech, atmosféra byla perfektní
a kapela hrála opravdu až do rána. Všem,
kteří se plesu zúčastnili, bych ráda touto cestou poděkovala. Nejen za vytvoření skvělé

atmosféry, ale také za to, že účastí vlastně
přispěli na renovaci koňské hasičské
stříkačky z roku 1913, kterou SDH Velichov
úspěšně renovuje. Věřím, že renovaci v letošním roce dokončíme a budeme mít
příležitost se Vám našim dílem pochlubit.
RV (foto: H. Kousalová)

Úvodník
Jaro nás svým příchodem letos tak trochu
napínalo, ale nakonec vše dobře dopadlo
a my jsme se dočkali. Teď nás sice trochu
potrénuje "aprílové" počasí, ale i to k dubnu patří.
Kdybyste náhodou nevěděli, co dělat tento
čtvrtek, tak snězte něco zeleného, v pátek
se před východem slunce umyjte v potoce,
nepůjčujte nic ze své domácnosti a nehýbejte se zemí - tedy na zahrádku tento
den zapomeňte, v sobotu pak nezapomeňte všechno uklidit, vybílit, napečte
mazance a velikonoční beránky a sobotou
také ukončete půst - třeba na Džínovém
plese. V neděli pak začněte jíst všechno, co
jste v sobotu připravili a nezapomeňte se
rozdělit s návštěvami. A pak to nejdůležitější - pondělí. Chcete - li, aby byly
ženy a dívky v naší vesnici zdravé, veselé,
krásné a pilné, musíte je decentně, a spíš
jen symbolicky, vyšlehat pomlázkou.
Přeji vám krásné a veselé Velikonoce
a mnoho radosti s probouzející se přírodou. A protože mají naše Velichovské
noviny v dubnu 3. narozeniny a startuje
jejich 4. ročník, tak přeju i jim mnoho
čtenářů a zajímavých článků.
Bc. Markéta Moravcová
starostka obce

Duben 2010

strana 2

Členská schůze
Výbor ZO Českého zahrádkářského svazu
svolává na sobotu 17. dubna 2010 od 17.00
hod. členskou schůzi. Schůze se bude konat
v Hospodě U lípy. Od 17.00 do 18.00 hodin
bude pobíhat vybírání nájemného a členských
příspěvků, pak následuje vlastní konání
výroční schůze a po skončení pak večeře a volná zábava.
ZO ČZS

Rok 2010

a volby

Půjčky na stavební úpravy a modernizace domů a bytů
Protože nebyly vyčerpány všechny prostředky určené na půjčky obyvatelům, schválilo
Zastupitelstvo obce na svém 2. jednání dne 24. března 2010 vyhlášení 2. kola výběrového řízení
na půjčení prostředků z FRB.
Občané Velichova vlastnící na jeho území nemovitost mohou své žádosti o půjčky předkládat do
7 . č e r v n a 2 0 1 0 d o 1 2 . 0 0 h o d . 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.

Tento rok je rokem volebním - v květnu
se sejdeme u volebních uren při volbách
do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky a na podzim můžeme
své volební právo uplatnit při volbách do
třetiny Senátu Parlamentu České republiky a při vybírání zástupců do obecního
zastupitelstva obce Velichov.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají ve dnech 28.
a 29. května 2010.
Voliči, kteří nebudou moci volit ve svém
volebním okrsku, mohou již nyní žádat
o voličský průkaz, který je opravňuje
k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu
voličů ve dnech voleb v jakémkoliv
volebním okrsku na území České republiky, nebo i v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
O voličský průkaz můžete požádat na
Obecním úřadě Velichov, Velichov 13,
363 01 Ostrov, telefon 353 942 105,
353 942 232. A jak se o voličský průkaz
žádá? Jsou tyto způsoby:
- písemně, kde žádost musí mít ověřený
podpis - toto ověření je osvobozeno od
správního poplatku, žádost musí být
podána nejpozději do 21. května 2010
a nebo
- osobně s občanským průkazem
nejpozději do 26. května 2010 do 16.00
hodin.
Možnosti přebírání voličského průkazu:
- osobně
- zaslání poštou do vlastních rukou
na určenou adresu v podané žádosti
- zmocněnou osobou, která se prokáže
plnou mocí s úředně ověřeným
podpisem voliče.
Voličský průkaz může být úřadem vydán
voliči, zaslán poštou nebo předán zmocněnci, nejdříve 15 dnů před konáním
voleb, tj. od čtvrtka 13. května 2010.
Žádost o vydání voličského průkazu vám
bude v případě zájmu vytištěna na
Obecním úřadu Velichov, kde si ji
můžete i vyplnit a zároveň podat. Nebo
další možností je stažení žádosti
z webových stránek obce (záložka - formuláře).
Marie Převrátilová

Duben 2010

strana 3

Vojenský újezd

Hradiště duben
Ve dnech 1., 7. - 9., 12. - 16., 19. - 21
a 27. - 29. dubna 2010 probíhá ve vojenském újezdu Hradiště zabezpečení
výcviku vojsk. V této době budou příslušné ohrožené prostory uzavřeny.

Režim střeleb:
pondělí - čtvrtek
9 -15, 18 - 22 hod.
pátek
9 - 13 hod.
Připomínáme, že až do 30. dubna trvá zákaz
vstupu do lesů, které jsou v honitbě
Vojenských lesů a statků, s. p., Hradiště.
red

Zprávy
Policie ČR
V noci z 23. na 24. března 2010 došlo ve
Velichově k vloupání do garáže, přičemž došlo k odcizení motorové sekačky. Způsobená
škoda činí 13 tis. Kč.
Po pachateli pátrají policisté z Obvodního
oddělení Policie České republiky v Ostrově.
red

Přerušení
dodávky
elektřiny
Z důvodu nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy bude v pondělí 19. dubna
2010 od 7.00 do 10.00 hodin přerušena
dodávka elektřiny. Čísla popisná, kterých se
přerušení dodávky týká, jsou uvedena na
oznámeních, která jsou vyvěšena na různých
místech v obci, popř. na nástěnce u obchodu.
red
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Srovnání po letech...
1940

Pozvánka
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, ZO Velichov - Vojkovice,
svolává na úterý 13. dubna 2010 od
11.30 hod. výroční členskou schůzi.
Místo konání: Hospoda U lípy. Zveme
všechny členy.
Informace o činnosti svazu můžete průběžně sledovat na nástěnce u obchodu.
Za SPCCH M. Balounová

Mobilní svoz
odpadů
2003

Výjimečně v neděli
11. dubna 2010
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.

Koňská lekce Pozvánka k "Lípě"
Sobota
24. dubna 2010
od 14 do 17 hod.

Country odpoledne se
skupinou 4R,
amfiteátr, vstup zdarma
od 20 hod.
Dubnová výuka jízdy na koni se uskuteční opět
první sobotu v měsíci, tedy 3. dubna 2010 od
9 do 11 hodin v jízdárně občanského sdružení
Castila v Mořičově. Jízdy na koních se mohou
účastnit děti i dospělí. Přijeďte přivítat jaro
pohledem z koňského hřbetu.
Nezapomeňte na nepromokavé oblečení
a vhodné boty.
Autobusová linka Velichov - Ostrov odjíždí stále
stejně, tedy v 8.38 hod. z náměstí.
JR

Country bál
se skupinou Poutníci,

Kino v Kyselce

sál, vstupné 150 Kč

duben
promítá se vždy v sobotu od 19.30 hod.

Evidence obyvatel
Stav obyvatel k 28. únoru 2010:
542 obyvatel,
z toho 271 mužů a 271 žen

3. 4.
10. 4.
17. 4.
24. 4.

Planeta 51 (od 18.00 hod.)
Zemský ráj to napohled
Nějak se to komplikuje
Princezna a žabák
(od 18.00 hod.)
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