Co jste hasiči, co jste dělali…
V polovině října jsme vyklidili zbytek suti
z kostela a šatlavy. Při té příležitosti jsme
vytřídili elektrospotřebiče, které se v šatlavě
hromadí.
22. října jsme se opět spolu s dalšími družstvy utkali o putovní Zimní pohár. Tradičně

si jej odneslo družstvo z Mírové. Soutěž v požárním útoku se konala ve Velichově již po
jedenácté a družstev na startu bylo deset včetně našeho družstva žen a dvou družstev
dorostu (Velichov a Stráž nad Ohří). Hřeje
nás, že jsme obsadili 5., 6. a 8. příčku

a porazili sousední Vojkovice. O tom, že to
u kádě klouže, se na vlastní záda přesvědčila
členka velichovského týmu (dorostu). I přes
lázeň v bahně byl útok dokončen se slušným
časem. Součástí soutěže bývá i štafeta.
Tradičně nejdéle trvalo posledním členům
štafety sníst sušenku, která vystřídala
nevděčný rohlík. A malými diváky bylo
dokonale využito i listí, které k Zimnímu
poháru bezesporu patří.
1. Mírová
2. Hroznětín
3. Stráž nad Ohří (dorost)
4. Boží Dar
5. Velichov (muži)
6. Velichov (ženy)
7. Stráž nad Ohří (muži)
8. Velichov (dorost)
9. Vojkovice
10. Bor
pokračování na str. 4

Úvodník
Dlouho na něco čekáte, trvá to, vypadá
to, že už to nepřijde a najednou je to tu.
A nám se v jednom měsíci přihodila tahle
situace hned dvakrát a s pozitivním i negativním dopadem.
Pozitivní zprávou pro Velichov je dar
v podobě hasičské cisterny, která nám
byla v sobotu 29. října předána. Ta horší
zpráva nám přišla pár dní před tím poštou. Několik let trvající dědické řízení
bylo v Rakousku ukončeno, a my obdrželi
dohodu o vydání věci, konkrétně majetku, na který uplatnil restituční nárok
Rudolf Czernin a nyní jeho vydání
požaduje jeho dědic Ing. Karl-Eugen
Czernin. Čeká nás samozřejmě ještě vyjednávání, ale jisté je, že dědic požaduje
kromě velkého množství pozemků i zámek, hospodu a hasičárnu. To, co jsem
čekala, přišlo. Pořád se nic nedělo a najednou je to černé na bílém. Držme tedy
společnému vyjednávání, o kterém vás
budeme prostřednictvím novin informovat, palce.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Rozsvěcení vánočního stromku ve Velichově
sobota 26. listopadu 2010
17.00 - pohádka pro děti
O tom čertím hodování
v podání Divadelní scény DK Ostrov
(Hospoda U Lípy)

17.45 Lampionový průvod
sraz s lampiony ve dvoře
před hasičskou zbrojnicí

18.00 Rozsvěcení stromku
vystoupení dětí z MŠ Velichov

OHŇOSTROJ

Přidělené dotace

V červnu bylo vyhlášeno Karlovarským krajem II. kolo pro podávání žádostí o příspěvek
na pořízení územních plánů obcí. Obec byla
se svou žádostí úspěšná a obdržela dotaci ve
výši 50 tis. Kč na prvotní průzkumy a rozbory, které jsou pro zpracování územního plánu
nutné. Celkové náklady na tyto rozbory jsou
72 tis. Kč.
Další II. kolo bylo vyhlášeno i pro jiný
dotační titul - Program rozvoje venkova .
I v tomto kole se obci podařilo získat polovinu nákladů (31 tis. Kč) na revitalizaci území
bývalého náhonu. Bývalý náhon byl vyčištěn
od náletových dřevin a jeho koryto bylo
upraveno tak, aby voda odtékala tím
správným směrem.
red

Informace
k občanským
průkazům a pasům
• 18. listopadu 2011 proběhne odstávka
vydávání e-pasů a občanských průkazů
• V souvislosti s přechodem na výrobu
nového typu občanského průkazu lze požádat o vydání stávajícího typu občanského
průkazu se strojově čitelnými údaji nejpozději do 30. listopadu 2011 (pokud je
žádost podána na nepříslušném obecním
úřadu obce s rozšířenou působností mimo
místo trvalého pobytu) nebo na matričním
úřadu. Pokud bude žádost podána na
obecním úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu,
lze ji podat nejpozději 14. prosince 2011.
• Dosavadní občanské průkazy zůstávají
v platnosti po dobu na nich uvedenou.
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Žižka Velichov - Saigon Vietnam
Dne 9. 10. 2011 se konalo na hřišti v Radošově opět
mezinárodní fotbalové utkání. Pozvánka k odvetě
vzešla tentokrát od hostů a dlužno dodat, že se hrálo
na velkém hřišti a v kompletních "jedenáctkách".
Škoda, že akce nebyla plakátována, pro nedostatek
času. Rozhodčí, kterými byli Bedřich Pavlík a Petr
Němec, neměli mnoho práce, neboť se hrálo ve velmi slušném a přátelském duchu. Žižka Velichov
však soupeře nijak nešetřil a tak výsledek 11:5 pro
Velichov je příjemný a hovoří za vše. Vzájemná
dohoda na příští zápas vyzněla na jaro roku 2012
a tak je dost času na přípravy. Akce se líbila
JB
i desítkám diváků.

Povolení kácení stromů
Potřebujete-li pokácet na své zahradě strom,
který neplní estetický ani funkční význam, je
právě nyní vhodná doba k podání žádosti o povolení kácení. Správní řízení může trvat až měsíc, proto s podáním žádosti neotálejte. Povolení
potřebujete v případě, že strom má ve 130 cm
výšky obvod kmenu větší než 70 cm. Pokud
strom neroste na vašem vlastním pozemku, je
nutné doložit i souhlas vlastníka pozemku,
přičemž obvod kmene v tomto případě není
red
rozhodující.

Blahopřání
V těchto listopadových dnech bude se svou
rodinou a v kruhu svých přátel oslavovat tak
krásné životní jubileum paní Marie Čečrlová
- 90 let.
Jako gratulanti se připojují spoluobčané,
kteří paní znají a přišli do naší krásné vesničky společně budovat svůj domov.
Milá paní Čečrlová, k Vašemu jubileu i do
dalších let hodně zdravíčka, dobré pohody a klidné
užívání radostí z toho, co Vás těší, a máte ráda,
Vám ze srdce přejí za sebe i spoluobčany s pevným
stiskem ruky Jiřina Králová a Libuše Fichtnerová.

V září byl díky dotaci od Karlovarského kraje - Programu obnovy venkova, proveden nátěr
lávky - její spodní části, opěrných konzolí a samozřejmě zábradlí. Odhalit rozdíl na čer nobílé fotografii se nám asi nepodaří, ale věřte, že lávka už svým vzhledem okolí nehyzdí.

Výlet SPCCH
Obec Velichov se touto cestou k přání připojuje. Paní Čečrlová sice není ve Velichově
nejstarší, ale bezesporu je zde nejstarší nejdéle žijící občankou.
Na konci října oslavila své krásné
95. narozeniny paní Marie Klímová, která si
Velichov vybrala jako místo svého bydliště
před osmi lety.

Náš společný výšlap do Vojkovic byl pro všechny
zúčastněné příjemným zážitkem. Prosluněná obloha,
všude plno barev podzimní přírody, pečlivě udržované
zahrádky s chatami osadníků - opravdová pastva pro
naše oči. To vše nám dodalo skvělou náladu a spoustu
energie. A po dvou neplánovaných zastávkách u zvláště pohostinných obyvatel náš elán ještě vzrostl. Proto
bylo cíle dosaženo bez pomoci našeho obětavého
mobilního doprovodu. Ani on nás zbytečně nedoprovázel, neboť zhotovil pár památečních snímků.
Moc děkujeme a těšíme se na další příjemná setkání.
členky SPCCH Velichov - Vojkovice
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Co jste hasiči, co jste dělali…
dokončení ze str. 1

Nové hasičské auto
Poslední říjnovou sobotu do Velichova znovu
přijeli hasiči z okolí. Tentokrát ne kvůli soutěži, důvodem návštěvy nebyl ani zásah, ale
předání cisterny. Před rokem a čtyřmi měsíci
jsme slavnostně odhalovali historickou hasičskou stříkačku, na jejíž renovaci přispěla
i autopůjčovna z Göppingenu. Tenkrát nám
byla slíbena i cisterna. Majitel firmy Autovermietung Staufen GmbH Peter Sobottka
svému slibu dostál a 29. října přijel do Velichova s plně vybavenou cisternou, kterou
před zraky všech přihlížejících předal.
Cisternu nyní čeká papírová válka, dovozní
technická prohlídka bude tou nejlehčí překonatelnou překážkou. Doba, než bude
možné s tímto autem vyjet k zásahu, nebude
krátká, ale doufáme, že se obci podaří celou
záležitost dovést do úspěšného konce.
SDH Velichov

Kino v Kyselce
Kontejnery na velkoobjemový odpad
Naposledy v tomto roce budou v obci umístěny kontejnery, do
kterých je možné ukládat velkoobjemový odpad. Kontejnery budou
umístěny najednou na třech místech - vedle trafostanice v části
obce "Za vodou", ve dvoře a mezi bytovkou a malým panelákem ve
dnech od 11. do 14. listopadu. Opět upozorňujeme na to, že
do kontejnerů nepatří nebezpečný odpad, pneumatiky, ani vyřazené
elektrospotřebiče.
red

Evidence obyvatel
Stav obyvatel k 30. září 2011:
Celkem (včetně 27 cizinců) 560, z toho
288 mužů a 272 žen

listopad
promítá se vždy v sobotu od 19:30, není-li uvedeno jinak

5. 11. Zrození planety opic
12. 11. Kovbojové a vetřelci
26. 11. Auta 2 (od 18.00 hod.)
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