Džínový ples

Dobře padnoucí džíny, triko a pohodlné boty tohle, a ještě nějaké peníze, stačilo návštěvníkům Džínového plesu k tomu, aby mohli
strávit sobotní večer a noc na sále Hospody
U Lípy, kde již potřetí pořádala obec symbolické rozloučení s plesovou sezónou. Alabalabamba opět nezklamala - proč taky měnit to, co
zaručeně funguje. Poctivě vybraná čísla pro-

daných vstupenek byla později slosována, šťastná výherkyně se mohla radovat z poukázky na
nákup oblečení v hodnotě 1 000 Kč. Na černobílých fotografiích není poznat, že na sále
převažovala modrá barva, ale kdo byl, ten
dosvědčí, a kdo nebyl, přijde možná příští rok.
MM
(další foto na str. 4)

Úvodník
Restituce. Snad nejčastěji používané slovo
v uplynulém měsíci. Mnozí z vás jistě zaznamenali informaci Karlovarského kraje o tom, že
bude vracet budovu zámku a přilehlé pozemky
dědicovi Rudolfa Czernina - Karlu Eugenu
Czerninovi. Kraj obdržel, stejně jako ostatní
instituce, výzvu k uzavření dohody, kterou po
jejím podpisu schválí Pozemkový úřad a na základě jeho rozhodnutí bude majetek přepsán
v katastru nemovitostí na jiný list vlastnictví.
Obec Velichov obdržela návrh dohody již
v minulém roce, advokát k ní ale přiložil zplnomocnění od zesnulého Rudolfa Czernina. Od
té doby se v oblasti restituce neděje nic. Mám,
stejně jako vy, spoustu otázek, na které horko
těžko hledám objektivní odpověď. Jisté je jen
jedno, pokud obec dohodu nepodepíše, může
Pozemkový úřad vydat rozhodnutí na základě
svých podkladů a obec pak toto rozhodnutí
může napadnout u soudu. Po rozhovorech,
které jsem v oblasti restitucí vedla, jsem nabyla
dojmu, že se všichni těší, až bude záležitost uzavřena, všechny nemovitosti vydány a zmizí jeden
rozsáhlý spis ze stolu.
Obci Velichov byl majetek svěřen státem ze
zákona, starala se o něj, nikomu jej nezabavila.
Samozřejmě jsme majetek využívali, pronajímali
a v rámci možností jej udržovali. Pokud někomu skutečně patří, nemůžeme bránit jeho navrácení, jestli ovšem existuje cesta, jak místo
potřebných nemovitostí vydat jiné, budeme
ji hledat a snažit se o to, aby obec utrpěla při
navracení majetku ztráty, které ji nebudou
tolik bolet.
Pokud patříte mezi ty, kteří mají od obce
v pronájmu pozemky, nebo jejich části, které
podléhají restitučnímu nároku, bude vás zajímat, že změnou vlastníka nájemní vztah
nezaniká. Obec tedy nikomu výpovědi z nájmu
dávat nebude. Stejně tak se nemůže stát, že by
někdo přišel na vaši zahradu a dožadoval se
jejího navrácení. Nemovitosti, které již nepatří
obci, kraji nebo České republice, restituci nepodléhají. Pokud dříve restituentovi patřily, stát
jim za ně vydá náhradu. O restituci připravuji
rozsáhlejší článek do příštího vydání novin.
I přes tyto pro Velichov nepříznivé informace
přeji všem veselé prožití Velikonoc, hezký
začátek jara a radost ze zálib, které jste si v zimě
nemohli užívat.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Kostelní novinky
Střecha a krov
Začátkem března nabylo právní moci stavební povolení na opravu střechy kostela, která
bude zahrnovat zastropení lodi a kruchty,
opravu krovů lodi, věže, sakristie, kaple a
schodiště, výměnu střešní krytiny a odvodnění střechy. Projektová dokumentace je
skutečně rozsáhlá, oprava bude náročná
nejen po materiálové a restaurátorské
stránce, ale i po stránce finanční. Bez dotace
se oprava neobejde.

Vitrážové okno
Na konci března bylo v kostele Nanebevzetí

Panny Marie sejmuto vitrážové okno, na
jehož restaurování přispějí původní obyvatelé
Velichova, kteří se sem pravidelně v srpnu
sjíždí z nejrůznějších koutů Německa.
Restaurování okna není levnou záležitostí obnovení kobercové vitráže bude stát k 90
tisícům korun. Dát okno do původního
stavu není ani záležitostí pár dní, jeho restaurování bude trvat několik měsíců a doufáme,
že vše klapne tak, aby na srpnovém setkání
již bylo osazeno zpět na svém místě - tedy nad
bočním vchodem do kostela.
MM
foto: V. Toman (BPO)

...bez komentáře

...bez komentáře

Restaurace
U L í p y zve všechny
na P i v n í p o c h o d ,
který se koná v sobotu
21. dubna 2012.
Start je v 10 hodin u Dukátu
v Ostrově. U "Třeťáku"
bude připravena pro děti
projížďka na koních,
soutěže a táborák.
V cíli (amfiteátr
U Lípy) zahraje
odpoledne
country kapela 4R.
Více informací na
www.hospodaulipy.com

Byt k pronájmu
Na základě usnesení zastupitelstva bude zveřejněn záměr pronajmout byt 2+1 (60m 2) v budově
OÚ. Nabídky měsíčního nájemného (minimálně 3200 Kč) budou
po zveřejnění záměru na úřední
desce přijímány v zalepených
obálkách s nápisem NEOTVÍRAT.
Vedle nájemného budou hrazeny i
měsíční zálohy na služby v závislosti na počtu hlášených osob.
Obálky budou otevírány na dalším

jednání ZO. Byt bude volný od 1.
června 2012. Podmínkou pro
podání žádosti o pronájem bytu je
vyrovnání závazků vůči Obci
Velichov a jí zřízené příspěvkové
organizaci - tedy Mateřské škole
Velichov.
Máte-li o pronájem bytu zájem,
sledujte úřední desku, kde budou
zveřejněny další informace.

MM

Fond rozvoje bydlení
V letošním roce byly schváleny půjčky
občanům Velichova v celkové výši 205
tis. Kč. Výběrové řízení bylo ukončeno.
Pokud
jste
se
nepřihlásili
nyní, a v průběhu roku byste přesto chtěli

možnosti půjčení prostředků od obce
využít, informujte se na OÚ. V případě
většího zájmu bude v průběhu roku
vyhlášeno další kolo.
red
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Stavění máje

Kdy jindy, než 30. dubna, bude ve Velichově
postavena májka. Přibližně v půl páté vystoupí děti z velichovské MŠ a pak už, dopřeje-li počasí a přijde dost chlapů, bude májka
postavena.
Připraveno bude hudební vystoupení a
dobroty z masopeče.
red

"Penálová" amnestie
Mnoho z vás si upozornění o datu, ke
kterému je nutné uhradit poplatky za
svoz odpadů, pejsky a nájmy pozem ků, vzalo k srdci. K 31. březnu byla
většina z nich uhrazena. Pro ty, kteří
na platby zapomněli, máme dobrou
zprávu - provedete-li výše uvedené
platby do 18. dubna 2012, nebude
vám připočítáno penále za pozdní
úhradu.
Připomínáme nové bankovní spojení:
43-3210410247/0100, popř. můžete
platby zaplatit v hotovosti na OÚ.
MM

Odvoz odpadů Medová
Jarní úklid v domácnostech zavítal, jak jinak, i do Velichova. Alespoň tomu
nasvědčovalo ohromné množství odpadů, které bylo v rámci mobilního
svozu odvezeno. Tenhle způsob je velmi rychlý a účinný, nikde se dlouho
nic neválí, nikdo se v ničem nepřehrabuje, ale na druhou stranu nevyhovuje
těm, kteří zrovna to jedno sobotní dopoledne nejsou doma. Nezoufejte, v
květnu zas budou přistaveny na víkend kontejnery.
Přínosem je i místo zpětného odběru, kam je možné ukládat vyřazené
KOMPLETNÍ elektrospotřebiče. Obec má uzavřeny smlouvy se společnostmi Elektrowin a Asekol. Zatímco Elektrowin likviduje bílou techniku, Asekol
se specializuje na spotřební elektroniku. V posledním březnovém týdnu
byla část elektroodpadu odvezena, postupně jsme nashromáždili 4 "bagy"
s drobnými spotřebiči (mixéry, vysavače, rychlovarné konvice apod.), 10
mikrovlnek, 15 lednic a 15 velkých spotřebičů (pračky, sporáky).
V polovině dubna by měl proběhnout odvoz televizí, který je možný objednat v případě, že se nashromáždí více než 50 televizorů nebo monitorů. K
dnešnímu dni je stav 58. Pokud jste doteď oddalovali odevzdání vysloužilého videa nebo televize, využijte svou uklízecí náladu, domluvte se na
tel. 353 942 105, a spotřebič přivezte. Samozřejmě bude sběr vysloužilých
spotřebičů pokračovat i po tomto odvozu.
MM

masáž
Využijte k jarní očistě svého těla
detoxikační účinky masáže medem!
40min / 200Kč
(jarní zaváděcí cena)
D. Kolovratníková
objednávky na tel. 608 914 469
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Evidence obyvatel
Stav obyvatel k 29. únoru 2012:
Celkem 552 (včetně 27 cizinců),
z toho 290 mužů a 262 žen

Koruna ke koruně
V prvních měsících roku je možné požádat o různé dotace
na projekty, které chce letos obec realizovat.
V případě kladného vyhodnocení bývají smlouvy o poskytnutí příspěvku uzavírány během následujícího čtvrtletí.
Projekt pak musí být realizován do konce roku.
Letos jsme požádali o dotaci z Programu obnovy venkova
na opravu povrchu návsi, z dotačního titulu určeného na
podporu aktivit v cestovním ruchu o příspěvek na německou verzi letáku Poohří (česká verze je k dispozici v informačních centrech, v ubytovacích, stravovacích zařízeních
a také na obecních úřadech). Vzhledem k nutnosti pořízení
nového územního plánu, který musí být v souladu s platnou
legislativou, jsme se obrátili se žádostí o příspěvek v programu určeném na podporu územně plánovací činnosti.
Z dotačního titulu Ministerstva kultury na podporu
obnovy kulturních památek jsme chtěli původně žádat
prostředky na restaurování sochy Panny Marie, která je
umístěna na kostele. Minimální výše příspěvku by byla
50 tis. Kč, vzhledem k tomu, že restaurování bude stát do
30 tisíc korun, ustoupili jsme od možnosti podat žádost.
V nejbližší době by mělo být vyhlášeno 1. kolo příjmu
žádostí na obnovu hasičské techniky. Z tohoto titulu by
mohlo být možné dovybavit jednotku potřebným počtem
přenosných vysílaček.
MM

Kino v Kyselce
duben
promítá se vždy v sobotu od 19:30, není-li uvedeno jinak

7. 4. Muži v naději
14. 4. MISSION Impossible:
Ghost Protocol
21. 4. SHERLOCK HOLMES:
Hra stínů
28. 4. Modrý tygr (od 18.00 hod.)
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