9. Putovní zimní pohár
Zahrada bývalého dětského domova ve Velichově se nemohla podzimu dočkat. V červnu
nabídla svůj prostor dětem, 24. října hasičům.
Tradiční akce, na kterou se s oblibou sjíždí hasičská mužstva z okolí, nemohla v kalendáři akcí
chybět ani letos. Za startovní čáru se letos
postavilo 9 mužských, 2 ženská a jedno dětské

družstvo. Počasí na nás bylo letos opět hodné
a názvu akce za pravdu nedalo. Velichovští kluci
se museli smířit se 7. místem, malou náplastí
jim bylo poražení vojkovického družstva. Premiérový útok dívčího družstva z Velichova se
nepovedl tak, jako na trénincích, kterých v letních měsících proběhlo několik. Zda byla příči-

nou nervozita, špatná savice nebo absence jedné
ze členek, už dnes nevyřešíme. Každopádně
legrace se užilo víc než dost. Výkon dětského
družstva Soptíků ze Stráže potvrdil, že obavy přítomných z dorůstající konkurence jsou na místě.
Výsledky: 1. Mírová, 2. Hroznětín, 3. Březová,
4. Boží Dar, 5. Vojkovice I., 6. Stráž,
7. Velichov, 8. Vojkovice II., 9. Bor. Dívčí družst va: 1. Boží Dar, 2. Velichov.
Večer pak proběhla na sále Hospody U lípy
hasičská zábava. Především k tanci zahrálo
dokončení na str. 4

Úvodník
Vzpomínka na všechny zesnulé, památka
všech zemřelých či lidově dušičky, která připadá na 2. listopadu, je v římskokatolické
církvi dnem liturgického roku, kdy se církev
modlí za zemřelé. Památka se slaví od 10. století, v zemích s křesťanskou tradicí je zvykem
během tohoto dne či období navštívit hřbitov a rodinný hrob a rozsvítit na něm svíčku
či položit živé květiny, což má symbolizovat
víru ve věčný život a demonstrovat přesvědčení, že život hrobem nekončí.
Ne jinak tomu bývá i na velichovském
hřbitově. Hřbitov je místo, kam lhostejnost nepatří. Je jedním z míst, jehož
návštěva má snad u všech stejný účel,
pokud opominu vandaly.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem,
kteří zapálí svíčku na opuštěných
hrobech, upraví převrácený květináč nebo
zvednou spadlou vázu.
Nerada bych končila svůj úvodník melancholickými slovy. Proto bych vás všechny
ráda pozvala na akce, jejichž návštěva by
snad měla mít u všech také stejný účel, a to
příjemně se pobavit a uvědomit si nadcházející adventní čas - ano, zvu vás na 3. Obecní
ples a poslední listopadovou sobotu na
Rozsvěcení vánočního stromu. Spoléhám se
na vaši hojnou účast a příjemnou náladu.
Pokud byste s ní náhodou nepřišli, zaručeně
s ní odejdete.
Bc. Markéta Moravcová
starostka obce
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Proč ve Velichově nestavíme?
"Dobrý den, měl bych zájem si ve Velichově postavit rodinný domek,
máte volné parcely?" Tuto otázku slýchávám na úřadě velmi často.
Odpověď na ni je většinou velmi stručná a bohužel negativní. Pozemky
by volné byly, ale stavět na nich zatím není možné. V Územním plánu
obce Velichov (ÚPO) jsou vyčleněny rozvojové plochy, které jsou pro
výstavbu rodinných domů určené. Jedná se o louku, kterou vidíte při
příjezdu do Velichova od Moříčova po levé straně, pak o louku po
pravé straně a stráň směrem ke kolejím. Část obce nazývaná "Za vodou"
zatím není napojena na čističku odpadních vod, a to je jednou z příčin
nemožnosti zástavby. V současné době je v řešení projektová dokumentace na výstavbu přečerpávací stanice a dobudování kanalizace. Vše je
ale během na velmi dlouhou a časově náročnou trať. Jen pro zajímavost
zde uvádím, že Zastupitelstvo obce schválilo výstavbu přečerpávací stanice v květnu 2007, na základě usnesení zařadilo Vodohospodářské
sdružení obcí západních Čech (VSOZČ), jehož je obec členem, tuto
akci do plánu akcí, zadalo vypracování projektové dokumentace
a v minulých týdnech byla podána na stavebním úřadě žádost o územní
rozhodnutí, teprve po něm bude následovat žádost o stavební povolení.
Kromě stávajících nemovitostí tak budou moci být napojeny i nové
rodinné domy. Projektovou dokumentaci na přečerpávací stanici
a kanalizaci ke stávajícím rodinným domům hradí VSOZČ, část projektu týkající se nové zástavby hradí obec - tyto náklady budou později
promítnuty do ceny pozemků.
Další lokalitou jsou louky za obchodem, možná znáte označení
Mravenčí vrch, které se pro tuto část používá. Tyto pozemky jsou dotčeny restitučním nárokem. Restituent v roce 2004 zemřel a stále ještě
není dořešené dědické řízení, teprve po něm bude následovat řízení
restituční.
V ÚPO jsou tedy plochy určené pro výstavbu, nejsou ale v současnosti
zastavěné. A z tohoto důvodu je i velmi komplikované provádění změn
územního plánu. Důvod, proč nejsou zastavěné, není pro dotčené instituce až tolik zajímavý. Podle platného Stavebního zákona je cílem územního plánování vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území,
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací
budoucích. Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kul turní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a
archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku
prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.
MM

Odhalení památníku v Kadani
Ve Velichově je život prof. Josefa Löschnera
spojen s tou méně příjemnou částí, zemřel
zde a je na místním hřbitově pochován.
Oproti tomu v Kadani se před 200 lety narodil. Význam jeho osobnosti si v Kadani
dobře uvědomují, i z tohoto důvodu byly 1.
října poblíž náměstí otevřeny Löschnerovy
sady s památníkem, který byl v tento den
odhalen starostou Kadaně PaeDr. Jiřím
Kulhánem a starostkou Velichova.
red

Vítání občánků
V pořadí již 5. Vítání občánků ve
Velichově se uskuteční v sobotu 28.
listopadu 2009. Vyzýváme rodiče, kteří
mají zájem se se svými miminky akce
účastnit, aby se přihlásili nejpozději do
20. listopadu 2009 na OÚ Velichov.
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Velichovský kostel
To, že je kostel Nanebevzetí Panny
Marie ve Velichově od loňského
roku majetkem obce, není žádným
tajemstvím, v novinách jsme o tom
již v různých souvislostech informovali. A tajemstvím rozhodně
nebude ani jeho další osud.
Aby mohl být kostel rekonstruován,
je nutné zajistit stavebně technickou dokumentaci. Po několika
vznesených dotazech bylo zjištěno,
že dokumentace ke kostelu v Okresním archivu v Karlových Varech
k dispozici není. Zjištění stavebního
stavu kostela není levnou záležitostí. Proto obec požádala o příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje
a získala na tuto dokumentaci 60 tisíc korun.
Právě probíhá geodetické zaměření kostela,
které ztěžuje listí na lípách okolo kostela,
neboť jeho opadávání na sebe letos nechalo
déle čekat. Současně byl kostel ve druhém říjnovém týdnu navštíven mykology, kteří zde
odebrali vzorky a nyní provádí průzkum.
Součástí stavebně technického průzkumu je
kromě statického průzkumu i fotodokumentace. Obec objednala koncem září u Západočeského institutu pro ochranu a dokumen-

taci památek, o.p.s. archivní rešerši. Po necelém měsíci máme rešerši k dispozici. Velice
příjemným překvapením jsou kopie původní
dokumentace kostela, o jejíž část se s vámi
prostřednictvím novin dělíme. Tato dokumentace se neznámou cestou dostala do
sbírky stavebních plánů v chebském okresním archivu.
Stavebně technický průzkum bude hotový do
konce roku.
MM

Tip na vánoční dárek
Pokud chcete udělat svým blízkým radost
hezkým vánočním dárkem, obdarujte je
knihou. A ne jen tak ledajakou knihou životopisnou knihou plnou informací
a fotografií o významném balneologovi
prof. Josefu Löschnerovi, kterou můžete
zakoupit za 300 Kč na Obecním úřadě.

Třídění odpadů
Seznam nejčastějších mýtů a dotazů
ke třídění odpadů
Před vhozením do kontejneru je třeba odstranit
z PET lahve víčko a etiketu. ŠPATNĚ!
PET láhve můžete do kontejneru vhazovat
s etiketou i víčkem. Obojí bude při dalším
zpracování odstraněno. PET láhve sešlápněte!!! Nesešlápnuté láhve jsou objemné a tím
zdražují přepravu, komplikují manipulaci
a recyklace se tak stává nákladnější.

Rozsvěcení vánočního stromku ve Velichově
sobota 28. listopadu 2009
17.00 Kdopak by se vlka bál
pohádka pro děti v podání
Divadelní scény DK Ostrov

17.45 Lampionový průvod
sraz s lampiony ve dvoře před
hasičskou zbrojnicí

18.00 Rozsvěcení stromku
vystoupení dětí
nejen z MŠ Velichov

OHŇOSTROJ

Před vhozením do kontejneru musím kelímky od
jogurtů a jiných potravin důkladně vymýt.
ŠPATNĚ!
Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí tedy,
když potravinu důkladně dojíte nebo
z˙kelímku vyškrábete. Ideální je obal lehce
vypláchnout například vodou po nádobí.
Výjimkou jsou mastné obaly, ty je třeba
pečlivě vymýt teplou vodou s přípravkem na
mytí nádobí.
Před vhozením do kontejneru musím z časopisů
a dokumentů odstranit kancelářské svorky. ŠPATNĚ!
Svorky není třeba odstraňovat. Při dalším zpracování, takzvaným rozvlákněním, jsou odloučeny. Z papíru se stane hladká kaše a těžší části
jako svorky a sponky klesnou ke dnu, odkud
jsou vybírány magnetickou separací.
Před vhozením do kontejneru musím plastové obaly
od kosmetiky důkladně vymýt, je to chemikálie.
ŠPATNĚ!
Stačí, když zbytky kosmetických přípravků
jako jsou mýdla, šampony, krémy vylijete.
Dočištěny budou při dalším zpracování.
www.jaktridit.cz
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Komunikace a parkoviště
u "Rafandy"
Na měsíc říjen obyvatelé "Rafandy" asi jen
tak nezapomenou. Tolik bláta, co si na
botách nanosili do společných prostor, jejich
chodby asi ještě nezažily. No ale nic nejde jen
tak, oprava komunikace a parkoviště tohle
s sebou nese. Celkové náklady jsou přibližně

9. Putovní zimní pohár
dokončení ze strany 1
Duo Kanistr. A o tom, že se lidé chtějí bavit,
svědčil vyprodaný sál.
Letošní ročník zaznamenal i odezvu
v Karlovarských novinách, v těch našich Velichovských můžeme uvést informace na
pravou míru. Tak především Zimní pohár nepořádá obec, ale Sbor dobrovolných hasičů

Velichov za finančního přispění obce.
Veškeré organizační zajištění je tedy na
bedrech SDH. Nejtěžší na požárním útoku je
nasát vodu z kádě savicemi do mašiny a já se
nejmenuji Marcela!
MM

750 tisíc korun, částkou 260 tisíc korun
pomohl obci Karlovarský kraj prostřednictvím dotace z Programu rozvoje venkova.
Samozřejmě bychom si přáli v obci více
parkovacích ploch a opravených komunikací.

Koňská lekce

Pozemek, na kterém se
komunikace a parkoviště
nachází, je, na rozdíl od
ostatních, v majetku obce.
Obyvatelé bytovek si na
parkoviště budou muset
ještě chvíli počkat, neboť
pozemky, na kterých nyní
parkují, jsou majetkem
České republiky, spravuje je
Pozemkový fond ČR a je na
ně uplatněn přímý restituční nárok. Z tohoto důvodu obec investuje do lokalit,
které jsou, a zůstanou, naším majetkem.
MM

KONCERT Brutus,
pátek 13. 11. 2009 od 21.00
Hospoda U lípy

Mobilní svoz odpadů

Listopadová výuka jízdy na koni se uskuteční
opět v sobotu, tentokrát 7. listopadu od 9 do
11 hodin v jízdárně občanského sdružení
Castila v Mořičově. Jízdy na koních se
mohou účastnit děti i rodiče. Vzhledem
k podzimnímu počasí nezapomeňte na teplé
oblečení a holínky pro samotnou jízdu na
koních. Autobusová linka Velichov - Ostrov
odjíždí z náměstí v 8:38 hod.
JR

V sobotu 14. listopadu 2009 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 vodou"
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
red
buďte trpěliví.

Dušičkové pobožnosti
Dušičkové pobožnosti se konají 8. listopadu
2009 od 14:15 hod. na hřbitově ve Velichově. Mše se koná ve stejný den v kostele
v Radošově od 15.00 hod.

Kino v Kyselce
listopad
promítá se vždy v sobotu od 19.30 hod.

7. 11.
14. 11.
21. 11.
28. 11.

Kletba měsíčního údolí
Veni, vidi, vici
Hodinu nevíš
Muži v říji

Informace
Obecního úřadu
Stav obyvatel k 30. září 2009:
536 z toho 269 mužů a 267 žen
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