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XV. Zimní pohár
Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, se
v sobotu 24. října konal již 15. ročník Zimního
poháru - soutěže v požárním útoku. Už při
prvních soutěžních útocích začala teplota
z bodu mrazu pomalu stoupat, mlha se rozplynula a všichni účastníci - a že jich letos bylo,

si začali užívat nádherný podzimní den. Zatímco v ostatních obcích pomalu zájem o hasičské
soutěže opadá, ve Velichově je tomu naopak.
I přes to, že chybělo mužstvo z Mírové, které
bývalo pravidelným vítězem, byla účast více než
parádní. Loňský vítěz - Hroznětín, se letos

musel spokojit s bramborovým umístěním.
Vítězství letos patřilo Nové Roli v kategorii PS
12 i ženskému družstvu. Největším překvapením ale byla stříbrná příčka pro Velichov.
A to jak v prestižní kategorii PS 12, tak i v kategorii, ve které si přišly na své historické mašiny
PS 8. Velichovské ženy měly dobře našlápnuto,
bohužel druhý útok se nepodařil tak, jako ten
první. Hlavní ovšem bylo to, že si soutěž užili
opravdu všichni.
Na své si přišla i velichovská hasičata, která
spolu s dospělými hasiči předvedla svůj požární
útok. Nechyběla ani štafeta - skok přes kozu,
shození lahve pomocí džberové stříkačky,
namotání hadice a vypití nealkoholického
piva. V těchto disciplínách se nejvíce dařilo
Ostrovu.
pokračování na str. 4

Úvodník
Několikeré celodenní přerušení dodávky
elektřiny mi připomnělo jeden starý a pro
spoustu z vás určitě známý vtip:
Povídají si Google, Facebook, Wikipedie,
internet a elektřina.
Google říká: "Já všechny najdu!!!"
Facebook: "Já všechny znám!!!"
Wikipedie: "Já všechno vím!!!"
Internet: "Kdyby nebylo mě, tak tu nejste!!!"
Elektřina: "Tak se všichni uklidníme…"
Ještě bych k prvním čtyřem jmenovaným
přidala plynové kotle a čerpadla na vodu.
Být po tmě, bez topení a bez vody není
v dnešní moderní době žádný med.
Naštěstí všechna přerušení, až na kalamitu v podobě sněhem obtěžkaných stromů,
které padaly na dráty, byla předem
hlášená, takže jsme se na ně stihli včas
připravit. Zatím je hlášeno ještě jedno
přerušení, konkrétně na 5. listopadu.
Uvidíme, zda je posledním. Každopádně
21. a 28. listopadu jít elektřina musí Obecní ples a Rozsvěcení vánočního stromu jsou již tradiční akce, které se bez elektřiny neobejdou. Těším se na setkání
s vámi.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Rozsvěcení vánočního

Milion na střechu

stromku ve Velichově
sobota 28. listopadu 2015
17.00 - pohádka pro děti
„Pekelný mariáš“
Divadelní scéna DK Ostrov (Hospoda U Lípy)

17.45 Lampionový průvod
sraz s lampiony ve dvoře
před hasičskou zbrojnicí

Country odpoledne

18.00 Rozsvícení stromku
vystoupení dětí z MŠ Velichov
Hudební vystoupení...

Všichni malí i velcí členové tanečních
kroužků Berušky a Latinka, jejich rodiče,
babičky, dědečci, strýčci, tetičky, kamarádi,
známí a zkrátka všichni dobří lidé, kteří
milují country, jsou srdečně zváni na
odpoledne s lektorkou country tance Jitkou.
Akce se koná v sobotu 7. listopadu od 14 do
16 hodin v Restauraci U Lípy. S sebou
dobrou náladu, taneční přezůvky, holky
sukénku. Symbolické vstupné 10 Kč bude
použito pro potřeby tanečních kroužků.
Mirka Ryšavá

...a svařák!

OHŇOSTROJ

Opět bez proudu
Vzhledem k pokračující výměně vedení,
sloupů a stožárů vysokého napětí bude
v části obce opět přerušena dodávka
elektřiny. Tentokrát ve čtvrtek 5. listopadu v době od 7:15 do 15:15 hod. Bez
proudu bude obytná zóna, mateřská škola
a přilehlé rodinné domy. Plánek lokality
najdete na úřední desce.
red

Odznaky
s obecním znakem
Po delším přemlouvání jsme přece jen
pořídili odznaky se
znakem Velichova.
Jsou ve trojím barevném provedení červený, bílý nebo
černý proužek se
zlatým
nápisem,
rozměr 17 x 23 mm.
Odznak můžete zakoupit na úřadě za 30 Kč.

red

Kalendář Karlovarsko města, městyse, obce a osady na starých pohlednicích je k dostání za 70 Kč na
OÚ Velichov.

I letos pokračují záchranné práce na kostele
Nanebevzetí Panny Marie. Karlovarský kraj
poskytl ze svého rozpočtu pro letošní rok
200 tis. Kč. Ministerstvo kultury ČR přispívá na památky ze svého rozpočtu prostřednictvím různých programů. Nám se letos
podařilo získat z programu "Podpora obnovy

kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností" celý jeden milion
korun! Zádrhel je pouze v tom, že nám byly
peníze schváleny až na konci října s tím, že
musí být utraceny do konce roku. Projektová
dokumentace ale byla připravena, rámcová
smlouva o dílo s firmou Bolid M, s. r. o. byla

uzavřena také, jen byl dodatkem upraven
rozsah prací pro tento rok. Tato firma má
rozsáhlé zkušenosti a znalosti, které zúročila
např. na rozsáhlé rekonstrukci kláštera
v Teplé, nyní pracuje na opravě Císařských
lázní nebo Karlovarského muzea.
V době, kdy píšu tento příspěvek, se
uskutečnily dva kontrolní dny, kterých se
účastnili památkáři. Z jejich strany nebyly
vzneseny žádné připomínky, probíhající
práce byly kladně hodnoceny. Letos se
podaří vyměnit část střechy. Červené plechy,
které se tak výrazně podílely na vhodném
prostředí pro dřevokazné houby, se stanou
minulostí. Vyměňovány jsou i napadené
části krovu, budou doplněny zcela chybějící
okapové žlaby. Nový povrch střechy bude
proveden tak, aby odpovídal tomu původnímu - šablony budou v barvě břidlice. Kéž by
se nám podařilo získat takové dotace
MM
i v příštím roce.
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Úřední pobyty

Občanů s tzv. úředním pobytem, tedy s adresou Velichov 13, evidujeme na OÚ přes 50.
Pokud nemají nahlášenou doručovací adresu,
končí oznámení o uložení zásilek na nástěnce,
která je umístěna na budově úřadu. Nepřebírání pošty s sebou přináší nepříjemné důsledky.Patříte-li mezi ty, kteří jsou hlášeni na
úřadě, projděte se sem tam kolem této
nástěnky, možná budete překvapeni.
red

Kácení stromů
S posledními dvěma měsíci v roce začíná
období tzv. vegetačního klidu, ve kterém je
vhodné kácet dřeviny, které již neplní funkční ani estetický význam. K takovému
kácení je nezbytné povolení obecního úřadu,
které podléhá správnímu řízení. Trvá přibližně měsíc, takže je nyní nejlepší čas o povolení požádat. S povolením je spojený
i správní poplatek ve výši 100 Kč. Období
vegetačního klidu končí v březnu, neodkládejte tedy podání žádosti na poslední chvíli.
Formulář je k dispozici na OÚ, popř. na
webu obce (www.velichov.cz). Bez povolení je
možné kácet ovocné dřeviny v zahradách
domů i u rekreačních objektů a v zahrádkářských koloniích. Naopak na ostatní dřeviny s obvodem kmene větším než 80 centimetrů ve výšce 130 centimetrů je povolení
potřebné.
red

Dušičková pobožnost
Pobožnost se uskuteční 8. listopadu 2015
v 14.45 hod na místním hřbitově ve Velichově. Mše svatá za všechny zemřelé bude
sloužena 2. listopadu 2015 v 17 hod ve
farním kostele sv. Michaela archanděla
a Panny Marie Věrné v Ostrově.
red

Opravená komunikace
Každý rok žádáme Karlovarský kraj
o dotaci z Programu obnovy venkova.
Letošní dotace ve výši 150 tis. Kč byla
použita na opravu komunikace od panelového domu ke garážím. V této části
jsou již hotové všechny přípojky, nemělo by dojít k jejímu překopání.
Vzhledem k tomu, že na jaře příštího
roku plánujeme přeložku kanalizační
přípojky pro panelový dům (již nebude
využíván problémový úsek v areálu
bývalých dílen), bude rozkopána část
parkoviště. To je provedeno ze zámkové
dlažby, zásah nebude v budoucnu tak
znatelný. Dojde ale k překopu i místní
komunikace pod právě zrekonstruovaným úsekem. Další část komunikace
od panelového domu směrem k obchodu tedy bude opravena až posléze.
Celkové náklady na rekonstruovaný
úsek jsou necelých 550 tis. Kč.
MM

