Sobota před adventem
lo a místostarosta Jan Škuthan tím správným
spínačem stromek rozsvítil. Letos na návsi
stojí jedle, kterou dopravil a osadil pan
Bitman a velichovští hasiči ji během dopoledne z plošiny ozdobili.
V programu vystoupily děti z mateřské školky, jejichž hlasy byly pro případ, že by jim
snad vypověděly hlasivky, nahrány předem.
Pozornému oku možná neuniklo, že nervozita sem tam zvítězila, ale i přesto se s ní děti
popraly a svým vystoupením zpříjemnily večer. Pavel Hozák, zpěvák a kytarista kapely
MaraCas, zazpíval tři písničky a pak už nic
nebránilo tomu, aby byl Dušanem Krivošem
odpálen nádherný ohňostroj.
Jarda Zágner nezklamal a svařák se mu
povedl jako každý rok. Díky hasičům za
zajištění bezpečného průběhu průvodu
a samotného rozsvěcení stromu a také za
dokončení na str. 4

Ostrovští ochotníci zahájili svou pohádkou
s názvem "Kdopak by se vlka bál" sobotní
podvečer. Před sálem plným dětí se jim hrálo
úžasně. Hned po pohádce se vydal na svou

krátkou procházku Velichovem lampionový
průvod. U stromku už bylo vše nachystáno
k tomu, aby mohl být slavnostně rozsvícen.
Tak se tomu po společném odpočítávání sta-

Úvodník
Vzhledem k množství akcí, které se v naší
obci udály až ke konci listopadu, se prosincové číslo Velichovských novin dostává do
vašich schránek s menším zpožděním. Pokud si noviny schováváte, mohli jste obdobné sdělení číst přesně před rokem a v budoucnu tomu asi nebude jinak, neboť
v listopadu je tradičně zahajována plesová sezóna Obecním plesem a následuje rozsvěcení
stromu, kterému letos předcházelo ve stejný
den vítání občánků.
Vánoční atmosféru v naší obci umocní kromě rozsvíceného stromu na návsi i osvětlení,
které bude v průběhu prvních prosincových
dní instalováno na patnáct sloupů veřejného
osvětlení. Předem děkuji vandalům, že se naší obci v této době vyhýbají, loňské ztráty
v podobě dvou rozbitých koulí ze stromku
snad letos překonány nebudou.
Za celé zastupitelstvo obce vám přeji klidný
advent a příjemné vánoční svátky strávené
v pohodě s vašimi blízkými.
Bc. Markéta Moravcová
starostka obce
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3. Obecní ples

V sobotu 21. listopadu se stal o něco méně zaplněný sál Hospody U lípy
dějištěm dalšího obecního plesu. Samozřejmostí plesu bylo předtančení
v podání tanečního kubu Excellent dance z Karlových Varů, který si pro
účastníky plesu připravil i trochu lechtivé vystoupení dívek v tanečním stylu cha-cha. Seskupení muzikantů Tandem band a přátelé se postaralo
o příjemnou zábavu, na své si snad přišli všichni od vyznavačů polky
a valčíků po modernější styl, zpěvaččin hlas si rozhodně zasloužil uznání.
Tři čtvrtě hodiny dlouhé losování tomboly uteklo poměrně rychle
a hlavní cena v podobě DVD přehrávače, kterou věnovala firma Elektro S
- Štěpánek Osrov, s.r.o., snad udělala výherci radost stejně jako dva divočáci, které do tomboly věnovali Jiří Bitman a Hubert Plomer. Poděkování
patří i všem ostatním sponzorům, mezi kterými byli HC Kredit, s.r.o.,
Uhelné sklady František Buťa, Lékárna na poliklinice v Ostrově,
Chodovar, Knihkupectví pana Grossmana, Lesní a zahradní technika
Stihl - Karel Hamrla, Regina Kolaříková - Oriflame, Elektro Jánský Ostrov,
finanční poradkyně Jana Reháková, Truhlářství Petra Kroupy, Jaroslav
Zágner, Karlovarský kraj a Dům kultury Ostrov.
Výtěžek z akce ve výši necelých 4 tis. korun putuje na práce spojené se
záchranou velichovského kostela Nanebevzetí Panny Marie.
(foto: Milan Stein)
MM

INZERCE

Společnost Vialin, se sídlem Vojkovice 65, hledá pracovníka na pozici:
• projektový manažer, fundraiser.
Požadavky: SŠ nebo VŠ, alespoň minimální zkušenosti v oboru
(práce v NNO), práce na PC.
Dále nabízíme možnost odpracovat povinnou sazbu 20hod.
dobrovolných prací pro příjemce sociálních dávek.
Kontakt: Vialin, o.s., Vojkovice 65, tel. 353942388, 777102470

Prosinec 2009

strana 3

Kácení stromů a povolení
Ke kácení dřevin je nezbytné povolení
orgánu ochrany přírody, kterým je u nás
Obecního úřad Velichov. Povolení lze
vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu
dřevin. Formulář žádosti je k dispozici
na webových stránkách obce www.velichov.cz, popř. na OÚ. Povolení se vydává formou správního rozhodnutí,
poplatek je stanoven zákonem na
100 Kč. Je nutné počítat s tím, že
správní řízení má předepsané lhůt y,
může trvat i měsíc, proto je nutné podat
žádost tak, aby mohly být dřeviny pokáceny v období vegetačního klidu - do
konce března.

Povolení není třeba ke kácení dřevin
z důvodů pěstebních, to je za účelem
obnovy porostů nebo při provádění
výchovné probírky porostů, při údržbě
břehových porostů prováděné při správě
vodních toků, k odstraňování dřevin
v ochranném pásmu zařízení elektrizační
a plynárenské soustavy prováděném při
provozování těchto soustav a z důvodů
zdravotních. Kácení z těchto důvodů
musí být oznámeno písemně nejméně
15 dnů předem orgánu ochrany přírody,
který je může pozastavit, omezit nebo
zakázat, pokud odporuje požadavkům na
ochranu dřevin. Toto oznámení se ale
nově zasílá na obecní úřad obce s roz-

Vítání občánků
Poslední listopadovou sobotu se uskutečnilo
již 5. Vítání občánků. To se nemohlo konat
jinde, než v Mateřské škole, která opět poskytla hezkou kulisu pro fotografování. Mezi velichovské občany byla přivítána tři miminka Jakub Skoček, Kateřina Formánková a Matouš Moravec. Paní ředitelka MŠ Lydie
Kučerová připravila s dětmi krátké vystou-

pení, jehož aktérky sice chvilku bojovaly s trémou, ale bezprostřední dotaz na to, jaká
z básniček má zaznít - zda ta ke stromku nebo
k vítání občánků, nervozitu odboural.
Přejeme dětem a jejich rodičům jen to krásné
a ať se jim ve Velichově líbí.
(foto: M. Kučera)
MM

šířenou působností - MěÚ Ostrov. Povolení není třeba ke kácení dřevin, jejichž
obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí
není větší než 80 cm (průměr cca 25 cm).
Povolení není potřeba ani k likvidaci
keřových porostů do celkové plochy 40m2.
Za porušení ustanovení tohoto zákona
může obecní úřad uložit pokutu ve výši
100 tis. Kč, např. za pokácení nebo
poškození dřeviny rostoucí mimo les až
20 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se v obci
nepovolené kácení dřevin množí, začne
OÚ dle tohoto zákona postupovat. Hřát
nás může to, že pokuty jsou příjmem do
obecního rozpočtu.
MM

Ohlášení stavby
i na skleník
Od 1. ledna 2007 je platný nový stavební
zákon. Dřívější Ohlášení drobné stavby nahradil tzv. Územní souhlas. Ten je vydáván na
základě oznámení o záměru, pokud je záměr
v zastavěném území, nebo zastavitelné ploše,
poměry v území se podstatně nemění a záměr
nevyžaduje nové nároky na veřejnou a technickou infrastrukturu. Územní souhlas postačí v případech, jako je skleník, pergola,
udírna, terénní úpravy do 1,5 m výšky nebo
hloubky, oplocení, stavby pro reklamu apod.
K oznámení se vždy musí vyjádřit Obec
Velichov. Před odevzdáním žádosti o vydání
územního souhlasu je nezbytné předložit
stavebnímu úřadu i doklady o informování
dalších účastníků, kterými jsou např. majitelé
sousedních nemovitostí. Pokud nebudou sousedi s vaším záměrem souhlasit, musí podat
připomínku stavebnímu úřadu. Na stavebním
úřadu proběhne kontrola náležitostí a příloh
žádosti, jestliže se stavební úřad do 40 dnů od
podání žádosti k vašemu záměru nevyjádří,
požaduje se záměr za schválený.
Před zahájením stavby se seznamte s ustanoveními stavebního zákona (§ 96 a násl.
zákona č. 183/2006 Sb.), popř. se zeptejte na
stavebním úřadu v Kyselce.
Formulář je k dispozici na OÚ.
MM

Konec policejního
oddělení v Kyselce?
Obcemi v údolí Ohře se začala šířit informace
o tom, že policejní oddělení v Kyselce bude
zanedlouho zrušeno. Z tohoto důvodu bylo
na OÚ Velichov svoláno jednání starostů
okolních obcí (Šemnice, Kyselka, Vojkovice)
s krajským policejním ředitelem plk. Tomáškem. Ten sdělil, že v případě rušení policejního oddělení, bychom byli o takovém
záměru informováni mezi prvními. V roce
2010 rozhodně k rušení tohoto pracoviště
nedojde. V Kyselce sice není takový nápad
činnosti, jako ve větších městech, preventivní
činnost, kterou policisté provádějí, je ale také
nezanedbatelná.
MM
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Sobota před adventem
dokončení ze strany 1

nečekané zpestření v podobě vypuštění
"lampionů štěstí". A když už jsem u toho
děkování, musím poděkovat vám všem,
kteří jste se rozsvěcení stromu účastnili.
S dovolením si půjčím frázi zlatého slavíka
Karla Gotta - to jsem vážně nečekala! Takovou účast by nám mohli leckde závidět.
(foto: M. Kučera, M. Moravcová)
MM

Koňská lekce

Pozvánka do
Hospody U lípy
Sobota 5. 12. 2009 od 20.00 hod.:
Mikulášská zábava - k tanci a poslechu
hraje skupina Karlex, vstupné 100 Kč.
Sobota 18. 12. 2009 od 20.00 hod.: koncert
hardrockové skupiny Proměny, vstupné 100 Kč.

Pozvánka
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR ZO Velichov - Vojkovice, svolává na den 10. prosince 2009 od 11.30 hod. členskou schůzi. Schůze
se uskuteční na sále v Hospodě U lípy. Srdečně
Margita Balounová
zveme všechny členy.
Prosincová výuka jízdy na koni se uskuteční
opět v sobotu, tentokrát 5. prosince 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

Akce v Jakubově "Na statku"
5. 12. 2009 od 15.00 hod. - Mikulášská
pohádka plná písniček i odměn v podání
Divadla Z bedny, vstupné 30 Kč
12. 12. 2009 od 14.00 hod. - Vánoční jarmark - divadlo pro děti, kapela DSM, živý
betlém, vánoční muzicírování, pierot, stánky s dárkovými a dekoračními předměty

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

5. 12.
12. 12.
19. 12.
26. 12.

Piráti na vlnách
Bruno
Jánošík - Pravdivá historie
Proroctví

Informace
Obecního úřadu
Stav obyvatel k 31. 10. 2009:
536, z toho 270 mužů a 266 žen
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