Velká voda
Po dvou letech a pár měsících se do Velichova opět podívala velká voda. V době,
kdy píšu tyto řádky, doufám, že můžu psát
v minulém čase. Průtok vody se začal vý-

razněji zvyšovat od posledního květnového
dne a spolu s přibývajícími srážkami a vodou
z přehrady Skalka se postupně vyšplhal až
k hranici pro 3. stupeň povodňové aktivity,

který na Ohři v naší oblasti panoval v noci
na 3. června. V dopoledních hodinách se
průtok vody snížil a zatím je vyhlášen 2. stupeň. O tom, že během dne může být vše zase
pokračování na str. 4

Úvodník
Zástupci firmy nabízející změnu dodavatele elektřiny a plynu se před časem
pokusili získat z úřadu potvrzení o tom, že
o jejich obchůzce vesnicí vím. Potvrzení
jsem jim z obavy jeho použití nedala.
Představovala jsem si, jak si zamáváním
dopisem na hlavičkovém papíru se
znakem obce před očima důvěřivých lidí
zajišťují otevření dveří. To, co papír
obsahuje, by zůstalo očím velichovských
obyvatel neznámé. Pokud se úřad s něčím
ztotožní, může to vyvolat v myslích ostatních důvěru. A v případě neúspěchu také
jistou vlnu kritiky a přenášení odpovědnosti zpátky na úřad. To je také důvod,
proč se zatím bráním nabídnout občanům možnost úspory finančních prostředků za plyn a elektřinu, která by
mohla nastat zapojením domácností do
elektronické aukce. Formou elektronické
aukce pro větší skupinu obyvatel jsou
firmy schopny snížit ceny energií domácností. V médiích proběhly informace
o zapojení větších měst do těchto aukcí,
ale i tam záštitu nad tímto nepřebíral
úřad, ale firma, která úřad pouze zkontaktovala, a úřad pak tuto možnost nabídnul
lidem. Zatím by domácnosti z naší obce
nebyly dostatečně silným odběratelem pro
výraznou slevu, pravděpodobně by bylo
nutné zapojit do aukce i ostatní vesnice.
Odpovědnosti výběru firmy, která nás
neošidí, ale skutečně dodrží to, co ve
svých reklamních sděleních uvádí, se
bráním. Ale možná je mezi vámi někdo,
kdo se nebojí, o tuto problematiku se již
delší dobu zajímá a přijde se o své zkušenosti podělit. Mé NE určitě není
posledním slovem.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Oslava Dne dětí

Po několika letech vyšlo datum 1. června na
sobotu. Krásný termín pro oslavu dětského
svátku. Počasí se ale rozhodlo, že nám tu
oslavu zkomplikuje. V jiných obcích byly
oslavy odloženy, u nás byla odložena pouze
plavba na voru po Ohři. Z bezpečnostních
důvodů by to byl čistý nerozum.

V sobotu dopoledne jsme se s pořadateli
sešli u hasičské zbrojnice, část z nich se
převlékla do kostýmů a vypravila se na trasu
cesty "Letem světem Velichovem". Někteří
si cestu na své stanoviště zpestřili bahenní
koupelí, ale ani to je neodradilo. Stejně tak
déšť neodradil statečné děti, kterých přišlo
na start šedesát. Ještě statečnější byli jejich
rodiče, kteří se na trasu vydali. Místo cesty
čekala na účastníky "letu" řeka, přesto přes
Havaj, Turecko, Egypt, Rusko, Japonsko,
Mexiko, Řecko pronásledováni indiány,
kovboji a vikingy na hřiště dorazili všichni.
Dětem snad ani ten déšť nevadil a oslavu si
užily. Absolvovaly i disciplíny na hřišti,
opekly si buřta, zajezdily si na koních, ve
vojenském nebo hasičském autě.
O vor ani o oblíbenou pěnu děti nepřijdou. Po domluvě s hasiči a panem Bitmanem určitě najdeme jiný termín a na
louce u řeky můžeme třeba přivítat
prázdniny.
Letos děkuji víc, než kdy jindy, všem
ochotným pořadatelům, hasičům, Hospodě U Lípy a společnosti Karlovarská
Korunní, s. r. o.
MM
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Hasičské dopoledne

Přes nepřízeň počasí nás v pátek 31. května
čekal den plný dobrodružství. Připravovali
jsme se na návštěvu u hasičů. Už předchozí
den v mateřské škole rostla z kostek hasičská
auta a obrázky pro kamarády hasiče plnily
stůl. Sotva jsme opustili školku, spatřili jsme
oheň na louce vedle zahrady. (Samozřejmě
ho založili pod náležitým dozorem hasiči).
Kačenka Zahálková zavolala číslo 150
a správně požár ohlásila. Byli jsme svědky
rychlého příjezdu hasičských aut a zlikvi-

dování požáru. Plni dojmů ze zásahu jsme se
přesunuli k hasičské zbrojnici, kde na nás
čekal téměř celý tým místních hasičů.
V klubovně pan Zahálka pochválil děti za
správný postup při ohlášení požáru. Seznámil je s činností hasičů, s výstrojí a výzbrojí. Před zbrojnicí nás čekala velká soutěž
v malém požárním útoku. Děti závodily
s opravdovým nasazením, předškoláci si pamatovali z minulé návštěvy všechny disciplíny

a o to větší bylo snažení při zdolávání cíle. Po
ukončení náročného závodění pro nás připravili kamarádi hasiči občerstvení. Prohlídka hasičského auta pod trpělivým
vedením pana Valnohy byla velkým zážitkem.
Čas pro naši návštěvu utekl velmi rychle,
společně jsme se vyfotografovali a s dárky se
vypravili zpět do školky. Děkuji místním
hasičům za čas a trpělivost, se kterou pro nás
LK
již tradiční dopoledne připravují.

Vojkovická soutěž

Co bychom to byli za sousedy, kdybychom
nejeli do Vojkovic na hasičskou soutěž, která
jako jediná v okolí nabízí možnost čerpání
vody přímo z řeky. Nečekali jsme, že se
nakonec v soutěži střetneme právě jen se svými sousedy. Popravdě tohle nečekali ani
samotní pořadatelé. Na startovní čáru jsme

v sobotu 11. května postavili tři družstva
(muži, ženy, mládež). Vojkovičtí dali dohromady družstva dvě. Lehkým počítáním
zjistíte, že pohár jsme do Velichova přivezli.
Atmosféra celé soutěže byla skvělá, i když ani
na této akci nebylo počasí zrovna ideální.
MM
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Velká voda
dokončení ze str. 1
jinak, se asi moc rozepisovat nemusím.
Nejen lidé bydlící v blízkosti Ohře ostražitě
sledují vodní hladinu a nebe nad hlavou, ze
kterého se na nás v pravidelných intervalech
stále valí srážky. Během neděle zkontroloval
místostarosta obce spolu s hasiči všechny propustky a mostky v obci, aby byla včas zjištěna
příp. hráz vytvořená ze spadlých stromů
a jiných překážek. Tam, kde to bylo nutné,
byly rozmístěny pytle s pískem. Tyto pravidelné kontroly pokračovaly ještě v pondělí
a budou pokračovat i nadále.
Nejbližším místem pro sledování průtoku
vody v Ohři je pro nás stanice v Drahovicích.
Na stránkách www.poh.cz můžete v záložce
Hydrologická situace - stavy a průtoky po
kliknutí na kolečko v mapě odpovídající této
stanici sledovat, jak se průtok vody pohybuje.
Vytrvalý déšť přivedl do pohybu i kameny,
které padají na silnici v různých úsecích na
celé cestě po pravém břehu Ohře do
Karlových Varů. Z tohoto důvodu byla nucena Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje na nejnutnější dobu uzavřít
silnici mezi Muzikovem a Drahovicemi.
Silnice je již s omezením průjezdná.
MM

Kontejnery na
velkoobjemový odpad
V termínu od 28. června do 2. července
budou v obci umístěny 3 kontejnery na
velkoobjemový odpad. První bude umístěn
na louce u trafostanice "Za vodou", druhý ve
dvoře a třetí mezi bytovkou a malým panelákem. Kontejnery budou vyvezeny v úterý
2. července. v dopoledních hodinách.
Do kontejnerů nepatří nebezpečný odpad,
stavební suť a vyřazené elektrospotřebiče.
red

Večerka
Po několika pokusech, jejichž osud je všem
známý, se obci podařilo pronajmout nebytové
prostory v mateřské škole. Od května je zde
otevřena prodejna smíšeného zboží, která má
zatím otevřeno každý den od 7 do 20 hodin.
red

Evidence obyvatel
Stav obyvatel k 30. dubnu 2013:
celkem 514,
z toho 261 mužů a 253 žen

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

8. 6. NAZARETH:
Nekonečný rockový mejdan
15. 6. Ladíme
22. 6. Svět zítřka
29. 6. Croodsovi (od 18.00 hod.)
Od ledna 2013 jsou v kině nové reproduktory,
nové plátno a nová projekční technika.
Promítá se v digitální kvalitě.
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