Rozsvěcení vánočního stromu
Někdo se řídí heslem "Pokud něco funguje,
je nejvyšší čas to změnit". To ale není náš případ. Rozsvěcení stromku funguje ve
Velichově už řadu let, a proto snad není
důvod na něm něco měnit, možná jen
vylepšovat. Poslední listopadovou sobotu,
tedy večer před prvním adventem, opět zavítali na sál Hospody U Lípy ochotníci

z Ostrova, tentokrát s pohádkou Honza
v pekle doktorem. Pak se vypravil dlouhý had
lampionů ze dvora na náves, kde už bylo
všechno nachystáno k tomu, aby mohlo být
odpočítáno rozsvícení stromku. Stromek,
který dopravil pan Bitman, s jeho osazením
mu pomohli Jožka Fiala s Patrikem Rozmarou, následně byl vyrovnán a ozdoben

velichovskými hasiči, se zlatomodře rozzářil.
Velký dík patří Antonínu Peškovi a jeho firmě AZ dekorace, který nám osvětlení a ozdoby pro letošní strom zapůjčil.
Děti z mateřské školky se vystřídaly u mikrofonu a podělily se s námi o nacvičené básničky. Některé přemohl stud, ale příští rok
určitě zúročí tu námahu, co s nimi maminky
a paní učitelky ve školce při nácviku básniček
měly. Po vystoupení Pavla Hozáka následoval
tříminutový ohňostroj, který rozzářil nebe
nad Velichovem snad všemi barvami. Ale to
Dokončení na str. 4

Úvodník
Tři události na chvilku rozčeřily vody ve
Velichově. Tou první bylo ustavující zastupitelstvo, na kterém jsem byla po
čtyřech letech znovu zvolena starostkou,
což rozhodně neberu jako samozřejmost.
Nesmírně si toho vážím. Pro mne osobně
bylo pak velmi příjemné opět vítat, jako
starostka obce, účastníky vyprodaného
Obecního plesu a všechny, kdo se přišli
podívat na rozsvěcení vánočního stromu.
Jsme zvyklí chválou většinou šetřit, tentokrát to ale vážně stálo za to, protože
tolik hezkých slov na adresu obou akcí
jsem již dlouho neslyšela. E-maily nebo
sms zprávy o tom, že nám leckteré město
může ten letošní strom závidět, nebo
o tom, že to u nás ve vesnici nemáme,
proto jezdíme k vám do Velichova, se čtou
opravdu hezky.
Moc bych nám všem přála, aby nám ta
příjemná nálada z rozsvěcení stromu vydržela nejen do Vánoc, ale minimálně po
celou zimu, než nás z ní opět probere jaro.
Že je to ještě v nedohlednu, že zima teprve začala? Jen počkejte, až budete číst dubnové noviny, to si řeknete, že nedávno byl
ohňostroj…
Za Obecní úřad a Zastupitelstvo obce
Velichov vám přeji klidný předvánoční
čas, nádherně prožité Vánoce a vstup do
roku 2011, na který budete rádi vzpomínat.
Bc. Markéta Moravcová
starostka obce
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Vzpomínky na zemědělské
družstvo ve Velichově
Vážení spoluobčané,
snad vás moje vzpomínání ještě zajímá, když
tak se ozvěte, jestli ano, nebo mám už přestat.
Tentokrát začnu tím, jak zemědělci hospodařili v naší malé obci. Když byli samostatní,
tak měli každý svoje pomocníky z řad svých
rodinných příslušníků. Na větší sklizně jsme
jim chodili pomáhat (sena, žně, brambory,
řepa atd.).
Psal se rok 1956 - 1957 a i u nás se začínalo
s náborem na společné hospodaření - JZD.
Bylo to období zajímavé, někteří byli pro,
druzí byli zdrženliví. Na podzim roku 1957 se
dohodli, že bude společný sběr brambor a šlo
se od jednoho zemědělce k druhému, až se
brambory dostaly každému pod střechu. Také
z řad občanů, hlavně žen, byla pomoc vítána.
Bylo nám při tom veselo a každý si nesl
domů košík brambor. Ten rok byla podle
zemědělců velmi dobrá úroda a prodávali i na
uskladnění občanům. Pak už prováděli
společnou orbu a setí ozimů.
V roce 1958 se spojili s družstvem Vojkovic
a 2. května se už převáděl z Velichova do-

bytek do kravína ve Vojkovicích. Předsedou
družstva byl pan Polák a za Velichov byl
zvolen pan Bohumil Lanc jako rostlinář, byl
v té době nejstarším zemědělcem. Panu Josefu Kumstátovi byl nabídnut domek ve
Vojkovicích a vedení strojníka družstva (byl
vyučen strojařem), a on to přijal.
Po volbách v roce 1962 byla k našemu MNV
přidělena obec Mořičov a také přišla nabídka
od JZD, aby se sloučili naši zemědělci. Bylo to
přijato. Předsedou byl pan Krbec, zvaný
Chruščov - on se podobal postavou a měl
i organizační schopnosti, respekt a oblibu.
Jeho úspěchy byly velice dobré jak v přístupu
k družstevníkům, tak i ve výsledcích hospodaření družstva. Postavil se i kravín pro
dojnice a výkrmna pro mladý dobytek. Tam
našly práci družstevnice z Velichova. Plnily se
dodávky jak masa, mléka i obilovin.
Byla vidět i spolupráce občanů. Byla hlášena
velká bouře, a tak bratr Šedina v místním
rozhlase zavolal o pomoc kopit seno a už se
běželo pomáhat. Byly to dobré časy.
Libuše Fichtnerová

Vánoční schůze SPCCH
V úterý 7. prosince 2010 se od 11.30
hod. koná na sále Hospody U Lípy
slavnostní vánoční schůze Svazu
postižených civilizačními chorobami.
Srdečně zveme všechny členy a prosíme
ty šikovné, aby se pochlubili ochutnávkou vánočních dobrot.
M. Balounová, předsedkyně SPCCH

Na co nezapomenout
před koncem roku
• Změna vývozu odpadních nádob pokud přemýšlíte o tom, jestli změnit
nebo nezměnit četnost vývozu popelnic,
tak teď je k tomu ten nejvhodnější čas,

Obec Velichov požádala ve 2. kole Programu
obnovy venkova Karlovarský kraj o příspěvek na
nové autobusové zastávky. Patřili jsme mezi ty šťast-

nější, protože v září nám byl příspěvek ve výši 70 tis.
Kč přiklepnut. Autobusová zastávka „Za vodou“
a „U rafandy“ nedostala jen nový kabát, ale byla
celá odstraněna a na jejím místě zpevněna plocha
a osazena zastávka nová. Obě zastávky budou
prosklené a o údržbu skel se budou starat mladí
hasiči, kteří v dohledné době vyfasují kyblíky
a stěrky.
MM

Ustavující jednání
zastupitelstva obce
Vzhledem k tomu, že ve Velichově nebyla podána
ke Krajskému soudu v Plzni stížnost na neplatnost
voleb, mohlo být svoláno ustavující jednání zastupitelstva obce. To se konalo ve středu 10. listopadu
2010 od 18.00 hodin na sále Hospody U Lípy
a účastnilo se ho na dvě desítky občanů.
Na ustavujícím zastupitelstvu probíhá volba starosty,
místostarosty obce a výborů. Všichni zvolení zastupitelé složili slib a pak proběhla tajná volba.
Starostkou obce byla jednohlasně zvolena Markéta
Moravcová, místostarostou obce byl 7 hlasy zvolen
Jan Škuthan, Jan Bitman dostal dva hlasy.

Zastávky

Zprávy Policie ČR
red
abyste od začátku roku "najeli" na nový
režim svozu. K tomu je nutné podepsat
dodatek smlouvy.
• Kácení stromů rostoucích mimo les i k tomu je teď nejpříhodnější doba.
Myslete na to, že správní řízení, kterým
se toto kácení povoluje, může trvat až 30
dní, proto si požádejte o povolení včas.
Formulář žádosti dostanete na OÚ nebo
jej najdete na www.velichov.cz.
• Místní poplatek za psa - ten se platí za
psa od 3 měsíců jeho věku. Přihlaste si
tedy včas svého nového psího kamaráda
a vyzvedněte si pro něj známku. Pokud
jste během roku o pejska přišli, nahlaste
to na OÚ, bude vám poplatek zastaven.
Jestliže tak učiníte až v průběhu roku
2011 s tím, že psa už nemáte např. půl
roku, bude vám napočítána alikvotní
část za dobu, než ho odhlásíte.
red

Dne 21. 10. 2010 neznámý pachatel nezjištěným
předmětem rozbil skleněnou výplň dveří obytné
garáže, následně do této vnikl a odcizil zde notebook zn. Accer Aspire , firemní razítko, čímž způsobil na odcizených věcech škodu 12 500 Kč, na
poškozených dveřích škodu 2 000 Kč.
Dne 4. 9. 2010 došlo u jednoho z rodinných
domů ke vzplanutí sazí v komíně, které si vyžádalo
zásah JSDH Velichov a Ostrov. V době vzplanutí
nedošlo k újmě na majetku a ani na zdraví.
Dne 28. 8. 2010 v poledne vstoupil 30-ti letý muž
neuzamčenou brankou na pozemek, zde dále
neuzamčenými dveřmi do zde stojícího rodinného
domu, kde následně v jedné z místností vypáčil
dřevěná dvířka skříňky opatřené číselným zámkem
s úmyslem odcizit nějaké věci, přičemž byl přistižen
majitelem domu, kterému poté vstříkl do očí sprejem neznámou slzotvornou látku a z domu utekl.
Na útěku byl však zadržen hlídkou PČR a eskortován na služebnu PČR, kde mu bylo následně
sděleno podezření z přečinů porušování domovní
svobody a krádeže vloupáním.
Dne 9. 8. 2010 oznámil majitel osobního automobilu a Peugeot 206, že mu neznámý pachatel
poškrábal nezjištěným předmětem levou zadní část
zmíněného vozu, které měl zaparkované před svým
domem v obci Velichov.
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4. Obecní ples
Podlaha sálu Hospody U Lípy v sobotu
20. listopadu opět pěkně pohoupala návštěvníky již 4. Obecního plesu, který si našel své
pevné místo v kalendáři velichovských akcí.
A vypadá to, že na něj našla cestu, kromě
mnoha přespolních, i naše "omladina", která
si rozhodně ostudu neuřízla. Vždyť příležitostí, kdy vytáhnout ze skříně plesové šaty,
obleky a boty, nechat si vyrobit na hlavě účes
a náležitě ho předvést, zas ve Velichově tolik
nemáme.
Název kapely Ventilky a Pumpičky možná
v někom vyvolal obavy, ty ale byly brzy
zažehnány. Kapela vystřídala v dlouhých
sériích snad všechny hudební žánry a několikero kostýmů. Ale ještě před tím nám
předvedl taneční pár Petra Hudcová a Pavel
Výborný, jak správně tančit tango.
Půlhodinu před půlnocí byla vylosována
tombola. Lístky do tomboly byly rozprodány
všechny, a to i díky přičinění kamaráda Zdendy z Moravy, který se rozhodl, že zbylé lístky
prodá, ať to stojí, co to stojí. Náhoda tomu
chtěla, že právě tyto lístky byly výherními
velice často. Zvěřina udělala svým výhercům
Hoch, Karlovarský kraj, Lékárna Phar maland na poliklinice v Ostrově, Lesní
a zahradní technika STIHL - Karel
Hamrla, KV Kompas, spol. s r. o. - Jana
Reháková, Oriflame - Regina Kolaříková,
Jan Bitman, Truhlárna Petr Kroupa.
MM

jistě radost, obci zas udělala radost výhra,
která v sobě skrývala, kromě reflexní vesty
a rukavic, i poukaz na deset hodin veřejně
prospěšných prací právě ve prospěch obce.
Doufám, že i přesto se na příštím plesu lístky

do tomboly prodají opět všechny, výherce
této ceny se určitě neurazil a k výhře se postavil čelem, alespoň na sále. Uvidíme, zda se
s ním obyvatelé Vinohrad potkají při úklidu
sněhu.
Výtěžek z plesu zůstává samozřejmě obci,
která jej opět použije na práce v kostele
Nanebevzetí Panny Marie, které před námi
příští rok jsou.
Děkuji všem, kteří na ples zavítali, a samozřejmě sponzorům tomboly, bez kterých by to
rozhodně nešlo. Mezi nimi jsou V o j e n s k é l e s y
a statky, s. p., Chodovar, Autodoprava Jiří
B i t m a n , H C K r e d i t , s p o l . s r. o . - V l a d i m í r

Kontejnery na velkoobjemový odpad

Co jste hasiči,
co jste dělali...

Kontejnery budou umístěny tentokrát v obci na všech místech najednou. Vzhledem k tomu, že
má již svozová firma volnou kapacitu, budou ve dvoře umístěny kontejnery dva. V případě, že
se naplní, budou vyvezeny, to už se ale nebude týkat víkendu.
Kontejnery naleznete od středy 8. prosince do pondělí 13. prosince 2010 za vodou u autobusové zastávky, ve dvoře u hasičské zbrojnice a na parkovišti u velkého panelového domu.
Do kontejnerů je možné ukládat pouze velkoobjemový odpad. Nepatří do nich elektrospotřebiče podléhající zpětnému odběru, nebezpečný odpad, kompostovatelný odpad ze zahrad
a pneumatiky. Mobilní svoz nebezpečného odpadu proběhne na jaře příštího roku.
MM

V listopadu jsme zdobili vánoční strom
a pomáhali při zajištění lampionového průvodu a samotném rozsvěcení stromu. Den na to
jsme spálili ohromnou hromadu větví
u mostu. Toto místo je k uložení větví využíváno občany a chataři už delší dobu, ale
z OÚ nám bylo slíbeno, že zde bude umístěna
cedule, která skládku bude zakazovat.
SDH Velichov
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Rozsvěcení vánočního stromu
Dokončení ze str. 1
ještě nebyl konec. Po zahřátí svařákem
a čajem, který letos připravil Honza Bitman,
k obloze vystoupala postupně sedmdesátka

lampionů štěstí. Zatímco loni se
lampiony vypravily k prostoru,
letos si to namířily k Radošovu.
Hasiči žádný výjezd neměli, tak
snad vše dobře dopadlo
a žádný z lampionů
nezpůsobil požár.
A máte-li pocit, že je
letošní stromek křivý,
tak se podívejte od
obchodu nebo ze silnice od Vojkovic, určitě
místo, ze kterého křivý
nebude, najdete.
MM
(foto MM
a M. Kučera)

Jóga ve
Velichově
prosinec 2010
čt 2/12
18.00 - 19.30
po 6/12
17.30 - 19.00
čt 9/12
18.00 - 19.30
po 13/12
17.30. - 19.00
čt 16/12
18.00 - 19.30

V novém roce začínáme cvičit
ve čtvrtek 7. ledna od 18.00 hod.

Koňská lekce

Prosincová výuka jízdy na koni se uskuteční
první sobotu v měsíci, tedy 4. prosince 2010
od 9 do 11 hodin v jízdárně občanského
sdružení Castila v Mořičově. Jízdy na koních
se mohou účastnit děti i dospělí.
Nezapomeňte na vhodné zimní oblečení
a vhodné boty.
Autobusová linka Velichov - Ostrov odjíždí
stále stejně, tedy v 8.38 hod. z náměstí.
red

Hospoda
U Lípy
4. 12. 2010 od 20.00 hod.
Mikulášský country bál
- 4xR Ríši Rychlíka
25. 12. 200 od 12.00 hod.
Soutěž o nejlepší bramborový salát
31. 12. 2010 od 20.00 hod.
Silvestrovská zábava
se skupinami Tempo a Tsunami

Evidence obyvatel
Stav obyvatel k 31. 10. 2010:
538, z toho 270 mužů a 268 žen

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

4. 12. EXPENDABLES:
POSTRADATELNÍ
11. 12. TOY STORY 3:
PŘÍBĚH HRAČEK
(od 18.00 hod.)

18. 12.Román pro muže
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