Dětský maškarní ples

Rok se s rokem sešel a sál Hospody U Lípy se
opět zaplnil princeznami, vílami, vodníky,
spidermany, klauny, beruškami a všemožnými zvířátky. Nad vším dohlíželi policista
spolu s výpravčím. Za vydatné pomoci
dalšího klauna a indiánky všichni prolezli
tunelem, na jehož konci čekala sladká odměna. A aby toho nebylo málo, ukázali velichovští tatínkové těm přespolním, že mají
větší sílu, teda ale musela jim pomoct starostka s paní ředitelkou školky… Nechyběly ani
odvážné maminky v maskách, které se letos
nenechaly moc dlouho přemlouvat k účasti
v dětských soutěžích. Jak to na dětském
maškarním probíhalo, si můžete připomenout na webových stránkách obce v záložce
fotogalerie.
red

foto: MM, Jana Převrátilová, Miroslava Ryšavá

Úvodník
První březnový víkend dětský maškarní
ples. V týdnu pak výroční schůze Svazu
postižených civilizačními chorobami.
Druhý víkend bakus a masopustní bál pro
dospělé. Uprostřed měsíce hezky se vším
nepotřebným v rámci mobilního svozu
odpadů pryč, na konci měsíce hodovat na
zabíjačce a pak to všechno vytancovat na
Džínovém plese. Tak to by byl březen.
A co přijde v dubnu? No přece to, co si
připravíte, zařídíte a pak užijete. Pro někoho to bude výměna pneumatik, pro
druhého zrytá zahrádka a vyseté ředkvičky, pro dalšího oslava. Každopádně Velikonoce na konci dubna přijdou. Jakým
způsobem svátky jara strávíte, je jen a jen
na vás. Přeji vám tedy jejich prožití přesně
podle vašich představ. A Velichovským
novinám přeji k jejich 4. narozeninám jen
to nejlepší.
Bc. Markéta Moravcová
starostka obce
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Život ve Velichově po roce 1960 Likvidace autovraků
mateřinky, nás poslala do Kyselky, kde byla
řídící mateřské školky paní Eklová z Lomnice,
že prý je to jejich vzorová učitelka a ta že nám
poradí, co si máme pořídit a kde co zajistit. Ta
byla moc ochotná a hned nás poslala do sociálního zařízení pro předškolní děti v Radošově
pro lehátka. Vše se pomalu dávalo dohromady.
Radní se umoudřili a taky přiložili ruce k dílu
nebo zajistili řemeslníky. Také od Vojenských
lesů a statků jsme dostali pomoc, když bylo
potřeba někam zajet - jako např. pro ta lehátka,
pro která jsme jeli gazíkem. Jezdili s námi i na
úřady. Vždyť to také jejich děti pak ke spokojenosti svých rodičů užívaly.
V prosince 1961 jsme to dali do užívání našim
dětem. Jak si pamatuji, pracovala tam děvčata
Babčanová, Hájková, Pavlisová, Baďurová.
Vařilo se v kuchyni Dětského domova.
Na Okresním školském úřadu jsme se ještě
radily o družině, ale zatím nám bylo doporučeno, abychom začaly svépomocí, tak jsme
to tak dělaly 2 měsíce (střídaly se členky
Výboru žen). Peníze na družinu se nám sehnat
nepodařilo, tak jsme musely čekat na otevření
nové školy.
Předělená budova školy pak dovolila, že byly
všechny děti pohromadě, místo bylo i pro
družinu. Jen chyběla tělocvična, ale i té se
děti dočkaly. MNV se dohodl s p. Šedinou,
který propůjčil část svého domu. Byl to
původně společenský sál. MVN to společně v
akci "Z" zprovoznil a vybavil nářadím a byla i
ta tělocvična.
Je vás ve vesnici hodně, co si pamatujete, jak
a co zde bylo, tak prosím, jestli se vám něco
nezdá, tak promiňte, jsou to už moje léta.
Hodně čerpám z kroniky Československého
svazu žen.
Libuše Fichtnerová

Ke zvláštnímu koloritu Velichova přibyly
automobily čekající na rozebrání. Rozprodat co se dá, a kam pak s tím ostatním - s palubní deskou a ostatními plasty, sedačkami, molitanem, o provozních
kapalinách raději ani nepíšu. Při loňském mobilním svozu odpadů byl odpad
vzniklý při rozebrání auta odvezen, ale

Masopust ve Velichově

Oslavy konce Masopustu proběhly ve
Velichově v sobotu dne 12. 3. 2011.
Odpolední průvod v obci podpořilo
několik masek za doprovodu koňského
spřežení a hudební skupiny Tempo.
Účast nebyla, dle očekávání, velká, ale
v zájmu udržení lidové tradice obešel
průvod obec. Večer se zaplnil sál jen
částečně, hlavně pak zásluhou mladších
lidí a lidí z okolních vesnic.
Zbývá jen si přát, abychom tento zvyk
i nadále udržovali, protože v regionu je
jen opravdu málo vesnic nebo měst,
které tuto tradici ještě dodržují.
Poděkování patří Obci Velichov, za záštitu nad touto tradicí.
JB

Milí spoluobčané,
mé vzpomínání jsem převedla ne na kulturu,
jak jsem slibovala v minulém čísle, ale na to,
jak jsme se starali o naše nejmenší děti od 2
do 6 let.
První vlaštovkou byl Okresní svaz zemědělců,
který nám dříve pomohl s družstevní prádelnou. Tentokrát spolu s MNV otevřeli zemědělský útulek pro období jaro - podzim. V budově
MNV se uvolnila jedna velká místnost pro hernu. Bylo to takové provizorní hlídání dětí, ale
maminky to uvítaly, dětem se to líbilo a chodily rády. Nějaký čas se vedly řeči, že by bylo
potřeba něco zřídit. Když se uvolnil domek
č. p. 98, kde se umístila 4. třída obecné školy,
tak se začalo uvažovat o vybavení útulku, a taky
se tak stalo. Dalo to hodně práce
a přesvědčování. Na společné schůzi MNV,
SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy) a Výboru
žen ale páni radní moc pochopení neměli,
zůstalo to na mrtvém bodě. Ženy se ale nevzdaly, šly se informovat a byly doporučeny na
Okresní školský odbor - mateřinky.
Takovým hnacím motorem byla paní Marie
Štěpánková, která spolu se mnou podnikla všechno, co bylo jen možné, jen abychom mužským
dokázaly, že to jde. Na "okrese" u vedoucí
mateřinek jsme byly dobře přijaty a bylo nám
slíbeno, že peníze na mzdy zaměstnanců máme
jisté. Dále nám bylo doporučeno, kam si zajít
s jejím dopisem pro poukazy na textilie, prádlo
a deky. Tím ale začaly trable. V Karlových Varech
v obchodě s dětským vybavením se nelíbilo, že je
to pro zemědělský útulek, že mají vybavení pouze
pro školky. Tak jsme přijely domů a měly po
náladě. Marie říká: "Pojď, obrátíme se na pana
Ždárského (vedoucího Jednoty)". Po vysvětlení byl
ochotný a vše nám zajistil.
Také vedoucí Okresního školského odboru -

ten, kdo jej přivezl, si pak tento odvoz
odpracoval. Autovrak lze zdarma odevzdat v Ostrově ve firmě PAPOS, kde
bude následně ekologicky zlikvidován.
Není tedy důvod, abychom z obecního
rozpočtu hradili odpad, který mohl být
zlikvidován zdarma jen proto, že na
prodeji druhotných surovin chtěl někdo
vydělat. A rozebírat autovrak na veřejném prostranství - to už je vážně vrchol
drzosti, který nebude tolerován.
red

Co jste hasiči…
Ve čtvrtek 17. března jsme v pozdních večerních
hodinách hasili požár rekreačního objektu
v chatové oblasti Pod Liščím vrchem, kam
později dorazily další jednotky z Ostrova
a Karlových Varů. Příčina požáru je ještě
v šetření.
JSDH Velichov
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Revize, kontroly a čištění komínů
Počátkem roku začalo platit vládní nařízení č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů
a spotřebičů paliv. Mezi občany vzniká dojem, že se jedná o novou
povinnost, která jim akorát znepříjemní život. O novou povinnost
se ale nejedná. Starat se o řádný stav komínů byla tradiční povinnost občanů již z dob Rakouska-Uherska. Posledním předpisem,
který tuto povinnost ukládal, byl zákon č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně. Nové nařízení vlády nezavádí povinnou kontrolu komínů, ale stanovuje podmínky pro bezpečné provozování
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv tak, aby nedošlo
k ohrožení zdraví a životů uživatelů spotřebičů paliv v jejich
majetku. V této souvislosti je třeba si uvědomit, že provozovatel
zanedbáním uvedených povinností ohrožuje nejen sebe, ale
i ostatní, kteří bydlí v jeho sousedství.
Nové nařízení vlády podstatně zmírňuje požadavky na četnost
provádění kominických prací, a navíc umožňuje provádět čištění
spalinových cest odvádějících spaliny od spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW svépomocí. Na druhé straně ale zvyšuje
požadavky na odbornou úroveň osob oprávněných k provádění
kontrol a revizi spalinových cest.
Je nutné rozlišit pojmy revize a kontrola. Revizi spalinové cesty
provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň
a) revizním technikem komínů,
b) specialistou bezpečnosti práce - revizním technikem
komínových systémů nebo
c) revizním technikem spalinových cest.
Revize spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba podle § 5
nařízení vlády v těchto případech:
a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé
stavební úpravě komína,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
d) při komínovém požáru
e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě a při vzniku podezření
na výskyt trhlin ve spalinové cestě.
Kontrolu spalinové cesty podle § 2 a její čištění podle § 3 provádí
odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského
oprávnění v oboru kominictví. K této činnosti postačí živnostenský list v oboru kominictví a nevyžaduje se osvědčení revizního
technika. Stejná odbornost je předepsána i pro čištění spalinových cest.
Na webových stránkách Společenstva kominíků ČR www.skcr.cz
jsou uvedeny seznamy členů společenstva - odborně způsobilých
osob. Zákazníci, kteří své povinnosti při provozování spotřebičů
a spalinových cest dosud nezanedbávali, nemají problém najít
kominíka, protože s ním udržují trvalý kontakt.
Nový předpis nejenže snižuje počet čištění spalinových cest, ale
občanům dává i větší volnost v dané problematice a zároveň jim

zaručuje větší odbornost řemeslníků, kteří objednané práce
u nich mohou provádět.

Doplňující pravidla k tabulce:
1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič
paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
2. U j e d n o v r s t v é h o ( n e v y v l o ž k o v a n é h o ) z d ě n é h o k o m í n a p r o s p o t ř e biče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kon trol a čištění spotřebiče na pevná paliva.
3. P ř i k o n t r o l á c h a č i š t ě n í d v a k r á t r o č n ě s e t y t o č i n n o s t i p r o v á d í
v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými
kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.
4. P ř i k o n t r o l á c h a č i š t ě n í t ř i k r á t r o č n ě s e t y t o č i n n o s t i p r o v á d í
v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými
kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.
5. P o j i s t n ý ( r e z e r v n í ) k o m í n p o u ž í v a n ý p r o o d v o d s p a l i n z e s p o t ř e biče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným
způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně
jedenkrát za rok.
6. V e s t a v b ě p r o r o d i n n o u r e k r e a c i s e k o n t r o l a a č i š t ě n í s p a l i n o v é
cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.
7. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW
včetně je možné provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně
však jedenkrát za rok, a to za podmínky, že budou prováděny jejich
pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.
red
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Džínový ples

Již druhý rok následoval po plesu obecním,
námořnickém a hasičském ples džínový,
kterým byla symbolicky zakončena velichovská plesová sezóna. To, že se i tentokrát
parket zcela zaplnil, mi budete muset věřit důkaz v podobě fotografie se nezdařil. Co

se ale podařilo, byla zábava s Alabalabambou - kapelou, jejíž zpěvačka Dáša
Zábranská opustila Československou Superstar těsně před bránou semifinále. Kdyby
postoupila, nemohla by zpívat ve Velichově.
Pro ni asi slabá útěcha, pro přítomné opět
příjemný zážitek, ze kterého často naskakovala "husí kůže". Slosování vstupenek
o poukázku v hodnotě 1000 Kč do Jeans
shopu na Starém náměstí v Ostrově bylo
zklamáním pro toho, kdo měl vstupenku,
kterou v ten pravý okamžik nedokázal najít.
Radost z výhry pak provázela šťastného
výherce do Vojkovic. Díky všem, kdo přišli
a bavili se.
MM

Zprávy Policie ČR
21. 1. 2011 byly na základě oznámení velichovského občana zadrženy 2 osoby, které
po prohlídce měly u sebe věci pocházející
z trestné činnosti. Šetřením policie bylo
zjištěno, že jeden z těchto zadržených se
v lokalitě Velichov vloupal do několika
chat a kůlen, ze kterých pocházely zajištěné
předměty. Jmenovaný byl stíhán policií
a následovně vyšetřován za přečin krádeže
vloupáním, za který mu hrozí trest odnětí
svobody až na 2 roky.
28. 2. 2011 bylo oznámeno majitelkou
chaty z Velichova, že se jí neznámý pachatel
vloupal po odstranění okenice a rozbití
okenní výplně do chaty, z které odcizil
zahradní motorový křovinořez.
17. 3. 2011 došlo ke vznícení přístavby
chaty, věc je v současné době v šetření
Policie ČR a vyšetřovatele hasičů z Karlových Varů.
21. 3. 2011 došlo k odcizení motorové
nafty z dodávkového vozidla, kdy byla způsobena škoda neznámým pachatelem ve výši
4,5 tis. Kč.
red

Svazek klíčů
Po Bakusu byl nalezen svazek klíčů, prav děpodobně od automobilu. Jeden z klíčů je v
průhledném modrém plastovém krytu. Sva zek čeká na svého majitele na OÚ Velichov.

Historické foto dětí zemědělského útulku... Poznáte je? Poznáte se? (1960)

Koňská lekce

Akce v dubnu
9. 4. 2011 od 20 hod. – Country bál
se skupinou Album
23. 4. 2011 – Pivní pochod
(informace na plakátech)

Evidence obyvatel
Stav obyvatel k 28. 2. 2011: celkem 554
(včetně 23 cizinců), z toho 288 mužů a
266 žen
Upomínky za nezaplacené odpady,
nájemné a pejsky očekávejte v druhé
polovině dubna. Pokud jste mezi
dlužníky, přijďte zaplatit co nejdříve,
ušetříte naše poštovné a vaše penále!
Březnová výuka se uskuteční opět první
sobotu v měsíci, tedy 2. dubna 2011 od 9 do
11 hod. v jízdárně občanského sdružení
Castila v Moříčově.
Autobusová linka Velichov - Ostrov odjíždí
stále stejně, tedy v 8.38 hod. z náměstí.
red

V případě, že chcete vyplnit sčítací
listy on-line přes internet, nemáte
připojení a nevyhovuje vám otevírací
doba OÚ ve všední dny, můžete přijít
v sobotu 9. dubna 2011 od 8 do 14
hodin, kdy bude výjimečně úřad
otevřen. Tento den můžete splnit i
vaši "poplatkovou" povinnost.

Kino v Kyselce
duben
promítá se vždy v sobotu

2. 4. JÁ PADOUCH od 18.00 hod.
9. 4. THE SOCIAL NETWORK
od 19.30 hod.

16. 4. MEGAMYSL od 18.00 hod.
23. 4. LETOPISY NARNIE:
Plavba Jitřního poutníka od 18.00 hod.
30. 4. GULLIVEROVY CESTY
od 18.00 hod.
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