Velichovská Hasičata
zbrojnice, kde se po sejmutí šátků, sešikovaní
v řadě, ocitly tváří tvář nastoupené jednotce
JSDH Velichov. V té chvíli zvážněly tváře
i těch největších šprýmařů. Po pár úvodních
slovech už zazněly dětské, ale rázné hlasy:
"Slibuji na svou čest, že budu plnit a ctít
z á s a d y a c í l e m l a d ý c h h a s i č ů . " Celý akt,
ještě malí hasiči jednotlivě stvrdili skromným
"slibuji" nad historickou přilbicí a podpisem
do prezenční listiny. Poté byly předány
pamětní listy a konečně přišla na řadu
i odměna. Za svůj smělý krok si naše mládež
vysloužila od sboru sladkou tečku a tak vše
skončilo posezením u dortu, při kterém ze
pokračování na str. 4

Úvodník
Máme za sebou významnou událost! Prvních
sedm statečných Hasičat složilo slavnostní
slib mladého hasiče. Stalo se tak poslední

březnovou neděli v odpoledních hodinách.
Po přípravě v sále Hospody U Lípy se děti
poslepu, ruku v ruce přesunuly do hasičské

V tomto měsíci jest obyčejně mnoho sil n ý c h v ě t r ů , n a t o h n e d s n í h , d é š ťž, k r o u p y ,
slunečnost, a protože stále proměnitelné
povětří, že se sotva v celém roku takové
n a l é z á . Letos tato pranostika sedí jak
p*d*l na hrnec. A další pranostika je
v tomto ohledu velice pozitivní: S n í h d u b n o v ý h n o j í , b ř e z n o v ý t r á v í . Tak pokud
nebudete vědět, co s úrodou, víte, co za
tím vězí.
Předpovědi počasí pondělní koledě zatím
moc nepřejí. Ale já věřím tomu, že ani
letos velichovští koledníci nezklamou
a vyrazí omladit ženy a dívky. Určitě se
jim za to odvděčí nejen obarveným
vajíčkem. Vajíčkové tlačenky a další
dobroty pak budou na talíři minimálně
do konce týdne. A kdybyste potřebovali
nějaký ten tip, co s natvrdo uvařenými vejci, zde je recept na velikonoční
pomazánku: 100 g taveného sýra promícháme s 80 g měkkého másla, nastrouháme dvě natvrdo uvařená vejce,
nejlépe najemno, přidáme 2 lžíce bílého
jogurtu a hořčici, najemno nakrájenou
nebo nastrouhanou cibulku, petrželku,
100 g měkkého nastrouhaného salámu
a dochutíme solí, pepřem.
Hezké Velikonoce!
Markéta Moravcová
starostka obce
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Patron bez hlavy

Jan či Johánek z Pomuka (mezi 1340 a 1350 v
Pomuku, dnešním Nepomuku - 20. března 1393
v Praze) byl generální vikář pražského arcibiskupa, později uctívaný jako svatý Jan Nepomucký,
mučedník katolické církve a jeden z českých
zemských patronů.
Dne 20. března 1393 se brzo ráno sešel král
Václav IV. s Janem z Jenštejna. Po krátké hádce
nechal král zajmout čtyři muže z arcibiskupova
doprovodu, Jana z Pomuka, Mikuláše Puchníka,
míšeňského probošta Václava Knoblocha a laika
arcibiskupského hofmistra Něpra z Roupova. Ti
byli vyslýcháni na Pražském hradě, poté na
Staroměstské radnici, kde byl posléze držen
Něpr a ostatní byli přesunuti do staroměstské
rychty, kde byli mučeni. Jan zemřel během tohoto mučení, ostatní byli propuštěni. Okolo
deváté večer pak bylo jeho tělo svrženo
z dnešního Karlova mostu do Vltavy. Až do
průzkumů tělesných pozůstatků antropologem

Emanuelem Vlčkem se předpokládalo, že Jan
zemřel utonutím, Vlček objevil poranění hlavy,
která vznikla nejspíš při mučení a vedla ke smrti
ještě před svržením do řeky. Tolik informace
z Wikipedie.
K "poranění hlavy" velichovské sochy sv. Jana
Nepomuckého došlo někdy v průběhu noci na
pondělí 30. března. Silný vítr přerušil veřejné
osvětlení, polámal spoustu větví, strhnul více
než deset šablon ze střechy kostela a také si
pohrál se stanem, který byl před hospodou. Stan
se tak po jednom převrácení zachytil o sochu.
Hlava zůstala zapřená o ohnutou svatozář.
Později byla sundána, aby nedošlo k jejímu pádu
a nenávratnému poničení. V době, kdy píšu tento článek, mi dělá společnost na obecním
úřadu, ale v nejbližších dnech bude restaurátorem Jiřím Fialou, který sochu restauroval
naposledy v roce 2006, vrácena zpět na tělo
sochy. Ze způsobu, jakým byla hlava připevněna,
vyplývá, že to není poprvé, co socha o hlavu
přišla.
Snad nám počasí příznivě nakloněno a socha
bude brzy opět kompletní tak, jako je na
fotografii.
MM

Džínový ples

Dotace z obecního
rozpočtu

Během pár dní byl Džínový ples, který se
koná v sobotu 11. dubna, vyprodaný.
Proto prodáváme vstupenky i do výčepu,
postupně ale ubývají i ty. V případě zájmu
volejte na tel. 353 942 105 a vstupenky si
rezervujte.

Jste pořadatelem akce a chcete na její organizaci příspěvek z rozpočtu obce? Obec
poskytuje individuální dotace, nemá pro
rozdělování zvláštní program s přísnými
pravidly. Každá žádost je posuzována zastupitelstvem obce samostatně. Novelou
zákona č. 250/2000 Sb. ale dochází k zásadní změně pro žadatele o dotaci - žádost musí
povinně obsahovat vybrané údaje. Pokud
chcete o dotaci z rozpočtu pořádat, můžete
využít formulář, který je zveřejněn na
webových stránkách obce, popř. si formulář
žádosti vyzvednout na OÚ. Pokud žádost
nebude obsahovat všechny povinné údaje,
nemůže být projednána.
MM
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Kam s ním?
Na 3. jednání Zastupitelstva obce Velichov,
které se konalo 25. března 2015, byla
schválena nová vyhláška, která řeší
nakládání s odpady vzniklými na území
naší obce. I nadále platí, že obec nezavádí
vyhláškou poplatek podle trvale hlášených
osob, ale občané uzavírají smlouvy podle
velikosti odpadních nádob a četnosti jejich
vývozu.

hřbitova nerespektují výrazné nápisy na
víku kontejneru, a neustále vhazují do kontejneru plastové a skleněné obaly od svíček,
je tento kontejner uzamčen a biologicky
rozložitelný odpad dává do kontejneru
správce hřbitova.
Pokud chce mít někdo vlastní nádobu na
odpad ze zahrad, je to i nadále možné stačí si nádobu objednat na OÚ, ta pak
bude následně přistavena na určené místo a
objednatel zaplatí za vývoz této nádoby
podle její velikosti - 240 l nádoba 46 Kč/
vývoz, 120 l nádoba 29 Kč/vývoz. Další
možností je kompostování odpadu ze
zahrad, ovšem na vlastním pozemku!
Vyvážení posekané trávy na cizí pozemky je
ukládání odpadu nezákonným způsobem
a může být podle toho postihováno.
Vyřazené elektro spotřebiče je možné uložit
do místa zpětného odběru - šatlava pod
hospodou. Uložení tohoto odpadu je
možné po domluvě na OÚ, popř. na tel.
353 942 105. V chodbě budovy OÚ
naleznete box, který je určen pro ukládání
„úsporných“ žárovek a zářivek.
Velkoobjemový odpad je svážen spolu

s nebezpečným odpadem 2x za rok v rámci
mobilního svozu. Krom tohoto bývají
v obci přistaveny na třech místech kontejnery - také dvakrát do roka vždy od pátku
do pondělí, do kterých je možné ukládat
velkoobjemový odpad. Pokud ale hodláte
vyklízet nemovitost, objednejte si přistavení
kontejneru přímo pro vás. Objednávky přijímá OÚ.
Samostatnou kapitolou je stavební odpad.
Ten není odpadem komunálním a lze jej
použít, předat či zlikvidovat zákonem
stanoveným způsobem. Stavební odpad
vzniklý při stavební činnosti občanů
(nepodnikajících fyzických osob), bude
odkládán do velkoobjemových kontejnerů,
které budou dovezeny na náklady nepodnikající fyzické osoby na řízenou skládku
nebo do zařízení zajišťující jeho recyklaci.
Objednávky přijímá Obecní úřad Velichov.
Tímto se nevylučuje možnost zajistit si
odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené
skládky vlastními prostředky, popř. jiným
způsobem, který není v rozporu s jinými
právními předpisy.
red

Fond rozvoje bydlení
Na třech stanovištích - autobusová zastávka
"Za vodou", vedle obchodu a u mateřské
školy, přibude ke stávajícím kontejnerům
na papír, sklo a plasty nově šedivý kontejner na kovový odpad z domácností, který je
určen pro plechovky, víčka apod.
Biologicky rozložitelný odpad rostlinného
původu (slupky, skořápky, čajové sáčky
a pod.) bude možné ukládat do kontejneru,
který bude přibližně od poloviny dubna
umístěn na návsi. Druhý kontejner bude na
hřbitově. Vzhledem k tomu, že návštěvníci

Nové počítače
do knihovny
V prosinci minulého roku požádala obec
Ministerstvo kultury ČR o příspěvek na
pořízení dvou počítačů vč. programového
vybavení pro místní knihovnu. Velichov
byl se svou žádostí úspěšný, dotace byla
přidělena. Počítače budou sloužit zdarma
veřejnosti v běžné otvírací době knihovny
(úterý 16 - 19, čtvrtek 17 - 19) a nahradí
dva původní "vysloužilce" do konce května.
Chcete vědět, zda je kniha, která vás
zajímá, v knihovně? Můžete se podívat
z pohodlí svého domova na stránky
http://regionkv.knihovnakv.cz/katalog/ve
lichov/.
red

Obec nabízí svým občanů půjčky z Fondu rozvoje bydlení fondu na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu. Na posledním jednání Zastupitelstva obce Velichov byly zásadně zvýšeny
limity půjčených prostředků.
Z fondu se půjčují prostředky na tyto druhy stavebních úprav a modernizace:
P.č. Titul
01 Obnova střešní krytiny, případné opravy krovů
nebo podkladních konstrukcí krytiny
02 Obnova fasády včetně klempířských prvků
03 Zřízení přípojky obyt. domu na veřejnou kanalizaci, vodovodní řad
04 Dodatečné odizolování domu proti zemní vlhkosti
05 Zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického vytápění
06 Zateplení obvodového pláště domu- dodatečné
07 Rekonstrukce rozvodů elektřiny v bytech a RD
08 Rekonstrukce bytových jader, vnitřní rekonstrukce RD
09 Oprava a výměna oken

Splatnost

Úrok

7 roků
5 roků
5 roků
3 roky
6 roků
7 roků
5 roků
6 roků
6 roků

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

Hranice
150 tis. Kč
50 tis. Kč
80 tis. Kč
50 tis. Kč
100 tis. Kč
150 tis. Kč
80 tis. Kč
100 tis. Kč
100 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.
Máte-li o půjčku zájem, požádejte nejdéle do 4. května 2015 (do 15:00 hod.) na příslušném formuláři o zapůjčení prostředků. V případě, že vám bude půjčka schválena, uzavře s vámi obec
smlouvu. Následně pak obec proplatí dodavateli vámi dodané faktury za nakoupené zboží nebo
provedené služby - tím vzniká samotná půjčka. Prostředky jsou převáděny přímo na účet dodavatele. Vzhledem k tomu, že půjčky pro obec spravuje ČSOB, je podmínkou pro uzavření smlouvy vedení účtu u ČSOB nebo Poštovní spořitelny. Banka pak měsíční splátky strhává z vašeho
účtu sama. K půjčce se váže i zápis zástavního práva smluvního na příslušný list vlastnictví.
Náklady spojené se zápisem a výmazem zástavního práva z katastru nemovitostí jsou děleny mezi
obec a žadatele rovným dílem.
V případě dotazů volejte na tel. 353 942 105 - OÚ Velichov.
red
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Velichovská Hasičata
dokončení ze str. 1
všech spadla nervozita, a děti rozdávaly
spokojené úsměvy na všechny strany.
Tímto děkujeme celému SDH Velichov za
důstojné a milé přijetí do svých řad.
A co že to vlastně naše Hasičata slíbila?
Že budou prohlubovat svoje znalosti a dovednosti v požární ochraně;
Poznávat a chránit přírodu, poznávat historii naší vlasti i historii hasičského hnutí;
Budou čestní, ukáznění a kamarádští.
Budou aktivně pracovat v kolektivu a
pomáhat tam, kde je to zapotřebí;
Budou pečovat o své zdraví a celoroční činností zvyšovat svojí kondici, ověřovat ji
prostřednictvím soutěží.
Věříme, že se nám bude dařit svého slibu
dostát.
Za Hasičata Jana Hynková,
vedoucí kolektivu mladých hasičů.

Evidence obyvatel

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

4. 4.
11. 4.
18. 4.
25. 4.

Andělé všedního dne
Škatuláci (od 18.00 hod.)
Lovci a oběti
Pohádkář
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