Velichovský advent
akce umocnil Pavel Hozák, který za kytarového doprovodu Jirky Šrumy ke konci
svého vystoupení rozezpíval s vánoční koledou publikum. Děti z mateřské školky si se
svými paními učitelkami připravily krásné
básničky a velichovská hasičata ukázala všem
pokračování na str. 4

Úvodník

Pohádka Káča a čert v podání Divadelní scény Domu kultury Ostrov, kterou v předpremiéře viděl plný sál Hospody U Lípy,
zahájila adventní program ve Velichově.
Dlouhý lampiónový průvod se po skončení
pohádky vydal známou cestu k návsi, kde už

voněl svařák, a bylo vše nachystáno k rozsvěcení vánočního stromu. Zatímco vánoční
dekory na lampách zářily, strom byl zahalen
do tmy. To ale moc dlouho netrvalo, po
společném odpočítání se rozzářil ve zlatomodrých barvách. Pohodovou atmosféru celé

S koncem roku se blíží bilancování. A protože v našich novinách přinášíme většinou
jen dobré zprávy, nebudu poslední číslo
letošního roku kazit. Dobrou zprávou pro
Velichov bylo letos množství dotací, které
se podařilo získat. Od Karlovarského kraje
na I. etapu revitalizace obytné zóny, na
nákup vysílaček pro Jednotku Sboru dobrovolných hasičů, na odbornou přípravu
hasičů a na sejmutí a konzervaci polychromovaného stropu kostela Nanebevzetí
Panny Marie. Na poslední zmíněnou akci
jsme získali prostředky i z havarijního programu Ministerstva kultury. Od Ministerstva pro místní rozvoj na dětské hřiště,
prostředky do naší obce putují i z Ministerstva životního prostředí - na zdravotní
řez lip okolo kostela. A zpět se podařilo
získat i finance, které byly vynaloženy
v minulých letech na předfinancování projektů a letos se nám vrátily na účet - např.
výdaje spojené s parčíkem na levém břehu
Ohře a letním kinem. Vedle započatých
akcí budeme v roce 2015 žádat prostředky
na nákup počítačů do knihovny, stále ještě
čekáme na výsledek podané žádosti na
přestavbu objektu bývalé školy a přístavbu
školy mateřské. Přeji Velichovu, aby nebyl
v úspěšném dotačním tažení přesunut na
vedlejší kolej a nastartované projekty byly
úspěšně dokončeny.
Všem občanům přeji příjemně strávený
adventní čas, mnoho radosti, zdraví a pohody o Vánocích, dětem a lyžařům hodně
sněhu, zaměstnaným vedle udržené práce
i sjízdné silnice. A v neposlední řadě úspěšné a šťastné vykročení do roku 2015.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Zabíjačka

Troufám si odhadovat, že se letošní druhá zabíjačka stala, určitě nejen
do počtu návštěvníků, tou nejúspěšnější za celou dobu svého konání.
Místa ve výčepu i na sále byla minimálně týden před akcí beznadějně
vyprodána. Díky příznivému počasí vyrostl v amfiteátru stan, který

nabízel místa těm, kteří se dovnitř nevešli. Většina výrobků vznikala
před zraky přihlížejících konzumentů. Všichni si přišli na své a zabíjačkové dobroty neměly šanci vystydnout.
MM

Kostelní vršek
Lipová alej okolo kostela je významným krajinným prvkem. Vědomi si této informace
musíme přistupovat k opatřením, která jsou
na stromech v okolí kostela prováděna. Letos
se podařilo díky dotaci Ministerstva životního prostředí zajistit zdravotní řez stromů.
Stromy byly odborně prořezány tak, aby
nedocházelo k jejich nenávratnému poškození. Kdyby byl před 30 lety proveden na
stromech zásah, který by omezil jejich růst,
a v tomto stavu byly lípy udržovány, určitě by
byl kostel viděn daleko víc, než je tomu nyní.
Nyní by radikálnější zásah vedl k záhubě

stromů. Lípa nesnese to, co jiné dřeviny. Toto není z mé hlavy, dendrologii jsem nestudovala, proto se obracím na odborníky, kteří
zpracují záměr, který následně posvětí odbor
životního prostředí MěÚ Ostrov. Odhadem
jsou lípy mladší přibližně o 30 let než kostel,
který na vršku stojí. Co je cennější? Dílo
člověka, které se nyní snažíme dávat zpět do
důstojného stavu, nebo dílo přírody? Netroufám si toto soudit, ale lípa je naším národním stromem. Já tedy neobjednám zásah,
který by strom nenávratně poškodil tak, jak
je tomu v lipové aleji k objektu Charity, kde

Informace pro
imobilní občany
Městský úřad v Ostrově nabízí imobilním
občanům, kteří si chtějí/musejí vyřídit
elektronický občanský průkaz a z vážných
zdravotních důvodů se nemohou dostavit na
úřad, že na základě domluvy lze tuto žádost
vyřídit mimo úřad a to v místě bydliště
žadatele. Službu lze domluvit na telefonním
čísle 354 224 938 nebo elektronicky na
emailu bcecrlova@ostrov.cz
Občana poté navštíví pracovník městského
úřadu s již předchystanou žádostí, na místě je
pořízeno foto klienta, podpis žádosti klientem, další zpracování probíhá již bez účasti
občana na Městském úřadě v Ostrově. Do 30
dnů pracovník úřadu klienta navštíví znovu

s vyhotoveným občanským průkazem. Návštěvy jsou uskutečňované vždy po předchozí
telefonické domluvě s klientem nebo jím
pověřenou osobou. Pro usnadnění komunikace je lepší, když je přítomen i někdo
z blízkých klienta.
Služba je bezplatná, zůstává pouze povinnost
uhradit správní poplatek, pokud tak stanoví
zákon, např. z důvodu ztráty či odcizení.
Služba by neměla být zneužívána, je poskytována v mimořádných a odůvodněných případech, především je určena pro osoby
nechodící, zdravotně či tělesně postižené
apod.
M. Převrátilová

lípy drží silou vůle a postupně odchází jedna
za druhou. Krom jiného bych si za takový
zásah vysloužila docela tučnou pokutu.
V prosinci budou v této lokalitě pokáceny
akáty a jedna mladší lípa, která roste v těsné
blízkosti jiné starší lípy a tím jí nezdravě
"konkuruje". Doufám, že jsem touto cestou
alespoň částečně odpověděla na otázky, které
někteří z občanů vyslovují nahlas, jiní nad
nimi možná v tichosti přemýšlí a po přečtení
tohoto příspěvku ani nevysloví.
MM

Kontejnery
na odpad
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou
umístěny na louce u trafostanice v části obce
Za vodou, ve dvoře u hasičské zbrojnice a na
parkovišti u panelového domu od pátku
12. prosince, kdy budou v dopoledních hodinách rozestavěny, do pondělí 15. prosince,
kdy zas budou dopoledne odvezeny. Do těchto kontejnerů rozhodně nepatří nebezpečný
odpad a vyřazené elektrospotřebiče. Svoz nebezpečného odpadu bude zajištěn opět na
podzim, vyřazené elektrospotřebiče je možné
uložit po předchozí domluvě na tel.
353 942 105 na místo zpětného odběru
v "šatlavě" pod hospodou.
red
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Obecní ples

Jak se z akce stane tradice? Opakuje se každý
rok týden před rozsvěcením stromku a ani
není nutné její termín připomínat. A o jakou akci se tedy jedná? O Obecní ples, který
se pravidelně koná už od roku 2007, a jehož
termín letos vyšel na sobotu 22. listopadu.
Po roční pauze se na pódium vrátila kapela

Odvážní
otužilci
Vánoční koupání v Ohři se letos
koná 25. prosince od 9:30 hod.
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

Ventilky a pumpičky, jejíž nejmladší členka
Blue Gigi představila v rámci programu písničky ze svého nového CD. Zahájení plesu
letos patřilo Taneční škole Harmonie, která
se v průběhu večera prezentovala nejen tancem, ale i dobovou módní přehlídkou. Netradiční byla letos novinka v podobě nekuřácké akce, kterou především nekuřáci s nadšením přivítali. Tak příští rok 21. listopadu
nashledanou!
MM

Mikulášský
country bál
Hospoda U Lípy zve všechny příznivce country muziky na Mikulášský bál, který se koná
v sobotu 6. prosince od 20:00 hod. O zábavu
se postará bluegrassový band Album
z Chomutova.
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Velichovský advent
dokončení ze str. 1

přítomným, jak se resuscituje při zpívání "rolniček". Závěr akce patřil ohňostroji. Ve
Velichově jsme adventní čas zahájili opět důstojně. A vidět tu spoustu lidí, která se usmívá
a je ráda, že se potkává - to je pocit k nezaplacení. Přeji všem krásný a klidný adventní čas.
MM

Úspěch malých OÚ o Vánocích
Obecní úřad ve Velichově bude otevřen do 19. prosince 2014. Otevřen bude v tomto roce naposledy
tanečníků
pouze v úterý 30. prosince 2014 do 14:00 hod.
Taneční kroužek Berušky, ve kterém tančí
pod vedením Mirky Ryšavé i velichovské děti,
se vypravil na svou první taneční soutěž. A
výprava to byla úspěšná - z Chebu si z akce,
která se konala v sobotu 29. listopadu, přivezl pohár a medaile za první místo!
red
foto: A. Šiplová

Nezapomeňte včas odhlásit nebo přihlásit své
pejsky. Pokud provedete odhlášení až v průběhu
roku 2015, 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 2015.
MM

Evidence obyvatel
Stav obyvatel k 31. 10. 2014:
celkem 518, z toho 255 mužů a 263 žen,
přechodně hlášeno 27 cizinců

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

6. 12.
13. 12.
20. 12.
27. 12.

Zvonilka a piráti (od 18:00 hod.)
Spider-man 2
Ledové království (od 18:00 hod.)
Díra u Hanušovic
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