Rozsvícení stromu
z veřejného vystoupení. O to větší poděkování a obdiv patří těm dětem, které si stouply před mikrofon a potěšily svou básničkou.
pokračování na str. 4

Úvodník

Divadelní scéna Domu kultury Ostrov si na
letošní zahájení adventu připravila pohádku
o Tajemném nástroji. I v této pohádce se
mihnul čert, který vehnal strach do očí dětských diváků. Strach byl ale překonán, lampion rozsvícen a tak se mohl dlouhý lampi-

onový průvod vydat na svou cestu. Dlouhý
světélkující had se pomalu přesunul na
náves, kde už hrála chomutovská skupina
Album klasické vánoční koledy s country
nádechem. Při pohledu na zaplněnou náves
jsem se nedivila dětem, které přemohl strach

Den na baterky. Nikdy jsem nepřemýšlela, proč
a na základě čeho toto spojení vzniklo. Po
poslední listopadové sobotě už to vím. Hasiči
ozdobili stromek, šli se domů naobědvat
a najednou siréna, která je svolávala k zásahu.
V hasičárně byli všichni během několika málo
minut. Zatímco se hasiči převlékali, rozhodlo se
auto, že nebude spolupracovat při nastartování.
Baterie je celou dobu na napájení, nikdy se
něco takového nestalo. Tak honem pro startovací kabely… nepomohly. Sehnat nabíječku,
zkusit nastartovat s její pomocí… a dobrý, startujeme, jedeme. Do sousedních Vojkovic, kde se
kluci dozvěděli, že se jedná o cvičení. Toto
cvičení, které mělo prověřit spolupráci dvou jednotek při likvidaci požáru, bylo opravdu utajeným a klukům dalo nenaplánovatelnou
možnost ověřit jejich schopnosti. To, že se něco
ještě nikdy nestalo, neznamená, že se nestane
znovu. Ale zpět k baterkám. Vzala jsem si z nabíječky baterie do foťáku, abych toto cvičení
nafotila. A nic. Baterie odmítly spolupráci.
Večer, chvilku před spuštěním ohňostroje,
vypověděla službu baterka v MP3 přehrávači,
takže se Honza Bitman proběhl do hospody
a zpátky a skupina Album zahrála ještě jednu
písničku.
V noci si pak přišly baterky opět na své.
Trafostanice u dětského domova se rozhodla, že
si chce chvilku odpočinout. Později jsem se
dozvídala ještě jiné zajímavé příhody z domácností, které se udály během víkendu a měly co
do činění s elektřinou.
Říká se, že náhody neexistují. Já tedy doufám, že
tyto náhody v jeden den byly dobrým znamením. Vše se odehrálo najednou v krátkém
časovém úseku a nás teď čeká klidný a dlouhý
adventní čas nerušený ničím nepříjemným. Vše
bude krásně svítit a ke světýlkům se přidají i rozzářené oči u stromku.
Krásné a pohodové Vánoce všem.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Pozor na
podvod
V poslední době se množí případy, kdy podvodní prodejci nabízejí zákazníkům Vodáren
a kanalizací Karlovy Vary, a. s. kontroly kvality vody z kohoutku a vydávají se přitom za
pracovníky této společnosti. Odběratele kontaktují přímo na jejich mobilní telefony
a představují se tak, aby zákazník nabyl dojmu, že se jedná o pracovníka vodáren.
Poslední takový případ byl nahlášený
z Karlových Varů, kdy se dva prodejci představovali jako Západočeská vodárenská, měli
automobil značky Renault, tmavé barvy,
s poznávací značkou 6O26187 a volali
z mobilního telefonu 774 749 948. Nabízejí
rozbory pitné vody s použitím pochybných
přístrojů, jejichž výsledky pak používají k zastrašení zákazníků a přesvědčují je o nutnosti
koupě tzv. vodních filtrů.
Varujeme tedy všechny naše odběratele,
kterým dodáváme pitnou vodu, před těmito podvodnými praktikami. V žádném případě není potřeba využívat jejich placených služeb.
Naše společnost plně zodpovídá za dodržování a kontrolu kvality dodávané pitné
vody na svém provozovaném území. Požadavky na kvalitu pitné vody jsou podrobně
definovány v různých legislativních předpisech. Akreditovaná laboratoř Vodakvy
provádí pravidelné kontroly a analýzy
v celém procesu od výroby pitné vody, přes
její distribuci až ke konečnému odběrateli.
Namátkové kontroly provádí také Krajská
hygienická stanice. Místa pro odběr vzorků
jsou předem stanovena a schválena Krajskou
hygienickou stanicí, zaměstnanci se vždy
prokazují průkazem naší společnosti.
V případě pochybností prosím ihned kontaktujte náš centrální dispečink na telefonu 800
101 047.
převzato z www.vodakva.cz

Vodné a stočné 2014
Na území 91 měst a obcí z Karlovarského,
Plzeňského, Ústeckého a Středočeského kraje, které jsou členy Vodohospodářského
sdružení obcí západních Čech, se v roce 2014
zvýší vodné a stočné v průměru o 2,7%.
Tento nárůst schválili zástupci členských obcí
na zasedání valné hromady sdružení v pátek
29. listopadu 2013. Průměrný spotřebitel
z domácnosti tak za vodu vydá v roce 2014
o necelých šedesát pět korun ročně navíc.
"Vodné se zvyšuje minimálně, jen na úroveň
pravděpodobné inflace v roce 2014. Více se
zdražuje stočné, a to především z toho důvo du, že si stále náročnější čištění odpadních
vod vyžaduje rychlejší růst provozních nák ladů. Také je potřeba zajistit větší zdroje na
obnovu a dostavbu veřejných kanalizačních
sítí. I přes toto navýšení však zůstává vodné
a stočné na našem území stále pod celore p u b l i k o v ý m p r ů m ě r e m , " uvedl Josef Hora,
předseda Vodohospodářského sdružení obcí
západních Čech.
"Růst vodného a stočného je již několik let
ovlivňován výrazným poklesem spotřeby
vody. Až osmdesát procent nákladů na
provoz vodovodních a kanalizačních sítí
jsou pevné náklady, které je potřeba hradit
bez ohledu na vývoj spotřeby, tedy i přes
p o k l e s z d r o j ů n a j e j i c h p o k r y t í , " doplnil
Antonín Jágl, ředitel Vodáren a kanalizací
Karlovy Vary. "V příštím roce předpokládáme
pokles spotřeby oproti roku 2012 o dalších 3,7%,

zvyšují se platby za nákup surové vody a navíc po
devalvaci české koruny musíme očekávat zvýšení
nákladů na materiály, včetně pohonných hmot
a na služby nakupované od zahraničních dodavatelů minimálně o 3,5%, což ani předpokládaný
pokles cen silové elektřiny a distribučních
poplatků za elektřinu o 10% zdaleka nevyrovná.
Podle cenového vzorce určeného Evropskou komisí
bychom mohli zvýšit cenu ještě více - o další dvě
procenta. Ale díky trvalému hledání úspor
můžeme navrhovat pro rok 2014 menší růst cen,"
dodal Antonín Jágl.
Zajištění dodávky kvalitní pitné vody
i odvádění a čištění odpadních vod jsou jednou ze základních úloh obcí, vodné a stočné
je přitom pro ně hlavní zdroj financí na
investice do obnovy a rozvoje veřejných
vodovodů a kanalizací. " J e t ř e b a s i u v ě d o m i t ,
že z této vybrané částky se dobrá třetina
odevzdá státu ve formě daní, poplatků za
využití povrchové či podzemní vody,
vypouštění vyčištěných odpadních vod,
ukládání kalů apod. Stát ovlivňuje úroveň
vodného a stočného a míru nutných investic
také stále se zpřísňujícími legislativními
předpisy či dalšími požadavky, jako bylo
například zavedení cenového vzorce v sou vislosti s poskytnutou dotací z roku 2007,
který požaduje každoročně zvyšovat v ceně
vodného a stočného její část určenou na
investice do majetku vodovodů a kanaliza c í , " upozornil Josef Hora.
Zdroj: tisková zpráva VaK K. Vary, a.s.

Velichovští otužilci

30. listopadu 2013 - společné cvičení JSDH
Velichov a JSDH Vojkovice.

Vánoční koupání v Ohři se letos
k o n á 2 5 . p r o s i n c e o d 11 h o d .
Stejně jako loni se otužilci sejdou
na levém břehu Ohře na cestě
u Kučerů, kde se dá vcelku obstojně
a bezpečně vlézt do řeky.
Punč, oheň a Bitman Band budou
zajištěni.
Zveme všechny odvážné otužilce
k hojné účasti. Miloslav Švejstil

Předvánoční setkání
Úterý 10. prosince bude patřit našim
seniorům. Od půl dvanácté se bude v Hospodě U Lípy konat slavnostní schůze Svazu
postižených civilizačními chorobami ZO
Velichov - Vojkovice.
Od 14 hodin pak na tuto schůzi volně
naváže P ř e d v á n o č n í s e t k á n í n e j e n p r o
s e n i o r y , které pořádá Obec Velichov. V programu vystoupí děti z mateřské školky
a taneční kroužek Latinka pod vedením
Mirky Ryšavé. O bezpečnosti promluví zástupci Policie ČR a zajímavé informace
o stravování při Diabetes přednese MUDr.
Jandourková, která ráda zodpoví i případné

dotazy. O hudební doprovod se bude celé
odpoledne starat Jan Zumr, který hrou na
klávesy, saxofon a harmoniku určitě
rozezpívá nejednoho z vás a možná roztančí
i vaše nohy.
Malé občerstvení v podobě chlebíčku,
zákusku, kávy nebo čaje bude připraveno
pro všechny. Přijďte se naladit na předvánoční náladu, určitě se potkáte s někým,
koho už jste delší dobu neviděli. A ještě jedno malé, ale pro někoho důležité upozornění: sál hospody se pro toto odpoledne
stane nekuřáckým.
MM
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Obecní ples

Nejen sál, ale i výčep, se stal letos prostorem pro 7. Obecní ples, který
se konal v sobotu 23. listopadu. Plesová sezona byla vskutku důstojně
zahájena. Dámy v krásných šatech a pánové v oblecích - podívaná, na
kterou se těším každý rok.
Na úvod zatančila Jana Zelená - HAFSA, která rozvlnila své boky při
orientálních rytmech. Pak už patřil parket všem, kteří se nedali
dlouho k tanci přemlouvat. Koala band z Chebu po třech letech vystřídal Ventilky a Pumpičky. Ještě v půl třetí hrála kapela plnému parketu. Během programu se nám podařilo najít majitele koloucha,
divočáka i králíka. Poděkování tak patří partnerům, bez jejichž pomoci by byl ples rozhodně chudší: Elektro S - Milan Štěpánek, Ostrov;

Vojenské lesy a statky, s. p., divize Karlovy Vary, Lékarna BENU na
poliklinice v Ostrově, Statek Bor ZEOS, spol. s r. o., Hubert Plomer Velichov, Pavel Procházka - Velichov, Autodoprava Jiří Bitman,
Karlovarský kraj, Truhlárna Petr Kroupa, Chodovar, Českomoravská
stavební spořitelna - Kateřina Datinská (Horská), Orientální depilace
Jana Slimi - Karlovy Vary a Kadeřnictví Milénium Ostrov.
Maličkost v podobě tří vysokých kulatých stolků ve výčepu, okolo
kterých se střídaly skupinky těch, kteří se nemuseli se skleničkou v
ruce tlačit u baru, dodala plesu na noblese. Příležitostí znovu se
pobavit bude v příštím roce opět dost, minimálně tři plesy Námořnický, Hasičský, nakonec Džínový a mezitím masopustní rej ve Velichově se lidi umí bavit a věřte, že nám to leckde v dobrém
závidí.
MM

Ostrovská nemocnice

V době od 7. 12. 2013 do 1. 1. 2014 bude
z provozních důvodů uzavřeno gynekologicko-porodnické oddělení a dětské oddělení
v NEMOS PLUS s.r.o. v Ostrově. Uzavřena
bude lůžková i ambulantní část.
Zároveň dojde k omezení provozu chirurgického oddělení v termínu od 9. 12. 2013 do
1. 1. 2014. Uzavřena bude lůžková část oddělení, ambulantní provoz bude zajištěn ve

všední dny od 7:00 do 15:00.
Z důvodu technické poruchy bude dočasně
mimo provoz CT. Péče pro pacienty bude
zajištěna v NEMOS SOKOLOV s. r. o.
Z důvodu rekonstrukce dojde k dočasnému
přesunu dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče do jiných prostor v rámci nemocnice s plným zajištěným péče.
red

OÚ o Vánocích
Obecní úřad ve Velichově bude otevřen
do 20. prosince 2013. V týdnu od 23.
do 27. bude uzavřen a otevřen bude
v tomto roce naposledy pouze v pondělí
30. prosince 2013.
Nezapomeňte včas odhlásit nebo přihlásit
své pejsky. Pokud provedete odhlášení až
v průběhu roku 2014, bude vám napočítána alikvotní část poplatku.
Chystáte-li změny ve vývozu odpadu, je
také nejvyšší čas pro nahlášení, aby mohla
být změna provedena k 1. lednu 2014.
Cena za svoz odpadů je ve Velichově stejná
od roku 2009. O případném zvýšení ceny
rozhodne Zastupitelstvo obce až na svém
prosincovém jednání, kdy budou k dispozici podklady od svozové firmy.
MM
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Rozsvícení stromu
dokončení ze str. 1
Poděkování za přípravu patří samozřejmě
i paní ředitelce a učitelkám z MŠ.
Šedesát litrů svařáku bylo vypito, svítící
náramky rozdány, ohňostroj rozzářil nebe
nad Velichovem a tak se patří poděkovat
panu Jarkovskému z Ostrova za jeho přípravu
a bezpečné odpálení, panu Bitmanovi za
dovoz stromu, hasičům za jeho ozdobení

a dohled nad bezpečností dětí a samozřejmě
také personálu Hospody U Lípy a Jardovi
Zágnerovi za přípravu svařáku.
Stejně si ale neodpustím vynadat i touto cestou maminkám, které si chvilku po začátku
pohádky nemohly odpustit cigaretu na čerstvém vzduchu a následně se vracely zpět na
divadlo. Ano, i pro vás bylo to upozornění,
že po začátku pohádky nebudeme na sál
nikoho pouštět. A že to letos zafungovalo
a včas přišli všichni. Něco jiného je, když se
někomu udělá špatně, nebo odchází ven
s plačícím dítětem. Ale vrzat dveřmi a "dopřávat" hluk a kouř z výčepu kvůli cigaretě, to
je opravdu bezohledné.
MM
foto: M. Kučera a MM

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

inzerce
Statek Bor ZEOS, spol. s r. o.
nabízí k pronájmu byty 3+1
v panelovém domě v Sedlečku.
Bližší informace získáte přímo na
statku v Boru, popř. na telefonním čísle 353 590 327.

Evidence obyvatel
Stav obyvatel k 31. 10. 2013:
celkem 519
z toho 263 mužů a 256 žen.

7. 12.
14. 12.
21. 12.
28. 12.

Zambezia (od 18:00 hod.)
Pušky, puky, pivo a psi
Podfukáři
Zázrak

Od ledna 2013 jsou v kině nové reproduktory,
nové plátno a nová projekční technika.
Promítá se v digitální kvalitě.
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