Zimní pohár
V sobotu 20. října patřila opět po roce zahrada bývalého dětského domova hasičům, kteří
se sjeli do Velichova, aby poměřili svou rychlost v požárním útoku. 12. ročník putovního
Zimního poháru přilákal letos 10 mužských
družstev a 3 družstva žen a dorostu.
Putovní pohár si opět odvezlo mužstvo z Mí-

rové, které bylo pouze o dvě desetiny vteřiny
lepší, než družstvo z Hroznětína. Bronzovou
příčku obsadilo mužstvo z Božího Daru.
Spokojenost zavládla i na straně domácích,
protože se mu podařilo porazit obě mužstva
ze sousedních Vojkovic.
Tradičně si při soutěžích vyměňuje SDH

pokračování na str. 4

Úvodník
Děkuji vám všem, kteří jste se rozhodli
pro zakroužkování mého jména na
volebním lístku s číslem 63. Opravdu si
vašich hlasů moc vážím. Volební systém
v ČR není zrovna srozumitelný. Ale
možnost kroužkovat využívá čím dál tím
více voličů. Nadávat na volební výsledek
je nyní k ničemu, zamyslet by se měli
především ti, kdo volit nešli. I když vyvracet jim důvody, proč volit nechtějí, je
čím dál tím víc náročnější. Důvěra
v politiky klesá a naštvanost roste. O to
víc si cením velichovské volební účasti.
Tři kroužky před mým jménem by stačily k tomu, abych překročila 5 % podíl
na všech hlasech daných hnutí, za které
jsem kandidovala. Díky nim bych přeskočila kandidáty přede mnou a stala se
náhradníkem. Kdybych to bývala tušila
předem… ale kdyby - chyby. Nyní děkuji
za ohromnou zkušenost, kterou mi krajské volby daly. Hnutí, za které jsem kandidovala, získalo 5 mandátů, a já se nyní
mohu obracet na pět konkrétních zastupitelů, kteří budou hájit naše zájmy.
Markéta Moravcová
starostka obce

Listopad 2012

strana 2

Velichovská náves

V posledním říjnovém týdnu byly zahájeny
práce spojené s opravou povrchu návsi. Bude
obnoven asfaltový povrch, zastávka bude přesunuta na místo, kde skutečně zastavuje
autobus. Střed návsi bude doplněn o lavičky,
pítko, stojan na kola a mapu, nebude pouze
vydlážděn, ale bude doplněn o nízké křoviny.
Materiál z návsi bude znovu použit - dlažební kostky budou položeny dle projektu, frézo-

vaná drť bude použita k úpravě nerovností
na komunikacích v majetku obce. Místo pro
osazení stromu bude provedeno také nově.
Celou akci jsme mohli realizovat i díky příspěvku Karlovarského kraje, který z Programu obnovy venkova poskytl 190 tis. Kč.
V současné době nemohou autobusy zastavovat tak, jak jsou cestující zvyklí, provizorní
autobusové zastávky jsou na obou stranách

silnice. V závislosti na počasí bude celá akce
trvat 3 - 4 týdny.
Najdeme-li peníze v rozpočtu, bude v příštím
roce (nebo později) doděláno u OÚ parkoviště. Proto zůstává ta část, kde nyní parkují automobily, bez úprav.
Děkujeme za pochopení, trpělivost a především opatrnost v době stavby.
red

Na co

Nabídka CZP

Velichov v Praze

nezapomenout
Nyní je ta nejvhodnější doba podat žádost
o kácení dřevin rostoucích mimo les. Od
1. l i s t o p a d u z a č í n á d o b a v e g e t a č n í h o k l i d u
a vyřízení povolení může trvat až měsíc.
Povolení není potřeba pro stromy, které
mají ve 130 cm výšky obvod kmenu menší
než 80 cm.
Pokud jste v průběhu roku přišli o pejska,
nebo si pořídili nového, přijďte na OÚ, kde
provedeme odhlášení, popř. přihlášení.
Poplatek ze psů se platí ze psů starších
3 měsíců. Jeho sazba je 150 Kč/rok za
prvního psa, za každého dalšího 200 Kč.
Stejně tak přijďte i v případě, že chcete
upravit velikost odpadní nádoby, popř. čet nost svozu. Toto bude řešeno dodatkem ke
stávající smlouvě.
red

Centrum zdravotně postižených pořádá řadu
let zájezd do Aquaparku ve Weidenu. Ani
letos tomu nebude jinak - z Karlových Varů
bude odjíždět autobus 29. listopadu 2012
v 8:00 hodin od tržnice. Zájezd je možné
využít i k nákupům ve Waldsassenu a Weidenu. Cena zájezdu je pro dospělé 360 Kč
(bez bazénu 210 Kč), dítě do 18 let 260 Kč.
Přihlášky a bližší informace získáte v centru
v Karlových Varech na telefonu 353 234 666.
CZP

Dušičková pobožnost
Na velichovském hřbitově se letos
uskuteční dušičková pobožnost v neděli
11. listopadu od 14.00 hod. O půl
hodiny později, tedy ve 14.30 hod.,
bude probíhat na hřbitově v Radošově.
red

Začátkem října proběhl na holešovickém výstavišti
v Praze veletrh Památky 2012. Na veletrhu se prezentovaly firmy, které mají něco společného s obnovou, restaurováním a rekonstrukcí památek.
Mezi nimi byla i paní Monika Zborníková Vintrová z Písku, která restaurovala dvě vitráže v našem
kostele. Do své expozice zahrnula i postup restaurování velichovských vitráží, a tak měli návštěvníci
možnost obdivovat její práci a Velichov měl díky
MM
tomu "reklamu" na této akci.
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Krajské volby
Volby do zastupitelstva kraje přilákaly od 12. do
13. října k volebním urnám 31,57% voličů.
V kraji si nejlépe vedla KSČM, která získala
22,98 % - 14 mandátů, druhé místo obsadila
ČSSD s 22,73 % a 13 mandáty, třetí skočila
v kraji ODS s 9,79 % (5 mandátů), pětiprocentní hranici pro získání mandátu překročilo
HNHRM, které díky 9,09 % získalo také
5 mandátů a do zastupitelstva kraje se dostala
TOP 09 a Starostové pro KVK - 7,38 %
a 4 mandáty a Alternativa, která díky 6,70 %
získala také 4 mandáty.
Volební účast ve Velichově byla 41,28 %, ze 180
odevzdaných hlasů jich bylo platných 177.

HNHRM
86 hlasů
KSČM
26 hlasů
Česká str.sociálně demokrat.
20 hlasů
TOP 09 a Starostové pro KVK
10 hlasů
Občanská demokratická strana
8 hlasů
KOALICE PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 7 hlasů
DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM!
6 hlasů
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
5 hlasů
ALTERNATIVA
3 hlasy
Česká pirátská strana
3 hlasy
Suverenita-Strana zdravého rozumu
1 hlas
Strana soukromníků ČR
1 hlas
Strana svobodných občanů
1 hlas
red

Rozsvěcení
vánočního
stromku
ve Velichově

sobota
1. prosince 2012
17.00 - pohádka pro děti
(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

Právní
poradna
Bezplatné právní poradenství pro občany
Velichova proběhne na OÚ Velichov ve
čtvrtek 15. listopadu 2012 od 15:30 do
16:30 hod. V prosinci se poradna nebude konat.
red
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Zimní pohár
dokončení ze str. 1
Velichov s SDH Vojkovice dary. Letos starosta Vojkovic poděkoval velichovským hasičům za pomoc při zásobení pitnou vodou,
na oplátku si hasiči z Vojkovic odnesli barely
na vodu, aby příště situaci zvládli sami. Voj-

kovičtí se ještě pochlubili všem přítomným
stříkačkou DS 16 z 50. let minulého století,
kterou po rekonstrukci ukázali v tomto kraji
poprvé.
Ve štafetě (skok přes kozu, běh v pneumatikách, smotání hadice a snězení suchého

TJ Žižka Velichov
- Saigon Vietnam
Již potřetí zazněly státní hymny a zavlály vlajky obou národů na třetím mezinárodním přátelském zápasu v kopané mezi TJ Žižka Velichov a mužstvem
Saigon Vietnam. Na hřišti v Radošově
dne 30. 9. 2012 se odehrál zápas ve velmi přátelském duchu. Sestavu místního celku tvořili hráči neregistrovaní,
a tak bylo možno vidět i starší gardu
zastoupenou Beďou Pavlíkem (ten
radil a fandil), Pytlákem Říhou, Pepou Němcem, Robertem Chalupným, Jirkou Kolovratníkem
a dalšími. Dlužno dodat, že tentokrát zápas skončil nerozhodně 1 : 1 a tak došlo na penaltový
rozstřel, ve kterém měli větší úspěch soupeři. Zápas měl velký ohlas i po stránce organizační.
Honza Bitman zajistil občerstvení jako již tradičně bezchybně a organizaci měl pod taktovkou
Tomáš Zahálka. Zapůjčení celého areálu nestálo nic, což se o okolních hřištích nedá říci. Spokojenost ze zdařilé akce zavládla i v táboře hostů, kteří nešetřili chválou. Děkujeme za více než kamarádský přístup při zapůjčení celého areálu
a ještě jednou díky Tomášovi Zahálkovi.
JB

rohlíku) se nejvíce dařilo družstvu z Nové
Role. Většina družstev tuto štafetu v časovém
limitu nedokončila, sníst suchý rohlík za
vydatného povzbuzování a hecování se opravdu rychle nedá. Ti, co jim lezl nosem, by
red
o tom určitě mohli vyprávět.

Evidence obyvatel
Stav obyvatel k 30. září 2012:
celkem 552 (včetně 27 cizinců),
z toho 292 mužů a 260 žen

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

3. 11. Doba ledová 4:
Země v pohybu (od 18.00 hod.)
10. 11. Bourneův odkaz
17. 11. Ve stínu
24. 11. Svatá čtveřice
Názor redakční rady nemusí být totožný s názorem přispěvatelů. Redakční rada neodpovídá za obsah příspěvků, jejichž autorem není její člen.
Velichovské noviny, ročník VI., číslo 11, listopad 2012• Měsíčník • Vydává Obec Velichov, Velichov 13, 363 01 Ostrov, tel., fax 353 942 105, e-mail obec@velichov.cz, www.velichov.cz • Redakční rada:
Jiří Bitman, Milena Doležalová, Miroslav Kučera, Lydie Kučerová, Markéta Moravcová. Grafická úprava: Tomáš Moravec • 300 výtisků, uzávěrka k 20. dni předchozího měsíce • ev. číslo MK ČR E 17388

