VI. ročník
Dne velichovských fotrů
Dne 11. července 2009 se konal již VI. ročník
sportovního klání ku příležitosti oslav Dne velichovských fotrů. V šesti disciplínách se utkalo
celkem 19 borců, aby poměřili své síly v silové páce,
šplhu na laně, testových otázkách, pojídání vajíček

a Josefem Fialou. V kategorii nad 60 let zvítězil Jiří
Urbášek a pro svou tradiční cenu nejstaršího
soutěžícího fotra si přišel Miloš Bosáček. Opět se
dostavili hosté z Prahy a Havířova, kteří nešetřili slova chvály. Pořadatelé ještě jednou děkují všem spon-

na tvrdo, pití piva do dna a hodu medvědí hlavou.
Podle umístění v těchto disciplínách se sčítaly body
a bylo vyhodnoceno celkové pořadí. Vítězem se stal
Jan Škuthan ml. před Vladimírem Hochem

zorům akce, děkujeme za vyvedené počasí a kulturní vložku skupiny Tempo. Poděkování patří
i rozhodčím. Hubertu Plomerovi a Jaroslavu ZágJ. B.
nerovi. (dd a l š í f o t o n a s t r . 4 )

Holky v akci

Úvodník
Po jednom ze zdařilých požárních útoků na soutěži v Ostrově napadlo
starostku SDH Renatu Valnohovou
dát dohromady družstvo ženských manželek, přítelkyň a příznivkyň velichovských hasičů. Moje odpověď na
otázku, jestli jdu do toho, byla jednoznačná: „Já nikde běhat nebudu!“.
Reakce Renaty byla také jednoznačná:
„To nevadí, budeš u sacího koše!“.
Následujících 14 dní jsem si říkala, že
z toho možná sejde, že se dohromady
nedáme… no znáte to. A najednou
sms ve znění Dnes v 19 hod. trenink
u hasicarny. Pomyslela jsem si něco
o teorii, nakrájela meloun a dorazila
před hasičárnu. K mému údivu tam
bylo všechno nachystané, moje rysy
postupně ztuhly. Naštěstí se jednalo
o trénink bez vody. Dobrý, náš čas bez
vody byl stejný, jako kluků s vodou.
Po každém z útoků si většina z nás
zkontrolovala nehty, později modřiny.
Od té doby se uskutečnily další dva
tréninky, tentokrát už s vodou. Každá
z nás měla k dispozici svého trenéra,
mnohdy nejednoho. Teď už lituju, že
se mi do toho původně moc nechtělo.
Přijít o tolik legrace by byla vážně škoda. A kdybych do toho nešla, nevěděla
bych, jaký je rozdíl mezi „s a bez“
vývěvy (strašně moc vteřin), že
Barbusem se dají natírat závity savic,
béčkových a céčkových hadic, že plovoucí čerpadlo natáhne vodu z potoka
do kádě i s bahnem, ale že to určitě
nevadí, že se dá prorazit sací koš a že
ho jde i opravit.
Samozřejmě to teď zlehčuji, ale
i o tom to je. Nikdy nevíte, co vás potká, do čeho se vám nebude chtít,
a pak jste mile překvapeni, když se
toho účastníte. Výsledek našeho trénování by měl být vidět na velichovském Zimním poháru. A o to víc si
teď přeju, aby alespoň v srpnu přišlo
léto a trochu víc sluníčka, protože
máčet se v kádi plné studené vody
a ještě za deště vážně není to pravé.
Bc. Markéta Moravcová
starostka obce

Srpen 2009

strana 2

Malování na chodníku
Rovná plocha dvora u hasičárny často láká děti
k tomu, aby jí pomalovaly křídami. To bylo
inspirací pro bleskově zorganizovanou akci.
Počasí bylo v neděli 26. července odpoledne
příznivě nakloněno, a patnácti dětským malířům sluníčko nachystalo suchý prostor k malování. Alespoň na chvíli děti proměnily jednobarevnou plochu (sem tam skvrna od oleje se
nepočítá) v pohádkové království. Jejich díla
byla odměněna sladkostí a bublifukem. Tohle
pohádkové malování, do kterého se ochotně
zapojily i maminky, nebylo určitě posledním.
MM

Půjčky na stavební úpravy a modernizace domů a bytů
Obecní zastupitelstvo schválilo na svém 5. jednání dne 22. července 2009 vyhlášení 2. kola
výběrového řízení na půjčení prostředků z FRB.
Občané Velichova vlastnící na jeho území nemovitost mohou své žádosti o půjčky předkládat do
2. září 2009 do 12.00 hod. na adresu Obecního úřadu.
Z fondu se půjčují prostředky na tyto druhy stavebních úprav a modernizace:
P.č.
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Titul
Obnova střešní kr., příp. opravy krovů nebo podkl. konstr. krytiny
Obnova fasády včetně klempířských prvků
Zřízení přípojky obyt. domu na veřejnou kanalizaci
Dodatečné odizolování domu proti zemní vlhkosti
Zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického vytápění
Zateplení obvodového pláště domu- dodatečné
Rekonstrukce rozvodů elektřiny v bytech
Rekonstrukce bytových jader
Oprava a výměna oken

Splatnost
5 roků
5 roků
2 roky
3 roky
3 roky
5 roků
3 roky
5 roků
5 roků

Úrok
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

Hranice
50 tis. Kč
50 tis. Kč
20 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.
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Pohádkové rozloučení
s prázdninami

Velichovská knihovna
Ministerstvo kultury ČR přidělilo obci Velichov dotaci na automatizaci
knihovny. Z této dotace byl, krom jiného, zakoupen počítač s výpůjčním
programem. V budoucnu budou mít čtenáři možnost zjistit na webové
stránce www.velichov.cz/knihovna, jaké knihy jsou v knihovně právě k dispozici. Knihovní fond se obměňuje několikrát do roka - krom knih, které
nakupuje obec, jsou v knihovně knihy, které pořizuje z příspěvku obcí
Krajská knihovna v Karlových Varech, a tyto postupně putují po jednotlivých místních knihovnách. Přechod na nový systém proběhne v průběhu srpna. Z důvodu revize knih bude knihovna 4. a 6. srpna uzavřena.
Předpokládáme, že na nový výpůjční systém knihovna přejde od září.
Přístup k internetu je možný na PC na Obecním úřadu (i mimo
úřední dny).
MM

Holografické pletení
Jak mnohá šikovná pletařka či pletař potvrdí, při pletení vznikají jak
„obyčejné“ pleteniny, tak pleteniny s plastickými vzory (např. klasické
copánkové svetry). Efektní jsou též barevně vyplétané vzory, jako vzory
norské, aranské aj. Avšak pomyslnou třešničkou na dortu je tzv. holografické pletení.
Při holografickém pletení vzniká na pletenině holografický vzor ukazující
při různých úhlech pohledu na pleteninu různé obrazy (např. proužky při
pohledu zepředu se mění na srdíčka při pohledu ze strany). Pletení holografické pleteniny není nijak složité - vystačíme si jen s prostým pletením
hladce - obrace.
Divadlo a soutěže pro děti jsou letos nachystány na poslední srpnovou neděli, tedy na 30. srpna 2009 od 15.00 hod. a amfiteátru
Hospody U lípy. Kromě programu se děti mohou těšit na buřty,
limonádu a zmrzlinu.
red

Nohejbalový turnaj
Sbor dobrovolných hasičů zve všechny příznivce nohejbalu na
tradiční turnaj trojic, který se uskuteční na hřišti ve Velichově
v sobotu 8. srpna 2009. Prezence je od 9.00 hod.

Nové domečky

Ve Velichově jsou od konce června tři nové domečky. A nejsou to jen tak obyčejné domečky. Bydlí v nich totiž bílé sklo. Ale aby se do nich to bílé sklo dostalo,
musí ho někdo vytřídit a hodit ho tam. Z výzkumů vychází najevo, že nejefektivnější způsob, jak naučit dospělé třídit, je naučit to jejich děti. Tak se nedivte
úvodním větám tohoto krátkého článku. Každopádně rozpoznat bílé sklo od
barevného není moc těžké, proto doufám, že kontejnery brzy zaplníte.
MM

Jak vzniká holografický efekt na pletenině? Odpověď je v rozličné prostorové struktuře oka pleteného hladce a obrace. Pro vytvoření optického
efektu potřebujeme plést nejméně ze dvou barev příze (vysoký kontrast
není podmínkou, lze plést i z méně kontrastních odstínů - např. tón
v tónu - výsledný holografický obraz pak bude decentnější). Pleteme dvě
řady jednou barvou a další dvě řady druhou barvou. Jsou vhodnější příze
tenčí (lépe se vykreslí vzor) a je také dobré více utahovat oka (rozdíl prostorové struktury ok hladce - obrace je pak větší a výsledný holografický vzor
výraznější).
Libovolný vyplétaný vzor lze převést na vzor holografický. Každá řada
původního vzoru se dá převést na celkem čtyři řady vzoru holografického
(vždy po dvou řadách s výměnou barvy příze).
Pletaři a pletařky z Velichova a okolí budou mít možnost vidět (a naučit
se) mimo jiné i holografické pletení a tvorbu holografických vzorů
v rámci Pletařského relaxačního víkendu, který pořádá naše firma v termínu 18. - 20. 9.2009 v penzionu Sidonia ve Vojkovicích (č.p. 65 - naproti poště).
Více informací o Pletařském relaxačním víkendu:
http://shop.ddjd.cz/workshoponline.htm
Více informací o holografickém pletení:
http://shop.ddjd.cz/holograf.htm
Dagmar Ďurovičová, ddjd.cz
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VI. ročník Dne velichovských fotrů

Kino v Kyselce
Konec analogového vysílání
30. září 2009 bude vypnut analogový vysílač na
Klínovci. Pro ty, kteří přijímají signál prostřednictvím klasické antény, to znamená to, že
s blížícím se termínem vypnutí se jim v pravém
dolním rohu obrazovky objeví piktogram se čtyřmi
čtverečky a informační lišta. Do té doby je pro
další příjem televizního signálu nutné pořídit buď
set - top - box nebo nový digitální televizní přijímač a případně nastavit anténu. Vypnutí analogového vysílání se netýká těch, kteří signál přijímají prostřednictvím satelitního digitálního vysílání
nebo přes internet. Informační brožura je k dispozici na Obecním úřadu, příp. na webových
red
stránkách www.digitalne.tv.

Koňská lekce
- změna!
Srpnový výuka jízdy na koních se koná
výjimečně v neděli 2. srpna 2009 od 9 do 11
hodin v jízdárně občanského sdružení Castila v Moříčově. Jízdy na koních se mohou
účastnit děti i dospělí. Pokud vás tedy
pohled na svět z koňského hřbetu láká,
neváhejte, a přijďte to zkusit.
Autobusová linka Velichov - Ostrov odjíždí
i v neděli z náměstí v 8:38 hod.
JR

srpen
promítá se vždy v sobotu od 19.30 hod.

1. 8.
8. 8.
15. 8.
22. 8.
29. 8.

MONSTRA VS. VETŘELECI
STÁHNI MĚ DO PEKLA
STAR TREK
TERMINÁTOR SALVATION
HANNAH MONTANA:
The Movie

Informace
Obecního úřadu
Stav obyvatel k 30. červnu 2009:
533, z toho 266 mužů a 267 žen
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