Zahájení adventu
u obchodu, jeho konec u návsi směrem k obchodu teprve odbočoval. Netradičně zahájili
fanfárami rozsvěcení stromu na návsi Doupovští slivoni. Tradičně vystoupily s naučenými básničkami děti z MŠ Velichov. Od
přednesu se nenechaly odradit ani ty, které
byly nemocné. Potlesk si tak zasloužili všichni,
pokračování na str. 4

Úvodník
Advent ve Velichově je tradičně zahajován
s předstihem - v sobotu před první adventní
nedělí, letos nám to vyšlo po delší době na
prosinec, konkrétně hned na prvního.
Tradičně byla pro děti připravena pohádka
v podání ochotnického souboru z Ostrova.
Zaplněný sál Hospody U Lípy zjistil, že Čert

to nemá nikdy lehké. Tradičně také přišli na
pohádku někteří pozdě a neustálým otvíráním a zavíráním dveří rušili děti, které přišly včas. Netradičně příště po 17:05 hod.
nikoho na sál nepustíme. Tradičně se také
od hasičské zbrojnice vydal na cestu lampionový průvod. Zatímco začátek hadu zatáčel

Prosincové Velichovské noviny se staly,
alespoň z mého pohledu, novinami, které
vysvětlují a připomínají. Pravděpodobně
jsem podcenila jejich význam a vysvětlování toho, co je pro ty, kteří nejsou do
problémů přímo zasvěceni, nepochopitelné. Pokouším se to v tomto vydání napravit. Je otázkou, jestli je budou ti, kteří
nejvíc nadávají, číst. Jestli budou chtít
jejich řádky pochopit. Nebo zda budou
pokračovat v tom, co dělají dosud - věnují
spoustu energie a času tomu, obcházet
všechny možné lidi okolo, sdělovat jim
svůj názor, ptát se těch, od kterých se
odpovědí ani dočkat nemohou, řeší, ale
vyřešit vlastně ani nechtějí, ale mne jen
s úsměvem pozdraví a nezeptají se. O to
víc si cením těch, kteří mi do očí řekli, co
si o tom, jak to "vedu", myslí a rozhodně
jsem z toho lichotivě nevyšla. A k mému
překvapení se mi zastání dostalo od těch,
od kterých jsem to nečekala už vůbec.
Pro odlehčení musím potvrdit staré známé rčení o tom, že všechno zlé je pro
něco dobré. Zjistila jsem totiž, že v obci
máme, kromě těch známých, dalších
minimálně sedm stavebních inženýrů,
9 stavbyvedoucích, statiků a dalších
odborníků.
Po rozsvícení stromu jsem vám přála, aby
vám výraz, který jste měli při rozzáření světel ve tváři, zůstal co možná nejdéle.
Kromě úsměvu vám přeji pevné zdraví,
málo starostí a stresu v prosincovém
shonu a radostné vánoční svátky prožité
s vašimi blízkými.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Obecní ples
svého kalendáře jako nedílnou součást
listopadového programu, nenechali se
odradit řádícím nachlazením a přivedli
na něj další své známé. Tak příští rok ve
stejnou dobu!
MM

Veřejná služba

Již pošesté byla velichovská plesová sezóna zahájena Obecním plesem. V sobotu
24. listopadu se krátce po osmé hodině
sál Hospody U Lípy zaplnil, a nic
nebránilo tomu, aby kapela Ventilky
a pumpičky, která přijela s obnoveným
repertoárem, zjistila, že u nás se tancuje
hned od první písničky. Poněkud rozpačitý začátek, kdy se z ošklivé baby
pomocí bonbonu stala Madonna, rozčísnul svou taneční kreací Michal Farkaš
(známý jako Čibuk). Ve tři ráno, kdy

kapelu vystřídala diskotéka, byl parket
stále ještě plný. A i když je to "vesnický"
ples, nebyla o krásné róby nouze. Jsem
moc ráda, že jste si tento ples zařadili do

V pondělí 26. listopadu jsem oznamovala zastupitelům, že bych chtěla zavést ve Velichově veřejnou službu. V čem to spočívá? Podlehla bych
naléhání Úřadu práce, který mne o to již v minulosti několikrát žádal, a lidem, kteří jsou dlouhodobě vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání,
by obec přidělila práci, kterou by museli vykonávat bez nároku na finanční odměnu. No, ale o necelé dva dny později Ústavní soud tuto možnost
zrušil. Debatovat na tomto místě o tom, zda je to
pro nezaměstnané ponižující, či nikoli, se mi
rozhodně nechce. Ale to, že je někdo v evidenci
úřadu práce déle než 5 let, také o něčem vypovídá.
V mnoha obcích a městech lidé na veřejnou
službu nastupují dobrovolně a rádi, jsou pak hned
vnímání i ostatními občany lépe, jejich snaha je
oceněna nejen zlepšeným stavem veřejného prostranství. Na nějakou dobu budou mít naši
notoričtí nezaměstnaní zas klídek. A ti, co pro
obec brigádně pracovat chtějí, jistý výdělek
MM
i nadále.

Prosincová
zabíjačka
Hospoda U Lípy Vás opět zve
na zabíjačku, na které se domácí
výrobky připravují přímo před zraky
všech přítomných - jelítka, jaterničky,
smažák, ovárek, prejt, řízky,
prdelačka, škvarky.
Za poplatek 250,- Kč pak můžou přítomní
tyto výrobky v sobotu 15. prosince 2012
od 10.00 hodin konzumovat v libovolném
množství. Novinkou je možnost
zakoupení výrobků domů přes ulici.

Veřejná vyhláška
Oznámení o zahájení řízení o Územním plánu Velichov,
konání veřejného projednání a vystavení
k veřejnému nahlédnutí
Městský úřad Ostrov, odbor rozvoje a územního plánování jako pořizovatel územně plánovací dokumentace oznamuje zahájení řízení o
Územním plánu Velichov.
V souladu s § 52, odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů se

dne 15. ledna 2013 (úterý) ve 14:00 hod.
na Obecním úřadě Velichov v kanceláři starostky bude konat veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu
Velichov
Upravený a posouzený návrh Územního plánu Velichov bude
v souladu s § 52, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vystaven
od 14.12.2012 po dobu 30-ti dnů k veřejnému nahlédnutí:

a) Na Městském úřadě v Ostrově, Klínovecká 1204,
odbor rozvoje a územního plánování, 2. patro, číslo dveří 212.
b) Na Obecním úřadě Velichov, Velichov č.p.13, 363 01 Ostrov
c) Textové i grafické části návrhu Územního plánu Velichov
budou k nahlédnutí na internetové adrese www.ostrov.cz
v záložce "Rozvoj a Územní plán"
a na internet. str. obce Velichov www.velichov.cz.
Nejpozději při veřejném jednání:
- Může každý uplatnit své připomínky k návrhu
Územního plánu Velichov.
- Mohou uplatnit námitky proti návrhu Územního plánu
Velichov pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem
veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření
a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám
a námitkám se nepřihlíží.
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Proč právě náves?
Když jsme začátkem roku se zastupiteli přemýšleli o tom, co bychom mohli v obci vybudovat s pomocí dotace z Programu obnovy
venkova, kterou poskytuje Karlovarský kraj,
padl návrh na náves. Zvlněný asfalt, propadlé
výkopy inženýrských sítí, nedodělaný chodník,
svody dešťové vody, ukotvení vánočního stromu - to byly hlavní důvody, proč opravovat
náves. Věděli jsme, že z tohoto programu
nezískáme miliony. Možnosti, jak prostředky
použít, jsou podmínkami dotace omezeny.
S žádostí jsme uspěli, koncem května nám
byla dotace přiklepnuta. Po poptávkovém
řízení byl vybrán projektant, který se pustil do
zpracování projektu na opravu povrchu návsi.
I s ohledem na to, že nás v budoucnu pravděpodobně nemine úprava křižovatky krajské
komunikace a místní komunikace od minerálky, se na náves projektant podíval tak
trochu z nezaujaté výšky. A přišel s návrhem
přemístit zastávku (přístřešek)tak, aby byla na
místě, kde zastavuje autobus, doplnit střed
návsi o lavičky, pítko (zařízení, ze kterého po
stisknutí pístu krátce teče pitná voda, nikoli
fontána nebo kašna na koupání nohou), stojan na kola, rozcestník a mapu. S návrhem

jsme souhlasili a podle něj jsme vypsali výběrové řízení na dodavatele stavby. Počasí nám
přálo, náves se dočkala zhutnění povrchu,
položení nové asfaltové vrstvy, přemístění
zastávky a vše bylo uděláno tak, aby mohl být
v příštích měsících doplněn mobiliář, který by
beztak v zimních měsících nemohl být
využíván, na jaře pak budou vysázeny plazivé
keříky - stejně jako jsou u sochy sv. Jana
Nepomuckého. V příštím roce bude ještě
upraveno a zvětšeno parkoviště, na které bude
použit materiál (dlažba) z návsi.
Každý rok se snažíme vybudovat v obci něco
nového, když zavzpomínám - byly vyměněny
všechny lampy veřejného osvětlení, vybu-

dováno parkoviště s komunikací u rafandy,
komunikace na pravém břehu Petrovského
potoka, opravena střecha hasičské zbrojnice,
vyměněna zábradlí všech lávek, natřena lávka
přes Ohři, upraven náhon, vyměněny zastávky
"Za vodou" a u rafandy, částečně doděláno
odvodnění Vinohrad, opravena hřbitovní brána, vylepšena knihovna a mohla bych ještě
chvíli pokračovat. Postupně pořizujeme projektové dokumentace, připravujeme nové
lokality pro výstavbu rodinných domů, snad
se konečně podaří získat stavební povolení
pro kanalizaci a přečerpávací stanici na levém
břehu Ohře, je pořizován nový územní plán.
Příští rok bude z dotace upravena louka na
pravém břehu Ohře, vznikne zde parčík pro
volnočasové aktivity, podařilo se získat
prostředky na nafukovací plátno a projektor,
aby zde mohlo fungovat "přírodní" letní kino.
Z jiné dotace bude opravena hrobka prof.
Löschnera a zatím čekáme, zda uspějeme s
žádostí o dotaci na bezdrátový rozhlas a
povodňový varovný systém. Na jednu malou
obec je toho docela dost. Ale jak pro koho,
určitě se nezavděčíme všem.
MM

Obytná zóna
Vzhledem k reakcím na opravu návsi je
asi nejvyšší čas napsat příspěvek o tom, jak
je to daleko s obytnou zónou od bytovek
k "rafandě". V této části obce bydlí asi nejvíce občanů, možná právě proto se odsud
ozývá nejvíc nespokojených názorů.
O obytné zóně jsme v novinách informovali už několikrát. Zájem o setkání nad
studií, kde bylo znázorněno, jak by úpravy
měly vypadat, byl minimální. Ještě před
tím, než obec požádala o územní rozhodnutí, byla projektová dokumentace vystavena na úřadě, zájem opět veškerý žádný.
Územní rozhodnutí bylo vydáno, nyní se
skoro rok pracuje na projektové dokumentaci pro stavební povolení.
Bohužel stále ještě nejsou vyřešeny problémy s vlastnictvím pozemků, které jsou
teď sice občany užívány, obecní ale nejsou.
V minulém měsíci byla po čtyřech letech,

kdy obec pořádala Pozemkový fond ČR
o převod pozemku naproti bytovkám, podepsána smlouva, na základě které nám
bude tento pozemek převeden. Spolu se
smlouvou nám byla předána informace,
že je pozemek naprosto nelogicky součástí
honitby, obec bude žádat krajský úřad
o jeho vyjmutí.
Koncem října byla Katastrálním úřadem
v Karlových Varech zapsána darovací
smlouva, kterou se narovnává vlastnictví
pozemků s Karlovarským krajem - jedná se
o křižovatku u tzv. "malé" zastávky. Teprve
nyní bude možné jednat s novým vlastníkem pozemku před první bytovkou (první
ze směru od velkého paneláku) panem
Czerninem, který na základě Rozhodnutí
Pozemkové úřadu v K. Varech získal od
Pozemkového fondu ČR pozemek, kde
jsou zahrádky. Tento pozemek zasahuje až
ke komunikaci. Kdyby obec
začala budovat parkoviště pouze
na svém pozemku, změnilo by
se nynější parkoviště s kolmým
stáním pro cca 8 aut v parkoviště se stáním podélným pro
tři auta. Tuhle situaci dopustit
nechceme. Mezitím ještě obec
směnila část pozemku okolo
této bytovky (zkratku), která
nebyla obecním majetkem. Veškeré směny a prodeje pozemků

jsou v případě obce záležitostí na delší
dobu, vše musí být zveřejněno na úřední
desce, dvakrát projednáno na jednání zastupitelstva, jehož svolání má také svá
pravidla, a nemůže se konat ze dne na den.
Na projektovou dokumentaci pro stavební povolení se nám podařilo získat dotaci,
z více než 140 tis. Kč zaplatíme ze svého
pouze 7,5%. Jednu špatnou zprávu ale

mám - nyní, když se parkuje "na blátě", se
vejde před bytovky a panelák aut víc, než
se vejde po potřebných úpravách, které
musí být provedeny v souladu s normami
(odvodnění, šířka parkovacích míst apod.).
Stavební povolení by mělo být vydáno do
konce března 2013. S povolením v ruce
budeme hledat vhodný dotační titul, ze
kterého bude možné tuto rozsáhlou akci
financovat.
MM
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Zahájení adventu
dokončení ze str. 1
včetně paní učitelek a rodičů. Podruhé, takže
skoro tradičně, vystoupili se svým programem
studenti Základní umělecké školy Ostrov,

kteří pod vedením pana Mareše zahráli
vánoční písničky v jazzovém podání. A když
jsme výjimečně u těch tradic, tak tradičně
dovezl strom pan Bitman, hasiči jej ozdobili,

firma AZ Dekorace zapůjčila ozdoby a řetězy
a namísto tradičních 40 litrů vína jsem letos
koupila litrů padesát, a Honza Bitman
s Jardou Zágnerem svařák připravili a spolu
s Vlaďkou Tesařovou do poslední kapky
rozlévali. Nechyběly ani svítící náramky pro
děti a tradičně se obec zahalila na pět minut
tmou, aby se nebe nad Velichovem rozzářilo
ohňostrojem. A že máte tradice rádi, jste dokázali tím, že náves byla opět zaplněna o něco
víc, než rok před tím. Moc rádi budeme
v˙takových tradicích pokračovat.
MM

Evidence obyvatel
Stav obyvatel k 31. 10. 2012:
550 (včetně 27 cizinců), z toho 290
mužů a 260 žen
Chcete se zaregistrovat do SMS
Infokanálu a nevíte jak na to? Přijďte na
OÚ, registraci provedeme za vás.
Přihlašovací formulář je stále na
www. velichov.cz.
OÚ bude v posledních prosincových
dnech otevřen pouze v pátek 28. 12. od
9 do 12 hodin., 27. a 31. 12.
bude uzavřen.

Kontejnery na Velichovský
velkoobjemový otužilec 2012
odpad
Kontejnery budou v obci umístěny v termínu od 7. do 10. prosince 2012. Pro část
obce "Za vodou" bude kontejner umístěn
na louce vedle trafo stanice, další kontejnery budou ve dvoře naproti hasičské zbrojnici a na parkovišti u velkého panelového
domu. Připomínáme, že do kontejnerů
nepatří nebezpečný odpad a vyřazené elektrospotřebiče.
red

Každoroční zimní koupání v Ohři se
bude konat dne 25. 12. 2012 od 10.00
hod. "Za vodou" na levém břehu u betonových panelů (nikoli pod
mostem). Pozvánka pro všechny
otužilce a hezká těla v Poohří!
Občerstvení pro účastníky bude
zajištěno - grog, punč. K otužileckému výkonu bude hrát hudba sportovní
písně.
M. Švejstil

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

1. 12.
8. 12.
15. 12.
22. 12.
29. 12.

Bastardi 3
HASTA LA VISTA!
Méďa
Yumu
Expendables: Postradatelní 2
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