Májka

Letošní stavění májky se neobešlo bez několika kapek deště, přesto se při samotném
stavění počasí umoudřilo a dovolilo tak
bezproblémové usazení májky na své místo.
Děti se svým programem rozhodně nezklamaly, Band Luboše Víška se postaral o hez-

kou zábavu, do které improvizovaně znovu
vystupovali odvážní dětští zpěváci. Pro
zpestření a srovnání zveřejňujeme i fotografie
z dob docela dávno minulých.
red
Pokračování fotogalerie na str. 4

Úvodník
Kdo si počká, ten se dočká. Někdy se to
čekání pěkně protáhne. A o čem je řeč?
O kanalizaci v části obce "Za vodou". Už
někdy v roce 2007 jsme dávali podnět
Vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech, jehož jsme členem, k výstavbě
přečerpávací stanice, která by umožnila
napojení této lokality, kde trvale žije přes 50
lidí, na čističku odpadních vod. Koncem
února nabylo právní moci stavební povolení
a na poslední chvíli tak bylo možné podat
žádost o dotaci. Už teď je jisté, že se obec
bude na této rozsáhlé investici podílet spolu
se zmiňovaným sdružením. Karlovarský kraj
rozhodne o případné dotaci na červnovém
jednání svého zastupitelstva. V té době už
bude práce na výstavbě přečerpávací stanice,
výtlačného řadu a prodloužení kanalizace
k rodinným domům v plném proudu. Nyní
došlo k úpravě louky, kde bude stavba
umístěna. Přečerpávací stanice bude pod
zemí, o její existenci budeme vědět jen díky
menší vydlážděné ploše a pilíři s přípojkou
elektřiny. Obyvatelům "zavody" sice vzrostou
náklady za stočné, oprostí se ale od nákladů
a starostí s vývozem žump, nebo vodoprávními povoleními k septikům a následným
rozborům odpadních vod, které musí v současné době dokládat.
A naděje svitla i dětem, které se možná
dočkají herních prvků, které by měly být
osazeny na pozemku za mateřskou školou
(nad obchodem). Prostřednictvím Občanského sdružení Místní akční skupiny Krušné
hory západ žádá obec o dotaci na hřiště, náklady jsou zatím vyčísleny na 300 tis. Kč.
V případě úspěchu žádosti bude hřiště vybudováno a obci se pak následně vrátí 90%
investice. A na co se mohou děti těšit? Na
provazovou pyramidu, herní sestavu tvořenou dvěma věžemi, lanovým mostkem,
skluzavku, houpačky a kolotoč.
Pořád se něco děje, jen to možná není hned
viditelné. Postupně vše budujeme z dotací,
kterých se snažíme využívat, i proto nejde
mít vše najednou. Řeči o tom, že si zde já,
nebo zastupitelstvo, stavíme pomníky, nás
rozhodně neodradí.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Příspěvky z obecního rozpočtu
Do programu dubnového jednání Zastupitelstva obce (ZO) Velichov se sešly tři
žádosti o finanční příspěvky z rozpočtu obce.
ZO schválilo příspěvek na Velichovské kulturní léto, na dětský fotbalový turnaj a na
kulturní a společenské akce pořádané
Svazem postižených civilizačními chorobami.
Poslednímu jmenovanému žadateli nebylo
vyhověno v plném rozsahu, protože se ZO
domnívá, že účel příspěvku není používán
tak, jak je popsáno v žádosti. Svaz pro své členy organizuje dvakrát do roka schůzi v místní
hospodě a navštěvuje při kulatinách a "polokulatinách" své členy s dárkovým balíčkem.

Žádný kulturní program setkání jinak nenabízí, mateřskou školou nabízené vystoupení bylo z důvodu konání akce ve výčepu
nakonec odmítnuto. Ostatní pořadatelé se
snaží příspěvek občanům obce nějak vrátit Klub vodních motoristů zajišťuje pro děti
a jejich rodiče jízdy na voru, děti ze školky se
snaží vykouzlit úsměv na tváři svými pravidelnými vystoupeními, práce hasičů je také
vidět (alespoň těmi, kdo ji vidět chtějí),
Honza Bitman pomáhá při obcí organizovaných akcí, mnohdy poskytne sponzorsky
ceny nebo občerstvení. Zastupitelstvo si uvědomuje, že organizace samotného setkání

Velichov pod kontrolou
Stejně, jako v minulých letech, je hospodaření obce kontrolováno. Obec má přidělené identifikační číslo jako každá jiná
firma. Nevyhne se kontrolám z finančního
úřadu, VZP nebo OSSZ. Hospodaření
obce kontrolují pracovníci Krajského
úřadu Karlovarského kraje, kterým neuniká návrh rozpočtu, jeho plnění, bankovní výpisy, evidence majetku, pohledávek, závazků, mzdy, veškeré účetnictví, smlouvy kupní, směnné, nájemní
i darovací, veškeré dotace, peněžní fondy,
vnitřní předpisy, směrnice a práce zastupitelstva obce. A ta nejdůležitější informace:
Při přezkoumání hospodaření obce Velichov za rok 2012 nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
Pozorným očím pracovnic České školní
inspekce letos neunikla ani naše mateřská
škola, kterou navštívily začátkem března. Při
inspekci bylo hodnoceno naplňování vzdělávacího programu, podmínky, které školka
dětem nabízí ke vzdělávání, samotné řízení
školky, personální podmínky a bezpečnost
a ochrana zdraví dětí.
Pro letošní školní rok je ve velichovské školce
zapsáno 29 dětí ve věku od 2 do 6 let.
Rozdíl mezi dvouletým a šestiletým dítětem
je určitě obrovský. Rozdíl jak v jeho znalostech a dovednostech, tak v přístupu, který
vyžaduje. Ve městech se děti v takovém
věkovém rozpětí v jedné třídě nepotkají.
Jinak je tomu ale na vesnicích, kde jiná
možnost ani není. O to více se musí učitelky
ve školce snažit, aby program, který připravují, vyhovoval a rozvíjel všechny děti. Krom
toho se v naší školce vzdělává podle individuálního vzdělávacího plánu jedno dítě se
zdravotním postižením. Přítomnost postiženého dítěte pomáhá samozřejmě nejen
jeho rozvoji, ale i rozvoji dětí ostatních,
vychovává je k ohleduplnosti a toleranci.
Troufám si odhadnout, že samy děti ani neví,
kdo z nich tímto dítětem je. O tom svědčí
i část zprávy: "Podpora rozvoje osobnosti
dětí je na požadované úrovni, nároky na

děti učitelky zpravidla diferencovaly podle
jejich schopností a možností. Pozitivním
zjištěním je vytvořené přátelské klima, individuální přístup k dětem a účinná podpora
dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami."
Kladně byla hodnocena i spolupráce s rodiči.
Atmosféra, která doprovází každou společnou akci, je toho důkazem.
Závěry inspekční komise jsou příznivé.
V žádné z kontrolovaných oblastí nebyly
zjištěny nedostatky. Inspektorkám sice
neunikl znepokojivý stav budovy, plánované přestěhování do nových prostor
jejich rozpaky umírnilo.
MM

členů svazu není snadná, je dobře, že se
senioři v naší obci scházejí, jen je škoda, že
jejich akce nejsou zaměřeny opravdu na kulturu nebo na zlepšení jejich kondice - organizovaná návštěva bazénu, divadla, koncertu
apod. Tento názor slýcháváme i od samotných členů, když je navštěvujeme s gratulací
k narozeninám.
Názor zastupitelstva by možná změnilo to,
kdyby se členové začali starat o kousek veřejného prostranství - např. u sochy sv. Jana
Nepomuckého, nebo kdyby žádost o příspěvek byla na konkrétní kulturní nebo společenský počin.
red
Vojenské lesy a statky ČR, s. p. divize Karlovy
Vary Vás srdečně zvou na

Chovatelskou přehlídku trofejí
pořádanou k 60. výročí vzniku VLS Velichov,
Karlovy Vary. Trofeje pocházejí z honitby Hradiště, ze sezony 2012/ 2013.
Současně proběhne:
• Soutěž mysliveckých trubačů
"Parfosní kňour"
• Vyhlášení výtvarné soutěže žáků
základních škol
• Ukázky práce sokolníků.
Pestrý doprovodný program a bohaté občerstvení je zajištěno.
Akce se koná v sobotu 18. května 2013 od
9 do 16 hodin v prostorách myslivecké střelnice v Lučinách.

Půjčky na stavební úpravy a modernizace domů a bytů
Obecní zastupitelstvo schválilo na svém 20. jednání dne 29. dubna 2013 vyhlášení II.
výběrového řízení na půjčení prostředků z FRB.
Občané Velichova vlastnící na jeho území nemovitost mohou své žádosti o půjčky předkládat do 1. července 2013 do 12.00 hod. na adresu Obecního úřadu.
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
08 Rekonstrukce bytových jader
09 Oprava a výměna oken

Splatnost

Úrok

5 roků
5 roků
5 roků
3 roky
3 roky
5 roků
3 roky
5 roků
5 roků

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

Hranice
50 tis. Kč
50 tis. Kč
80 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.
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Džínový ples

Tak už je to "jistojisté". Akce, kterou jsme se
rozhodli uvolněně ukončit plesovou sezonu
ve Velichově, si našla své příznivce a pravděpodobně se napevno usídlila v kalendáři
pravidelně se opakujících akcí. 6. dubna
zaplnili návštěvníci Džínového plesu ve
stylovém džínovém (nebo i jiném pohodl-

ném) oblečení sál Hospody U Lípy, kapela
Alabalabamba roztančila parket během
prvních pár songů. I letos byly vstupenky
slosovány a šťastný výherce může v obchodě
C & A platit přednabitou kartou v hodnotě
1 000 Kč.
red

Kysibelský velejuch
Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR si vás dovoluje pozvat
na DRUHÉ OTEVÍRÁNÍ LÁZEŇSKÉ
SEZÓNY V KYSELCE aneb Kysibelský
velejuch. Akce se koná v sobotu 18. května
2013 od 14 do 18 hodin v parku v Kyselce.
Ve 14 hodin bude setkání slavnostně zahájeno, v programu naleznete slavností příjezd
Heinricha Mattoniho, vystoupení Sboru

loketských ostrostřelců a souboru lesních
rohů Corni. Další hudební doprovod zajistí
trampská skupina Trepka, skupina Shadows
Revival, dechová hudba Strécovská veselka
Milana Veselého a o zábavu se postará i herec a komik Milan Pitkin.
Účast v dobovém oblečení vítána! Občerstvení v místě zajištěno.
red

Daň z nemovitostí
Do konce května je nutné zaplatit daň
z nemovitostí. To platí v případě, že roční
daň nepřesáhne částku 5 tis. Kč. Pokud je
daň vyšší, je splatná ve dvou stejných
splátkách - do konce května a do konce
listopadu. Složenky pro placení této daně
jsou zpracovávány centrálně a rozesílány hromadně dodavatelskou firmou. Zasílána je
standardní složenka typu A, která podléhá
poštovnímu poplatku podle platného ceníku
České pošty.
Vlastníte-li více nemovitostí na území stejného kraje, je daň z nemovitostí sloučena do
jedné částky, pokud vlastníte nemovitosti ve
více krajích, jsou do obálek vkládány
společně složenky za všechny příslušné
finanční úřady.
Jednotlivé složenky jsou opatřeny názvem
a číslem účtu místě příslušného finančního
úřadu. Upozorňujeme, že čísla účtů fi-

nančních úřadů se liší od čísel, která byla
používána ještě v loňském roce. Tuto skutečnost musí poplatník zohlednit, platí-li daň
bezhotovostně, např. trvalým platebním
příkazem.
Z důvodu probíhajících organizačních změn
Finanční správy ČR není na složence uveden
stav účtu poplatníka, tj. případný přeplatek
nebo nedoplatek z minulého období.
Důležité upozornění: Adresa PO Boxu, která
bude uvedená v levém horním rohu obálky
se složenkami, je určena pouze pro vrácení
nedoručitelných složenek Českou poštou,
nikoli pro zasílání jiné korespondence
finančním orgánům. Orgánem, který vyměřuje daň, je vždy místně příslušnný finanční úřad - pro většinu z nás v Ostrově.
Veškeré dotazy, podněty, odvolání apod. proto zasílejte vždy na adresu příslušného pracoviště, jehož označení naleznete na složence.
red

Oslava Dne dětí
Obec Velichov zve všechny děti - spolu
s jejich rodiči, na oslavu Dne dětí, která
se bude letos konat v sobotu 1. června
2013. Čekání na oslavu si můžete
ukrátit již v předvečer akce, tedy v pátek
31. května, kdy vás bude od 17 hodin
vozit pan Bitman na pivním voru po
Ohři.
Oproti předešlým dvěma rokům jsme
připravili novinku - cesta pohádkovým
polem se letos změní v cestu kolem světa. Na trase tak potkáte Turky, Mexičany, kovboje, Japonce, Indiány a další, kteří na vás budou čekat s úkoly,
jejichž splnění bude náležitě odměněno.
Cesta startuje mezi 10 a 11 hodinou od
hasičské zbrojnice, kde děti dostanou
hrací kartu. Na hřišti za garážemi budou
opět připraveny tradiční soutěže, pečení
buřtů, jízdy vojenským a hasičským
autem a mnoho dalšího, včetně oblíbené pěny.
Cesta není vhodná pro kočárky. Hrací
karty budou rozdávány dětem starším
3 let. Pro ty menší bude na jednotlivých
stanovištích připraveno něco dobrého
na zub. S velichovskými dětmi počítáme
automaticky, ty ostatní se musí předem
přihlásit na tel. 353 942 105, nebo na emailu: obec@velichov.cz, budou přihlášeny až po námi odeslané potvrzující
odpovědi. Nezapomeňte si vzít, kromě
dobré nálady, batůžek na odměny - s plnýma rukama se špatně soutěží.
red

Očkování psů
MVDr. Valnoha bude ve středu 8. května 2013 od 13.00 hod. očkovat na
návsi psy. Očkování vztekliny stojí
120 Kč, šestikombinace 350 Kč.
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Májka

Nabídka CZP
Pojeďte s námi autobusem do Chorvatska. V termínu od 21. 6. do 30. 6.
2013 zamíříme na týdenní pobyt do letoviska

Vodice

Nástupní

za

místa

příznivou

jsou

v

cenu.

Karlových

Varech, Sokolově a Chebu, která
zajistí bezproblémové odbavení účastníků a cesta rychle plyne. Nabídku jistě
uvítají především senioři, ale i rodiny s
dětmi. Přihlásit se můžete v Centru pro
zdravotně postižené Karlovarského
kraje na adrese Sokolovská 54,
Karlovy Vary (Rybáře) nebo na tel. č.
602 340 549, 353 234 666, kde
Vám také rádi poskytneme podrobnější
informace.

Návštěva z Wäschenbeuren

Poslední dubnovou sobotu navštívila Velichov devítičlenná skupina hasičů z německé
obce Wäschenbeuren. Důvod jejich návštěvy
byl jasný - podívat se, jak velichovským
hasičům slouží cisterna, kterou před rokem
a půl dostali darem. Stejně jako naši hasiči,
jsou tihle dobrovolní, takže i přes jazykovou
bariéru našli společnou řeč. Zeď hasičárny
teď zdobí obraz německé hasičské zbrojnice

s novým vozem. Dekorací se pravděpodobně
stanou i dva soudky s pivem, které dlouho
plné nevydrží, protože hasiči hasí žízeň stejně, jako všichni ostatní. Během setkání
poděkovali hasiči i Petrovi Sobottkovi člověku, který auto koupil, věnoval nám,
a nyní pomohl zorganizovat i toto setkání.
Díky němu nám náš vozový park nejedna jednotka dobrovolných hasičů závidí.
red

Evidence obyvatel
Stav obyvatel k 31. březnu 2013:
544 (včetně 27 cizinců),
z toho 288 mužů a 256 žen

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

Územní plán Velichov
Zastupitelstvo obce Velichov schválilo na
svém 20. jednání dne 29. dubna 2013 nový
Územní plán Velichova. Veřejná vyhláška Oznámení o vydání opatření obecné povahy
č. 1/2013 - Územního plánu Velichov, je

zveřejněna do 15. května 2013 na úřední
desce, úplné znění ÚP naleznete na
webových stránkách obce www.velichov.cz
v záložce Územní plán.
red

11. 5. Jedlíci aneb Sto kilo lásky
18. 5. Královský víkend
25. 5. Bídníci
Od ledna 2013 jsou v kině nové reproduktory,
nové plátno a nová projekční technika.
Promítá se v digitální kvalitě.
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