Cestou necestou, polem nepolem
Malou ochutnávku toho, co nabízí svět,
zažili všichni, kteří se v neděli 1. června
vydali spolu se svými dětmi na cestu

kolem světa - součásti oslavy Dne dětí.
Během necelé hodiny na cestě přes
pole, louky a les jste se mohli podívat

do Turecka, Ruska, Egypta, na daleký
sever mezi vikingy, do Japonska a nebo
mezi Indiány a kovboje. U Indiánů letos
přibylo překvapení v podobě nádherného vlka, který ochotně se všemi zapózoval před objektivy fotoaparátů.
pokračování na str. 4

Úvodník
Ještě si vzpomenete na článek o nevhodném chování těch, co si chodí "odskočit"
ke kontejnerům na tříděný odpad u obchodu? Nějaký ten čas uplynul a my se zas
díváme na ten stejný obrázek, jen s tím
rozdílem, že Policie ČR koná a uděluje
pokuty za močení na veřejném prostranství
vzbuzující pohoršení, o čemž se již jeden
konzument přesvědčil. Pozemky v okolí
obchodu nejsou obecní, ale pozemek
v okolí mateřské školy obecním je.
Schovat se za večerku, dát si pár "lahváčů"
a ulevit si bez ohledů na to, zda se dívají
děti ze zahrady školky nebo návštěvníci knihovny - to je důvod, který přiměl zastupitele jednomyslně odhlasovat zákaz konzumace alkoholických nápojů na obecních
pozemcích v okolí školky. Brzy budou tato
místa označena zákazovými cedulkami
a Policie ČR se zaměří i na tuto oblast. Na
jedné straně se raduji z úspěchu, kterého
moje žádost o dotaci na hřiště dosáhla, na
druhé straně se děsím pohledu, který by se
mohl naskýtat dětem dovádějícím na
hřišti. Nikdo nemá nic proti tomu, když se
někdo zastaví, občerství se a pokračuje dál
ve své cestě, ale celoodpolední postávání
s otevřeným pivem u večerky dřív, nebo
později, potřebu odskočit si vyvolá.
Konzumentům to pravděpodobně nevadí,
slušným lidem ano. Když jsme byli zvoleni,
nemohli jsme očekávat, že budeme rozhodovat pouze o populárních záležitostech.
Věřím, že diskuse, která se k tomu pravděpodobně otevře, brzy vyprchá a naše opatření se setká spíš s vlnou přitakání než
nesouhlasu.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Co nás čeká o prázdninách?
Mnoho z nás krásná dovolená, ale Velichov
se dočká mnoha stavebních akcí. Díky
úspěšným žádostem o dotace bude zahájeno,
a určitě i dokončeno, sejmutí a konzervace
stropu kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Velichov patří letos mezi dvě úspěšné obce
v našem kraji, které se dočkají dotace od
Ministerstva pro místní rozvoj ČR na dětské
hřiště. To bude za více než 400 tisíc vybudováno na zahradě vedle školky. Hřiště bude

Rekonstrukce
komunikace
Až konce července 2014 bude probíhat
akce: III/221 27 Rekonstrukce silnice
Velichov, statické zajištění.
Opravován je úsek silnice od železničního
přejezdu po zatáčku s RD po pravé straně
komunikace směr Moříčov. V zatáčce bude
zhotovena gabionová stěna, doplněna svodidla, budou vyčištěny a částečně vydlážněny příkopy, dojde ke zpevnění
svahu, komunikace se dočká nového asfaltového povrchu.
Akci pro Krajskou správu a údržbu silnic
Karlovarského kraje, zajišťuje firma SWIETELSKY. Komunikace bude zajišťována po
částech, úplná uzavírka není plánována,
red
provoz je omezen semafory.

přístupné všem, kteří si na něm budou chtít
hrát, nikoli ho demolovat. Provazová pyramida, houpačky, skluzavka, věže s mostem
a malou lezeckou stěnou - to vše během
prázdnin musíme stihnout.
Akcí, která pravděpodobně omezí nejvíce
obyvatel, bude I. etapa revitalizace obytné
zóny, kdy bude upravena křižovatka komunikací u panelového domu a ke garážím, a vybudováno parkoviště se šikmým stáním před

velkým panelákem. Rekonstruována bude
i komunikace od již zmíněné křižovatky
k můstku před bytovkou. Výsledek za to bláto, kterého bude během rekonstrukce asi víc
než dost, bude stát určitě za to.
V případě úspěchu další žádosti se nebudeme nudit ani na podzim, kdy by měly být
z dotace Ministerstva životního prostředí
revitalizovány lipové aleje - okolo kostela
MM
a podél komunikace k Charitě.

Digitální technická mapa
Obec Velichov má novou obecně závaznou
vyhlášku. Týká se těch, kteří v obci nově
staví, přistavují, připojují se k inženýrským
sítím apod. Digitální technickou mapu
(DTM) vytváří a spravuje Karlovarský kraj,
obec Velichov je partnerem tohoto projektu.
K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu,
k oznámení o užívání stavby nebo k ozná-

mením o odstranění stavby bude nutné
doložit stavebnímu úřadu i Protokol
a akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje. S tímto úkonem si poradí geodeti a projektanti vašich nových staveb, popř. se
obracejte na starostku obce, která podá další
informace.
red

Vsypová loučka

Pozvánka do MK Ostrov
Městská knihovna v Ostrově nezajišťuje
pouze půjčování knih a časopisů. Pořádá
i mnoho zajímavých kurzů, na které zve
širokou veřejnost.
10. 6. od 16 hod. - Hedvábné šperky Tvůrčí dílna Z. Bílkové, vstupné: 100 Kč
17. 6. od 17 hod. - Promítání amatérských
filmů (6.), vstupné: zdarma
19. 6. od 15 hod - Základy práce s digitál ní fotografií, vstupné: 50 Kč
Rezervace vstupenek je nutná!
www.mkostrov.cz, info@mkostrov.cz,
tel. 353 434 300

Krajským úřadem Karlovarského kraje byl
schválen nový Řád veřejného pohřebiště, deska s vázami byla osazena a živý plot v budoucnu určitě doroste do patřičné výšky. Na místním hřbitově je již možné ukládat ostatky na
vsypovou loučku. Za vsyp je účtován na OÚ
Velichov jednorázový poplatek ve výši 250
Kč. Pokud budou chtít pozůstalí u tohoto

aktu obřad, musí se domluvit s jakoukoli
pohřební službou a zajistit si ho samostatně.
Na vsypovou loučku není možné vstupovat a
pokládat na místa vsypu svíčky a květiny. K
tomuto účelu je zde umístěna deska, která
zároveň zabraňuje vstupu na samotnou
loučku.
red
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Evropský parlament

Stejně jako v jiných obcích byla volební účast
ve volbách do Evropského parlamentu velmi
nízká. Ve Velichově přišlo volit 66 ze 435
voličů, což je 15,17%. Nejvíce hlasů získalo
ANO 2011, následováno Koalicí TOP 09
a STAN. Třetí místo si od nás odnesla
ČSSD. O bramborovou příčku se dělí Strana
zdravého rozumu - NECHCEME EURO,

Komunistická strana Čech a Moravy, Úsvit
přímé demokracie Tomia Okamury a Strana
svobodných občanů.
Letos nás čekají ještě jedny volby - v říjnu
budou volby komunální, kde bude volební
účast určitě vyšší a volební komise se rozhodně nudit nebude.
red

Löschnerova hrobka
Nové zábradlí okolo hrobky Dr. Josefa
Löschnera bylo díky projektu " Z a c h o v e j m e p a m á t k y d a l š í m g e n e r a c í m " financovaného z Programu rozvoje venkova
osazeno. Projekt připravila Místní akční skupina Krušné hor y, o. p. s.
Opravu zábradlí včetně replik chybějících částí zajistil kovář z Horního
Hradu pan František Kozohorský. Před

samotným osazením zábradlí musely
být odkopány a vyrovnány kameny
lemující hrobku, což udělali spolu s místostarostou naši hasiči. Do konce čer vna bude hrobka osázena novými křovinami a letničkami. Pak se toto místo
opět stane důstojným k odpočinku tak
významné osobnosti, kterou prof. Josef
red
Löschner bezesporu byl.

Velichov na
Facebooku

Naše obec nemohla zůstat pozadu a byl jí
vytvořen profil na Facebooku. Využití sociální sítě k neformálnímu informování občanů
nebo k diskuzi k jednotlivým problémům je
snadné a nestojí, kromě času, vlastně nic.
Nyní se stránka líbí 102 uživatelům, dejte jí
"like" i vy!
red

Nabídka
plastových
trubek?
V posledním měsíci se na OÚ obrátili
občané, kteří byli i vícekrát navštíveni lidmi
nabízejícími plastové okapy a jiné trubky.
I v tomto případě připomínáme, že opatrnosti není nikdy dost. Rozhodně nic
nezkazíte, pokud zavoláte svůj podnět na
linku 158. Policie ČR má možnost přinejmenším tyto zvláštní nabízeče ztotožnit
a prověřit jejich živnostenské oprávnění.
red
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Cestou necestou, polem nepolem
dokončení ze str. 1
Vyzkoušet si, zda zvládnete i cestu lodí,
si přišli dospělí i děti v předvečer oslavy.
Pan Bitman opět ochotně vozil všechny
příchozí pivním vorem po Ohři. Poslední skupinka si užila i mírné ztroskotání
a vylodění na břeh dřív, než v přístavu.

Poděkování za pitný režim pro děti
i pořadatele patří Karlovarské Korunní,
s. r. o. a za nádherné ceny Vojenským
lesům a statkům, s. p., Divizi Karlovy
MM
Vary.

Evidence obyvatel
Stav obyvatel k 30. dubnu 2014:
521, z toho 259 mužů a 262 žen

K oslavě Dne dětí patří i pečení buřtů,
hasiči, policisté, jízdy na koních, skákání v pytli a na nafukovacích atrakcích.
To a mnoho dalšího zažilo takřka 100
dětí na hřišti za garážemi. K tomu
kornout zmrzliny, nádherné počasí a závěrečná pěna - letošní oslava se opět
vydařila. Velké poděkování patří více
než 40 pořadatelům, kteří přiložili
k dílu nejen ruku, ale mnohdy celé tělo.

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

7. 6.
14. 6.
21. 6.
28. 6.

Vše je ztraceno
Krásno
47 Róninů
Tři dny na zabití

Od ledna 2013 jsou v kině nové reproduktory,
nové plátno a nová projekční technika.
Promítá se v digitální kvalitě.
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