Den fotrů ve Velichově

Již IX. ročník Dne velichovských fotrů se
uskutečnil dne 7. 7. 2012. I přes nepřízeň
počasí a množství společenských akcí, jak v
místě, tak v okolí, přišlo na společné klání
celkem 13 soutěžících. Rozmanité soutěže
nevyvedly nikoho z míry, i když skok dozadu
není zrovna obvyklá disciplina. Nepřekvapil
ani hod kufrem do dálky. Zatloukání hřebíků je téměř domácí sport. Trochu zabrat
daly vědomostní testy, které se také týkaly

našeho okolí, ale i otázky ze sportu, historie i
zeměpisu. Tradiční "páka" zvedala diváky z
lavic a rozhodčí neměli lehkou práci při
dodržování pravidel.
Absolutním vítězem se stal Zbyněk Jirák,
který tímto zvedl počet místních vítězů na
poměr 6 místních vítězů a 3 přespolní.
Dodatečně děkujeme sponzorům a organizátorům.
Kulturní komise

Úvodník
Po loňském úspěchu prvního ročníku
Velichovského triatlonu nemůžeme ani
pomyslet na to, že bychom akci letos
nepořádali. Poučení z nedostatků, něco
málo vylepšení a je to. A na základě předběžného ústního jednání tímto závazně
objednávám hezké počasí. Nejen pro triatlon, ale i pro dětský fotbalový turnaj a Pohádkové rozloučení s prázdninami, protože tyto akce se budou konat všechny
v jeden den. Když už jsem u těch objednávek, tak to počasí bych si prosila i pro
druhou polovinu prázdnin.
Děkujeme za zaslání pohlednic těm, kteří
četli minulý úvodník, a těšíme se na další
pozdravy z dovolené.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Výrobky z recyklátu
Kde a jak se mohou obyvatelé Velichova
zbavit vysloužilých elektrospotřebičů
Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit zdarma na některém
z míst zpětného odběru, která k tomuto
účelu byla vytvořena. Je přitom ale nezbytné splnit jednu základní podmínku: spotřebiče musejí být kompletní, tedy nerozebrané.
V takovém případě hradí další nakládání
s nimi výrobci a dovozci prostřednictvím
kolektivních systémů, které založili.
Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval
důležité části jako např. motor, kompresor, topné těleso, buben, plášť apod.
Demontáž a zpracování elektrospotřebičů
je činnost zákonem určená pouze osobám
s příslušnými oprávněními. Takové výrobky je nutné považovat za odpad a náklady
spojené s jejich odstraněním jdou k tíži
obci. Promítají se tedy do poplatků, které
platíme my všichni!
Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností
můžete zdarma odevzdávat:
Místo zpětného odběru - sklep pod Hospodou U Lípy, otevřeno dle tel. domluvy.
Nejbližší sběrný dvůr - Ostrov, areál firmy
Marius Pedersen, a.s.
Více na www.elektrowin.cz nebo www.velichov.cz
Staré spotřebiče žijí díky recyklaci dalšími životy
Vyřazená pračka váží - řekněme - padesát
kilogramů. Mohlo by to znamenat padesát
kilo odpadu. Smyslem recyklace vysloužilých spotřebičů je ale něco jiného: v co
největší míře znovu využít veškeré materiály, které se z nich podaří při zpracování
získat.
Když se tedy na starou pračku podíváme
z tohoto pohledu, vidíme ji jinak: 20 kilo-

gramů železa, 10 kilo plastů, zbytek závaží
v podobě betonu. Podobně je to u dalšího
typického velkého spotřebiče, který nechybí prakticky v žádné české domácnosti,
u chladničky. I její recyklací se dá získat
kolem 20 kil železa, plastů je průměrně 16
kilogramů.
Zájem o takto získané materiály jako
o druhotné suroviny se samozřejmě u různých zpracovatelů liší. Zejména pro hutě
znamená železo přidané do tavby spolu se
železnou rudou velmi významnou úsporu
energie.
Když tuto úsporu převedeme do srozumitelnější řeči "domácího šetření",
můžeme si ji představit například takto:
recyklace obyčejné žehličky ušetří tolik
energie, kolik za celý měsíc spotřebuje

průměrně velká lednička.
Staré plasty, nové výrobky
O něco složitější je to s plasty. Přesto se
i ty dají velmi dobře znovu využít. Ze
starých spotřebičů tak mohou vzniknout
dejme tomu zatravňovací dlaždice.
Dlažba má pevnost tradičních povrchů,
jako je beton nebo živičné směsi, a zároveň umožňuje zachovat přirozený travnatý ráz krajiny. Hodí se pro parkoviště,
příjezdy ke garážím, odstavné plochy,
chodníky, cesty a kolejiště, ale i jízdárny,
výběhy pro koně a další plochy.
Zatravňovací dlažba se vyrábí z plastového
recyklátu se zásadním podílem polyetylenu, který se získává z průmyslových

Exponát z NDR
Žhavé želízko v ohni měl Velichov na tradiční
Neckyádě, kterou pořádají sousední Vojkovice, v podobě skládací dřevěné loďky potažené
látkou. Velichov poslední červencovou sobotu o svoje dva občany - Petra Hálu a Michala
Slovjaka, nepřišel. Posádka svým výkonem na
tvářích ostatních účastníků a návštěvníků
vykouzlila úsměvy a také si na startu vyslechla
chytré rady o tom, zda byla loďka dostatečně
dlouho máčena, aby se hned nepotopila.
Kluci všechno ustáli bez zranění a domů si
odnesli ceny pro druhé místo.
MM

i komunálních odpadů a obalů.
Případná likvidace výrobků z recyklátu je
také velmi šetrná - materiál je totiž znovu
stoprocentně recyklovatelný.
Ani další výrobce by se bez plastového
recyklátu ze spotřebičů neobešel - lisuje
z něj poklice na kola automobilů. Každý
nový výrobek obsahuje asi 30 % plastů ze
starých spotřebičů.
Většinu recyklátu zajišťují spolehliví dodavatelé ze zemí Evropské unie. Patří mezi
ně i čeští zpracovatelé elektroodpadů,
kteří recyklují velké spotřebiče vysbírané
kolektivním systémem ELEKTROWIN.
PUR-pěnu používají nábytkáři i stavbaři
Patrně nejširší uplatnění mají plasty vytěžené ze starých spotřebičů při výrobě
polyuretanu. Ten se ve formě PUR-pěny
využívá v mnoha odvětvích od stavebnictví přes nábytkářskou výrobu až po
automobilový průmysl.
Stavbaři znají recyklované polyuretany
zejména jako plnivo pro tepelně izolační
omítkové směsi. Materiály s PUR-pěnou
jsou vhodné nejen jako finální omítky
u novostaveb, ale i pro dodatečné zateplení a revitalizaci starších rodinných domů.
PUR-pěna je dnes také základním materiálem při výrobě matrací pro spaní, kde
nahradila molitan. Tvoří pevnou a spolehlivou výztuž sedacího nábytku v domácnostech i sedaček v nově vyráběných automobilech.
PUR-pěna ale splňuje nejpřísnější kritéria
i z hlediska zdravotního, proto je její tvrdá
varianta takřka výhradním tepelným
izolantem v potravinářském průmyslu v pivovarech či mlékárnách.
Tak co, pořád si ještě někdo myslí, že vysloužilé spotřebiče nemá cenu odevzdávat
na sběrná místa, aby se o ně mohli
postarat odborníci?

Loučení
s prázdninami
Pohádkové rozloučení
s prázdninami se uskuteční
v amfiteátru vedle
Hospody U Lípy
v neděli 2. září 2012.
Od 15.00 hod. bude pro děti
připravena pohádka pana Pohody,
limonáda, vuřty a zmrzlina zdarma.
red
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Setkání starousedlíků

Pozvánka
SDH Velichov pořádá v sobotu
11. srpna 2012 od 8.30 hod.
(prezence) na hřišti za garážemi

Nohejbalový
turnaj.

Tradiční setkání původních obyvatel Velichova, kteří se sjíždějí vždy druhý srpnový
víkend snad ze všech koutů Německa, se
uskuteční v sobotu 11. srpna 2012 od 10.00
hodin u kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Součástí setkání bude mše a symbolické
předání zrestaurované vitráže, na kterou
udělali starousedlíci mezi sebou sbírku.
red

Zváni jsou hráči i diváci.

Lidice
Milí spoluobčané,
v červnu jsme si připomněli 70 let od vyhlazení Lidic, malé vesničky u Kladna, kterou postihla taková hrůza. Jaké utrpení
museli prožít muži, ženy i děti, a to i ty nejmenší, když je brali od mámy.
Já vás chci seznámit s tím, že i naše malá
obec přispěla finančně na vybudování pomníku dětských obětí války. Mám doklad,
který je podepsaný jednou z lidických žen,
která se vrátila a toho času byla předsedkyní
MNV Lidice - Marií Jarošovou. Psal se
8. listopad 1976 a z něho vám část cituji:
"Pomník vybudovaný našim dětem má nejen symbolizovat jejich návrat do své rodné obce, ale také
připomínat všem návštěvníkům Lidic hrůzy fašismu, na které nesmíme nikdy zapomenout
a musíme se všemi silami přičinit o zachování

trvalého míru, krásného a pokojného života všech
dětí na celém světě. Ještě jednou vám srdečně
děkujeme a přejeme mnoho úspěchů v práci
i v osobním životě".
Byly jsme s Emou Šedinovou v zastoupení
naší obce za účasti žen z celého okresu
Karlovy Vary na vzpomínkové tryzně
v Lidicích. Nejely jsme s prázdnou, ale vezly
jsme dvě krásné vázy z růžového porcelánu
s nápisem "Věnují občané Velichov okr. Karlovy
Vary.“ Předaly jsme je v muzeu.
Tak jsem tento měsíc žila ve vzpomínkách
dávno minulých., Když se tato tragédie před
70 lety odehrála, bylo mi 17 let a žila jsem
v Praze, nebylo to daleko a tak zprávy byly
strašlivé. Navíc červené plakáty s černým písmem se jmény popravených vyvolávaly strach
- jak a co přijde druhý a každý další den.

Netrvalo dlouho a v kostele sv. Cyrila
a Metoděje v Resslově ulici v Praze, kde byli
ukryti parašutisté, došlo zase k zásahu
a chlapci byli všichni mrtví, i přes velký
odpor si poslední kulku nechali každý sám
pro sebe. Životy položili za nás za všechny
a za svou vlast. Jsou to vzpomínky smutné,
ale je třeba si je připomínat a všem vzdávat
čest a dík.
Loučím se s vámi veršem Jarmily Jasinské,
které byly předneseny v Lidicích:
Stojí na loučce tak samy,
jsou tolik smutné bez táty a mámy,
když prší, padá déšť,
to slzy se jen třpytí,
volají na nás hlasem zmučených žen
- zabraňte, aby jako naše vesnička
nezahynula naše česká zem.
Libuše Fichtnerová

Pomník dětských obětí války
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Obec Velichov pořádá

2. Velichovský triatlon
Datum konání:

neděle 2. září 2012
Pořadatel:

Obec Velichov
Štafetový závod tříčlenných družstev každou disciplínu musí absolvovat
jeden ze členů družstva, absolvováním jedné disciplíny je vyloučena
možnost absolvování jiné.

Minimální věk účastníků:
15 let (mladší 18 let se souhlasem
rodičů - podpis na přihlášce)
Startovné:
150 Kč/ družstvo, v cíli občerstvení minerálka, müsli tyčinka, ovoce
Překonání Ohře:
z přístaviště na pravém břehu Ohře
k druhému břehu, pak proti proudu a zpět,
účastník může řeku překonat libovolným
způsobem, pokud k tomu bude mít
"pomůcku", musí s ní doběhnout ke břehu
(start je od lávky přes Petrovský potok běh k řece cca 50m).
Jízda na kole 5 km:
z pravého břehu Ohře, značená cesta
v terénu. Cyklistická přilba podmínkou
účasti!
Běh 2,2 km:
běh nebo chůze od hasičské zbrojnice
k objektu bývalé niťárny (zde je kontrolní

Železniční vlečka

bod) a zpět k hasičské zbrojnici.
8.45 - 9.30 - prezence (OÚ Velichov)
9.45 - seznámení s pravidly
(louka na pravém břehu Ohře)
10.00 - START
12.00 - vyhlášení výsledků
(amfiteátr Hospody U Lípy)
Ceny pro 1. - 3. místo, vítěze jednotlivých
disciplín a nejoriginálnější družstvo,
slosování cen (během vyhlášení bude
vylosován jeden účastník každé z disciplín).
Putovní pohár získá obec, jejíž družstvo
(minimálně 2 členové musí být ze stejné
obce) dosáhne nejlepšího výsledku z obcí
Poohří (Šemnice, Kyselka, Velichov,
Vojkovice, Stráž nad Ohří). Pohár bude
předán starostovi (starostce) obce.
Účast na vlastní nebezpečí, akce se
koná za neomezeného silničního provozu!!! Zdravotník zajištěn.
Přihlášky k dispozici na OÚ nebo na
www.velichov.cz.

Evidence obyvatel
Stav obyvatel k 30. červnu 2012:
celkem 553 (včetně 27 cizinců),
z toho 292 mužů a 261 žen

Pomocníka z červnového úvodníku - křečka, už z vlečky vypudil
urputný zvuk kol, která se třou
o koleje. To houkání se přežít
dá, ale vrzání je vyjádřeno slovy
omladiny „fakt hustý“. Abyste
projíždějícím vlakem nebyli
z trati vypuzeni i vy, byly dodány
na všechny přejezdy nové dopravní značky. Asi nějaké nové
nařízení...
red

V období letních prázdnin se bezplatná právní poradna konat nebude.
Zářijový termín bude zveřejněn v
aktuálním čísle novin.

SMS InfoKanál obce
Obec Velichov nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací
o dění v obci. Ve snaze zajistit dostatečnou
informovanost jsme zahájili provoz SMS
InfoKanálu obce, který umožňuje zasílání
důležitých informací na zaregistrovaná čísla
Vašich mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).
Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o:
• plánovaných odstávkách vody, vzniklých
haváriích a stavu jejich řešení?
• plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu?
• uzavírkách místních komunikací?
• termínech mimořádných svozů odpadu?
• termínech konání zasedání zastupitelstva
obce?
• konání kulturních a společenských akcí?
• mimořádných změnách v provozní době
OÚ apod.?

...a další užitečné informace spojené se životem ve
Vaší obci?
Pak se prostřednictvím webových stránek
obce (www.velichov.cz) zaregistrujte. Na
stránkách je umístěn registrační formulář.
Nebo můžete ze svého telefonu zaslat SMS ve
tvaru:
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMEN
ImezeraVELICHOVmezeraCISLOPOPISNE
Pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID.
Sms odešlete na číslo SMS InfoKanálu:
353 942 105
Službu v naší obci zavádíme ve zkušebním
provozu, o tom, zda v něm budeme pokračovat i po uplynutí 3 měsíců od jeho spuštění,
rozhodnete Vy tím, že se zaregistrujete, v případě dostatečného zájmu budeme v provozu
pokračovat! Zatím je zaregistrována necelá
polovina potřebného počtu účastníků.
MM

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

4. 8.
11. 8.
18. 8.
25. 8.

Prci, prci, prcičky - školní sraz
Muži v černém 3
Železná lady
Lorax (od 18.00 hod.)
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