Zimní pohár

Dějiny Zimního poháru byly přepsány. Po
mnoha letech se v sobotu 26. října radovalo
na zahradě bývalého dětského domova jiné
družstvo, než družstvo dobrovolných hasičů
z Mírové. Putovní pohár si letos odvezli borci
z Hroznětína. Málem si odvezli i štěně, které
bylo ráno nalezeno na návsi. Během soutěže
šlo z jedné dětské náruče do druhé a stalo se
tak pro tento den maskotem.
Již třináctý ročník přilákal na start
7 družstev, která se postupně utkala ve dvou
požárních útocích, jejichž časy byly sčítány.

Po požárních útocích následovala štafeta.
Vždy dva členové z družstva změřili své síly
v pití teplého plechovkového piva, uříznutí
36 cm dlouhého špalku a v konzumaci
suchého rohlíku.

pokračování na str. 4

Úvodník
Kdyby tak člověk opravdu mohl slyšet jen to, co
chce. Jsou dny, kdy by se nám to vskutku hodilo, byli bychom ušetřeni lží, polopravd a vykrucování, kterých nás po volbách politici rozhodně nešetřili. Jsou ale dny, kdy se tak sami chováme a slyšíme jen to, co se nám právě teď hodí.
Na co narážím? Na novou vyhlášku, která
upravuje kácení stromů na zahradách rodinných domů. Ano, skutečně byli vyslyšeni ti, co
považují vyběhávání souhlasu k pokácení stromu na vlastním pozemku. Novela vyhlášky
o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
přináší zásadní změnu v přístupu ke kácení
dřevin v soukromých zahradách. Majitel
zahrady již nebude muset ve správním řízení
žádat o povolení pokácet stromy, které se
nachází na jeho zahradě. Kácení stromů však
zpravidla probíhá na podzim, během vegetačního klidu. Zahrada je pro potřeby schválené
vyhlášky definována jako pozemek u bytového
domu nebo u rodinného domu v zastavěném
území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Všechny tyto znaky musí
zahrada splňovat současně.
Zahradou je pozemek související se stavebním
pozemkem, na kterém je umístěn bytový nebo
rodinný dům definovaný podle stavebního
zákona. Tuto podmínku tedy nesplňují např.
pozemky v zahrádkářských osadách, přestože
v nich trvalý pobyt osob není vyloučen. Živý
plot, tedy rozhrada tvořená dřevinami, za stavební oplocení považována není. Na vlastní
zahradě si nově může její majitel bez předchozího povolení obecního úřadu v době vegetačního klidu upravit své vlastní stromy.
Výjimkou jsou dřeviny, které jsou součástí významného krajinného prvku, či stromořadí,
nebo jsou vyhlášeny jako památný strom.
Majitel soukromé zahrady by si měl sám
rozhodnout, co na svém pozemku chce mít
a co nikoli, svůj majetek si nezničí. Naopak se jej
bude snažit zvelebit. Není tedy pravdou, že si
může kdokoli pokácet jakýkoli strom na svém
pozemku. Věřím, že obyvatelé Velichova jsou
rozumní a doufám, že Velichov nebude díky
tomu, že jeho občané poslouchají jen to, co se
právě hodí, vypadat podobně, jako "měsíční"
krajina mezi Chomutovem a Mostem.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Úspory za energie
Obec Velichov vstoupila pod správu obecně
prospěšné společnosti Energie pod kontrolou. Tato nezisková společnost byla založena pro obce a města za účelem společného
postupu v řešení energetiky, a je městy a obcemi, které spravuje, řízena a dozorována.
Podle předběžné analýzy by měla obec v příštích obdobích ušetřit až pětinu nákladů na
energie - plyn a elektřinu.

Díky zapojení obce můžou této možnosti
využít i občané Velichova. Úspora by se vás
mohla týkat v případě, že plynem, popř. elektřinou, i topíte. Chcete-li ušetřit, vyzvedněte
si na OÚ desky s dalšími informacemi. Spolu
s žádostí a plnou mocí pak do obálky vložíte
i kopie posledního vyúčtování a smluv. V případě většího zájmu o doplňující informace
může být svolána schůzka se zástupcem
společnosti, který odpoví na vaše dotazy.
red

Volba občanů
Velichova

Volebního práva využilo z možných 436
celkem 263 voličů, kteří odevzdali 260 platných hlasů. Účast byla 60,32 %, což o pár
desetin předčilo celorepublikový průměr
a takřka o 10% průměr Karlovarského kraje.
Výsledky byly sečteny a vyhlášeny v sobotu
26. října večer. Úspěchy i neúspěchy jednotlivých politických stran a hnutí jsou
všem, kteří se o politiku zajímají, dávno
známé. V následujících řádcích přinášíme
informace o tom, jak volili občané Velichova.
Politické hnutí Andreje Babiše ANO 2011
u nás s 62 hlasy vyhrálo. Druhé místo si se
shodným počtem hlasů rozdělila ČSSD
s KSČM (39 hlasů), TOP 09 - 29 hlasů, Úsvit
přímé demokracie Tomia Okamury odchází
z Velichova s podporou 25 voličů, Českou
pirátskou stranu podpořilo 21 a Občanskou
demokratickou stranu 17 voličů. Strana svo-

Rozsvěcení
vánočního
stromku ve Velichově
sobota 30. listopadu 2013
17.00 - pohádka pro děti
„O tajemném nástroji“
Divadelní scéna 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
Hudební skupina Album

OHŇOSTROJ

bodných občanů přesvědčila 8 a KDU - ČSL
7 občanů. 5 lístků bylo odevzdáno pro
Stranu zelených, 3 pro Dělnickou stranu
sociální spravedlnosti, naprázdno nevyšla ani
Strana soukromníků ČR, která shodně se
Stranou práv občanů Zemanovci získala
2 hlasy. Symbolický jeden hlas získala
Koruna Česká. LEV 21 - Národní socialisté,
Suverenita, hnutí Změna ani volební blok
Hlavu vzhůru u nás hlasy nezískali vůbec.
red
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Zimní pohár
dokončení ze str. 1
1. Hroznětín II.
2. Mírová
3. Pila
4. Vojkovice
5. Hroznětín I.
6. Velichov
7. Velichov - ženy
Ve štafetě se Velichovu dařilo o poznání lépe.
Přesně odhadnutá délka špalku nám přinesla
prémiovou cenu, rychlejší byli pouze kluci
z Vojkovic. Nedílnou součástí je i dárek pro
sousední SDH. Letos si vojkovičtí odvezli
balíček poslední záchrany.
Soutěž v zámeckém parku
Ostrovští hasiči připravili v sobotu 5. října
soutěž, které se velichovští hasiči pravidelně
účastní. A tentokrát si mohli naši hasiči užívat druhé poloviny rčení "Jednou jsi dole,
jednou nahoře". V kategorii PPS 8 vystoupali
na stupeň nejvyšší. Po dlouhé době se jim
podařilo vyhrát. Poličku v hasičárně teď
zdobí putovní skleněná plaketa, na kterou
bude vybroušen Velichov. Kromě zlatého
poháru přivezli i cenu za 2. místo ve štafetě.
red

Devadesát "potřetí"

Sms Infokanál
Do Sms Infokanálu je nyní zaregistrováno již 90
občanů, kterým pravidelně zasíláme zdarma sms
o svozu odpadů, výpadkům elektřiny nebo odstávkách vody. Pokud nemáte přístup k internetu, kde je na stránkách www.velichov.cz registrační formulář, nebo se obáváte poslat na číslo
353 942 105 sms s registrací ve tvaru:
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImeze
raVELICHOVmezeraCISLOPOPISNE
(Pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné
přidat mezeru a slovo EVID), přijďte na úřad,
rády vám pomůžeme. Registraci můžeme vyřídit
i telefonicky na výše uvedeném čísle.
MM

V říjnu zavítala do klubu "devadesátiletých" paní Vlasta Sémová, která tak rozšířila počet členů tohoto klubu na tři.
S úsměvem ve tváři a improvizovaným
květem ve vlasech oslavila své 80.
narozeniny paní Beránková. Svým
elánem a vitalitou by lehce strčila do
kapsy i ty, kteří nedosáhli ani poloviny
jejího věku. I touto cestou přejeme jen
to nejkrásnější do dalších let.
red

Evidence obyvatel
Stav obyvatel k 30. září 2013:
celkem 518,
z toho 263 mužů a 255 žen

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

2. 11. Kovář z Podlesí (od 18:00 hod.)
9. 11. Rivalové
16. 11. Riddik
21. 11. Revival
30. 11. Tanec mezi střepinami
Od ledna 2013 jsou v kině nové reproduktory,
nové plátno a nová projekční technika.
Promítá se v digitální kvalitě.
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