Z kroniky Velichova
Na úřadě máme k dispozici kroniku, do
které se ráda sem tam podívám. V jedné ze
skříněk jsem našla desky se staršími
fotografiemi. A o kombinaci těchto dvou
nálezů se s vámi nyní podělím v následu jícím příspěvku.
Rok 1971 je možno již v úvodu charakterizovat jako rok úspěšný a rok závažných rozhodnutí, které Místní národní výbor přijal. Již
počátkem roku bylo definitivně rozhodnuto
o výstavbě prodejny v akci "Z" za vydatné
pomoci podniku Vojenských lesů a statků
Velichov, který se zavázal zajistit dodavatelsky
celou akci. Finanční otázka byla rovněž vyřešena půjčkou od Státní banky s tím, že banka zapůjčí MNV na krytí fakturace od VLS
750 tis. Kčs. Po předání vybudované prodejny mělo 70% rozpočtovaných nákladů uhradit LSD Jednota a minimálně 30% částky
bylo třeba zajistit bezplatnou brigádnickou
prací občanů. Dále došlo k dohodě mezi
VLS Velichov a MNV Velichov o přidělení
náhradního bytu pro rodinu, která obývala
domek určený k demolici v místech, kde
mělo být započato s výstavnou prodejny.
V březnu pak pokročily projektové práce související s výstavbou prodejny natolik, že rada
MNV mohla schválit projektový úkol a definitivně bylo rozhodnuto o tom, že prodejna
bude vybudována v místě, kde dodnes slouží

všem občanům. Projekce byla svěřena Vojenskému projektovému ústavu Plzeň. V souvislosti s výstavbou nové prodejny bylo nutno
zajistit výstavbu kanalizace, části vodovodu
a přípojky elektrické energie. V letních
měsících se ještě vyskytly potíže a zahájení
výstavby bylo ohroženo, do konce roku bylo
již všechno v pořádku.
Výstavba nové prodejny a nutných inženýrských sítí v jižní části obce byla zahájena
v roce 1972. Jednání o povolení výstavby
a její finanční zajištění byla velmi složitá a vyžádala si mnoha úsilí jak rady MNV, tak
komise výstavby, jejíž aktivista p. Sušanka byl
radou MNV pověřen investorským dozorem
nad výstavbou prodejny a kanalizace
s vodovodem.
Celkově dobrý rok po všech stránkách byl
v závěru pokažen osobními neshodami mezi
některými členy a aktivisty komise výstavby
a z toho plynoucím zhoršením spolupráce
mezi VLS a MNV.
Celý rok 1973 byl opět poznamenán čilým
stavebním ruchem na několika místech
v obci a hlavními objekty byla výstavba
prodejny a kanalizace s vodovodem. Dokončení prodejny bylo velmi náročnou záležitostí jak pro hlavního dodavatele - VLS, tak
pro MN, neboť do konce roku bylo třeba
prodejnu dostavět a před konečným vyúčto-

váním předat LSD Jednota. Jak už bývá
zvykem u větších stavebních akcí, došlo z titulu různých dodatků a změn k překročení
původního rozpočtu a z plánovaných cca 980
tis. Kčs se hodnota díla "rozrostla" na cca
1 250 tis. Kčs. Protože stavba byla prováděna
v akci "Z" a financována půjčkami od SBČS,
bylo třeba 30% díla zajistit bezplatnými
brigádami. Díky pochopení Okresního
národního výboru bylo procento brigádnické
pokračování na str. 4

Úvodník
Předčasné parlamentní volby se uskuteční
25. a 26. října. Více konkrétních informací k volbám najdete uvnitř novin. Od
listopadu 1989 jsme zažili již mnohá
zklamání a není se čemu divit, když veřejnost ztrácí důvěru v demokracii a právní
řád. Politické špičky napříč politickým
spektrem nějak pozapomínají nejen na
základní hodnoty, ale i na své sliby, kterými nás před každými volbami bombardují. Jejich prosazování je samozřejmě složité
i s ohledem na to, že se v našem systému
po volbách dostanou do sněmovny představitelé stran a hnutí, kteří jsou následně
nuceni najít kompromis s ostatními, se
kterými si dovedou následnou spolupráci
představit. Když k tomu prosazování
přičteme ještě aroganci některých představitelů a nadřazování osobních zájmů
nad zájmy státu, nedůvěra a možná ztráta
chuti jít k volbám ještě narůstá.
Za náš kraj se do sněmovny dostává pravidelně pouze pět poslanců. Prosazování
zájmů kraje v takovém zastoupení není
zrovna snadné. Tento nízký počet je
zapříčiněn slabou volení účastí. Obracím
se tedy na ty, kteří svého volebního práva
nevyužívají - zkuste svůj postoj přehodnotit, podívejte se do volebních lístků,
které najdete pár dní před volbami ve
svých schránkách. Možná mezi kandidáty
najdete osobnost, která vás k volební
účasti přesvědčí.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2013.
Čas, místo konání voleb a prokazování totožnosti
• pátek 25. října 2013
od 14:00 hodin do 22:00 hodin
• sobota 26. října 2013
od 8:00 hodin do 14:00 hodin
Místem pro hlasování ve volebním okrsku
č. 1 obce Velichov je kancelář starostky obce
v budově Obecního úřadu Velichov,
Velichov 13.
Hlasování je voliči umožněno poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky a - v případě hlasování
v jiném volebním okrsku, předložením
voličského průkazu. Občan ČR prokazuje
totožnost a státní občanství ČR platným
občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem ČR.
Voličský průkaz
Pro hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 25.
a 26. října 2013 může Obecní úřad Velichov
vydat volební průkaz pro voliče, kteří nebudou moci volit ve svém volebním okrsku.

Volební průkaz se vydává na základě žádosti,
která musí být v listinné podobě s úředně
ověřeným podpisem zaslaná nebo doručená
na adresu: Obecní úřad Velichov, Velichov
13, 363 01 Ostrov, nebo podáním zaslaným
v elektronické podobě na: obec@velichov.cz,
které bude podepsáno uznávaným elektronickým podpisem voliče, nebo v elektronické
podobě zaslané prostřednictvím datové
schránky: pvubkbn a to nejpozději d o p á t k u
1 8 . ř í j n a 2 0 1 3 . Požádat lze i osobně
s občanským průkazem a to nejpozději do
s t ř e d y 2 3 . ř í j n a 2 0 1 3 d o 1 6 : 0 0 h o d . Žádost
o vydání voličského průkazu je k dispozici na
Obecním úřadě nebo je ke stažení na webových stránkách obce (záložka - formuláře).
Voličské průkazy se vydávají voliči osobně
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí
s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo
mohou být zasílány poštou nejdříve však
15 dnů přede dnem konání předčasných
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR, nejdříve dne 10. října 2013.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu
nelze vydat duplikát.

Den pro zdraví
Svaz diabetiků ČR, Územní organizace K. Vary vás zve
na "DEN PRO ZDRAVÍ nejen pro diabetiky", který se
koná 3. října 2013 v Alžbětiných lázních v Karlových
Varech. Akce, v rámci které si můžete nechat změřit
hladinu cukru, tlak, cholesterol, tuk, BMI, se koná od
10 do 18 hodin.
Program:
10:30 - Vyvážená strava v domácí praxi
11:30 - Péče o nohy
12:30 - Pohybová terapie
13:30 - Základy zdravého stravování
14:30 - O čem mluvit s lékařem
16:30 - Ideál krásy dnešní doby
Mezi 15 a 16 hodinou proběhne autogramiády knihy
MUDr. Kateřiny Cajthamlové.
red

Mobilní svoz odpadů
V sobotu 19. října 2013 se ve Velichově uskuteční svoz
nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
Kontejnery, do kterých je možné tento odpad odkládat,
budou k dispozici dle následujícího rozpisu:
9.00 - 9.30 - autobusová zastávka "Za vodu"
9.30 - 10.15 - dvůr vedle Hospody U Lípy
10.15 - 11.00 - parkoviště u panelového domu
Uvedené časy nemusí být v souvislosti s množstvím
dovezeného odpadu přesné, proto buďte trpěliví.
Nefunkční elektrospotřebiče můžete odevzdat v místě
zpětného odběru - šatlava ve dvoře. V době od 9 do 11
hodin můžete své spotřebiče dovézt bez předchozí domluvy, místo bude otevřené.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů Obecní úřad Velichov,
ve dnech voleb okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku č. 1 obce Velichov.
Telefonní spojení na Obecní úřad Velichov
a v době voleb i do volební místnosti je
353 942 105.
Hlasovací lístky a jejich úprava
Hlasovací lístky pro volby budou distribuovány voličům nejpozději ve čtvrtek
24. října 2013. V případě poškození, nebo
ztráty budou ve volební místnosti k dispozici
nové sady hlasovacích lístků. V prostoru
určeném k úpravě hlasovacích lístků volič
vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek
politické strany či politického hnutí, pro niž
se rozhodl hlasovat. Zároveň může na hlasovacím lístku zakroužkováním pořadového
čísla nejvýše u 4 kandidátů vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
Marie Převrátilová
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Vítání občánků

Po dvou letech se stala velichovská školka dějištěm pro vítání
občánků. Časová prodleva byla příčinou toho, že malá Alexandra
Gössnitzerová přišla na své přivítání takřka po svých. Na tomto
zářijovém vítání se tak ve školce potkala s Julinkou Gazárkovou,
Haničkou Kubátovou a Mirečkem Dostálem. Spolu s rodiči přišli

tentokrát do školky příbuzní a přátelé ve vskutku hojném počtu.
O kulturní program se postaraly holčičky ze školky, které svými bás ničkami a písničkou vykouzlily úsměvy na obličejích všech přítom n ý c h . P ř e j e m e d ě t e m a j e j i c h r o d i č ů m j e n t o n e j k r á s n ě j š í , a ťž j s o u
všichni zdraví a spolu spokojení.
red

dTest: Test zimních pneumatik:
Ne vždy jsou zárukou bezpečí
Časopis dTest otestoval 32 sad zimních
pneumatik dvou velikostí v náročných pod mínkách horského terénu. Přestože kvalita
zimního "obutí" od posledního testování
celkově vzrostla, test odhalil také pneu matiky, které k bezpečné jízdě v zimě nelze
v žádném případě doporučit.
Časopis dTest otestoval ve spolupráci se
zahraničními partnery zimní pneumatiky
o rozměrech 185/60 R15 a 225/45 R17.
V obou kategoriích získaly celkově nejlepší
hodnocení pneumatiky Continental ContiWinterContact TS850. Na druhém místě
se mezi většími pneumatikami umístila sada
Dunlop Winterresponse 2, mezi menšími
pak Bridgestone Blizzak LM-32 S. Všechny
jmenované modely získaly nadprůměrné
hodnocení při jízdě na mokré i suché
vozovce, sněhu a náledí.

Také v letošním testu se ovšem našly pneumatiky, jejichž bezpečnost je přinejmenším
diskutabilní. "V žádném případě nemůžeme
doporučit sedmnáctipalcové pneumatiky
Sailun Ice Blazer WSL -2, které měly
nejhorší přilnavost na mokrém povrchu a při
zkouškách zcela propadly," varuje Václav
Beneš z časopisu dTest a dodává: "Mezi patnáctipalcovými modely nás zklamaly pneumatiky Marangoni 4 Winter E+ s nejdelší
brzdnou dráhou a zcela nevyhovujícími jízdními vlastnostmi na mokrém povrchu.
Takové pneumatiky již nelze považovat za
bezpečnou volbu."
Jedním ze zásadních kritérií při výběru pneumatik je terén, kterým se řidiči nejčastěji pohybují, málokteré pneumatiky jsou skutečně
univerzální. Rozdíly lze najít v rychlosti
opotřebení, délce brzdné dráhy nebo jízd-

ních vlastnostech na různých površích.
"V každém případě doporučujeme sadu
pneumatik vyměnit nejpozději každé čtyři
roky, a to bez ohledu na intenzitu používání
nebo výšku dezénu. Po uplynutí této lhůty
totiž začíná materiál stárnout a mění se
jeho vlastnosti," dodává Václav Beneš.
"Zvýšené opatrnosti je třeba dbát zejména
při nákupu nových pneumatik na internetu,
kde není možné osobně zkontrolovat stáří
dle výrobního čísla, tzv. DOT."
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Z kroniky Velichova
dokončení ze str. 1
práce sníženo na 15%, ale i tak bylo třeba
zorganizovat téměř nemožné při poměrně

malém počtu obyvatel v obci. U mnoha občanů se snaha MNV setkala s pochopením
a pomoc přislíbili i chataři z oblasti za řekou.

Bezdrátový rozhlas
Na zářijovém jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje byl schválen příspěvek obci Velichov
ve výši 250 tis. Kč na dodávku a montáž bezdrátového rozhlasu. Na přelomu října a listopadu
bychom měli být vybaveni novou ústřednou a novými hlásiči. Bezdrátový rozhlas je možné
používat i přes mobilní telefon odkudkoli, zároveň bude součástí Integrovaného záchranného
systému, který může jeho prostřednictví vysílat varovné hlášení.
MM

Kromě jarní sobotní směny, kdy kolem
prodejny pracovalo téměř 100 občanů, vázla
organizace brigád a příprava vhodných pracovišť, a tak teprve září a říjen byly ve znamení frontálního útoku na dokončení celé
stavby. Paní a dívky provedly prakticky veškeré práce související s úklidem a zahradnické úpravy okolí, silní muži pak v mnoha
směnách vybudovali kanalizační přípojky
a terénní úpravy okolí prodejny, včetně asfaltového povrchu přilehlých komunikací.
I když se nepodařilo přimět k aktivnímu
zapojení do této akce většinu mladých obyvatel z nových bytovek VLS, bylo vše ještě před
Vánoci hotovo a na vánoční nákupy se ve
Velichově šlo již do nové samoobsluhy.
Celkem bylo na bezplatných brigádách
odpracováno cca 4 000 hodin, což je na obec
s necelými 600 obyvateli úctyhodný výkon.
Tolik v kronice ke stavbě prodejny. Máte-li
k dispozici fotografie např. z výstavby
školky, nebo bytových domů, podělte se o ně,
určitě v kronice nějaké zajímavé informace
ještě najdeme.
MM

Evidence obyvatel
Stav obyvatel k 31. srpnu 2013:
celkem 519,
z toho 263 mužů a 256 žen

Kino v Kyselce
Poděkování obci Velichov za finanční dar na likvidaci povodňových škod.

říjen
promítá se vždy v sobotu od 19:30

Blahopřání
Dne 31. října oslaví naše babička paní Marie Klímová 97.
narozeniny. Vše nejlepší do dalších let přejí děti, vnoučata,
pravnoučata a prapravnouček Teodor.

5. 10. Babovřesky
12. 10. Sammyho dobrodružství 2
(od 18:00 hod.)

19. 10. Hašišbába
26. 10. Všichni dobří rodáci
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