VIII. ročník Velichovských fotrů
Velichovští fotři se utkali dne 11. 7. 2011 již
poosmé, aby poměřili svoji udatnost, zručnost
a znalosti. Mimořádně byla ze soutěže
vypuštěna oblíbená "páka" a namísto toho

z praku byla novinkou a bylo vidět, že tato
zbraň je již dávno zapomenuta. Hod deskou
od stolu je otázkou zručnosti a síly - až na to,
že se deska po posledním hodu rozpadla.

na ně čekalo 10 nelehkých otázek a tak se
nedostalo ani na předpokládaný "rozstřel"
pěti dodatečných otázek. Ze sedmnácti
soutěžících nakonec po součtu bodů zvítězil
Jožka Fiala, i když Šíša přesvědčivě zvítězil ve
dvou disciplínách.
Jožka si odnesl pivní lázně pro dva a další
vítězové dostali hodnotné ceny. Cenu za účast
pokračování na str. 4

Úvodník

bylo zdvihání cca šedesáti kilové činky. Tuto
nadhodil Míra Sedlák (Šíša) 37x a žádný ze
soutěžících nezdvihl ani polovinu. Střelba

Silové přetahování lanem je známá disciplína,
která zvedala diváky ze sedadel. Na sedadla po
té usedli soutěžící k závěrečným testům, kde

Vadí vám narušování nočního klidu a sekačky, které jsou slyšet ve Velichově i v neděli a o svátcích? Nebo je vám to lhostejné? Já patřím mezi ty, kterým se to nelíbí,
a proto jsem na jednání zastupitelstva navrhla vyhlášku, kterou by byla stanovena
doba nočního klidu a hlučné činnosti by
byly omezeny tak, aby v neděli a o svátcích
odpoledne sekačky, křovinořezy a cirkulárky neomezovaly ty, kteří si chtějí vychutnat odpolední odpočinek. Jenže hlasovat
na jednání zastupitelstva proti svému
vlastnímu návrhu? I to se může stát, vzejde-li z jednání původní návrh upravený
tak, že se s jeho zněním nechci ztotožnit.
Zastupitelé se rozdělili na dva tábory.
S určením doby nočního klidu souhlasili,
omezení hlučných činností se ale pěti
z devíti zastupitelů nelíbilo, tudíž můj
návrh schválen nebyl. Na zastupitelstvu
zazníval názor, že bychom to měli ve
Velichově zkusit ještě po dobrém, bez
podobné vyhlášky. A co si o tom myslíte
vy? Měli bychom vyhláškou omezit v neděli odpoledne sekání trávníků a řezání
dřeva? Nebo se spoléhat na slušnost
a ohleduplnost?
Na druhou stranu se mi líbí, že naše zastupitelstvo v tichosti neodhlasuje to, co je
navrženo. Zastupitelé mají svůj názor, za
kterým si stojí, diskutují o něm. I když to
tentokrát nedopadlo tak, jak by se líbilo
mně. Znění schválené vyhlášky o ochraně
nočního klidu najdete, stejně jako novou
vyhlášku o odpadech, v tomto vydání novin. Tak hezký a klidný zbytek léta!
Markéta Moravcová
starostka obce
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Vzpomínky na 70-tá léta ve Velichově
Milí spoluobčané,
zase je tu mé vzpomínání, jak jsme žili u nás
ve Velichově v letech sedmdesátých minulého
století.
Bylo to 25. výročí osvobození naší vlasti. To
jsme oslavili velkou slavností našich dětí,
mládeže i dospělých. Byly to pracovní závazky
ke zvelebení naší obce i společné posezení,
jako byla beseda nad kronikou naší obce od
doby 11. století až do současnosti. O dávné
minulosti hovořila paní Slavingerová, já
vzpomínala na léta 1945 -1955 a paní Babčanová na léta další. Účast byla dobrá, hlavně
pak byla zastoupena mladá generace, což nás,
dříve narozené, potěšilo.
V tomto jubilejním roce jsme oslavili MDŽ.
Byla velká účast 65 žen, 9 mužů a mládeže
i dětí. Vyhodnoceny byly požárnice i členky
Výboru žen, které obdržely brož "Lidická růže".
Děti předvedly krásné vystoupení a předaly
všem ženám vlastnoručně vyrobené dárečky.

V tomto roce jsme se vydaly s poděkováním
a dárkem za ředitelkou Dětského domova
Annou Mikovou, která odcházela do
důchodu. Ve své aktivitě však pokračovala
dále u hasičů a ve veřejném životě v obci.
Ve spolupráci MNV a složek v obci byly před
volbami utvořeny dvojice (poslanec + člen
příslušné organizace) a zvalo se k volbám
a byly získávány "závazky" na pomoc při
zvelebení obce. S tím pak nový MNV mohl
pracovat dále. Za tuto spolupráci byla všem
zaslána děkovná uznání.
Nesmím zapomenout na naši zářijovou
schůzi, kam paní Babčanová přivedla novou
paní ředitelku mateřské školy a vedoucí třídy
jeslí, abychom se s nimi blíž seznámily. Při té
příležitosti jsem přítomné seznámila s tím, za
jakých podmínek se zřizoval dětský útulek
a jakou pěknou MŠ předal MNV našim
malým capartům k užívání nyní. Popřála
jsem, aby se zaměstnancům dobře pracovalo

a aby vynaložili veškeré úsilí k udržení tohoto
zařízení v dobrém stavu co nejdéle. Myslím,
že se naše školka těší i po tolika letech
dobrého stavu i ohlasu veřejnosti. Chtěla
bych touto cestou poděkovat jak děvčatům ve
školce, tak v Obecním úřadě, že uhájily
zachování této MŠ. Jak víte a čtete v novinách, kde se školky zrušily a teď chybí.
Také se zmíním, ač nerada, aby si někdo
nemyslel, že se chlubím, ale ne, to bylo
uznání i pro naši obec. Já to v té době tak
všechno brala. Byla jsem vybrána za ženy
z Karlovarska k 8. březnu 1972 (MDŽ) na
Pražský hrad, kde nás ženy z celé republiky
přijal náš prezident gen. Ludvík Svoboda se
svou chotí. Je to nezapomenutelné setkání potřást si rukou a pobesedovat s tak dobrým
a statečným vlastencem.
Libuše Fichtnerová

Vítání občánků

Kalendář Karlovarsko

Milí rodiče,
máte-li zájem o to, aby vaše miminko bylo
přivítáno mezi velichovské občany, přihlaste
se do konce srpna na OÚ Velichov. Vítání
se uskuteční v první polovině září.
red

Máte-li zájem o stolní týdenní kalendář Karlovarsko, ve kterém najdete mezi dobovými fotografiemi
i Velichov, využijte možnosti jeho zakoupení na OÚ. Cena kalendáře je 65 Kč.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VELICHOV
č. 2/2011 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE
Zastupitelstvo obce Velichov se na svém zasedání
dne 22. června 2011 usnesením č. 87/06/11 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o odpadech"), a v souladu s § 10 písm. d) a §
84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o obcích"), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen "vyhláška")

stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území obce Velichov, včetně
nakládání se stavebním odpadem1).
Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby,
které mají v území obce trvalý pobyt a pro osoby,
které mají v území obce ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nebo
další osoby, které se v území obce zdržují.
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na:

a) tříděný odpad, kterým je papír,
nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví,
b) objemný odpad,
c) nebezpečné složky komunálního odpadu,
d) elektrozařízení,
e) směsný odpad.
2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po
stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a), b), c), d).
Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních
pokračování na str. 3
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sběrných nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny:
• u obchodu Coop Jednota - papír, sklo,
PET lahve;
• u domu č.p.128 -129 - PET lahve, sklo, papír;
• u kostela - PET lahve;
• u Mateřské školy Velichov - papír, PET lahve;
• u velkého panelového domu - PET lahve;
• u autobusové zastávky "Za vodou" - PET lahve,
papír, sklo;
• u mostu - PET láhve.
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny
a označeny příslušnými nápisy:
• papír, barva modrá,
• nápojové kartony, plasty, PET lahve barva žlutá,
• bílé sklo, barva bílá,
• barevné sklo, barva zelená
Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek
komunálního odpadu
1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního
odpadů2) je zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných
stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob
k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou
zveřejňovány ve Velichovských novinách.
Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do
sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).
2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován
dvakrát ročně do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Nádoby na odpad budou
umístěny po dobu tří dnů na určených stanovištích
v části obce "Za vodou", ve dvoře u hasičské zbrojnice a u panelových domů. O době umístění

budou občané informováni prostřednictvím Velichovských novin.
3) Objemný odpad lze také odevzdávat v rámci
mobilního svozu nebezpečných složek odpadu do
k tomuto účelu určenému vozu.
Čl. 6
Sběr elektrozařízení
1) Elektrozařízení pocházející z domácností, lze
ukládat na sběrné místo elektrozařízení, kterým
sklep v č. p. 2 ve Velichově, přístupný ze dvora.
2) Na toto místo lze ukládat použitá elektrozařízení pocházející z domácností, za účelem zpracování, využití a odstranění elektrozařízení
v souladu se zákonem. Sběrné místo je
v provozu dle domluvy na OÚ Velichov.
Čl. 7
Shromažďování směsného odpadu
1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných
nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou:
a) typizované sběrné nádoby - popelnice,
kontejnery, igelitové pytle určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního
odpadu.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde
jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem odstranění směsného
odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště
sběrných nádob jsou individuální nebo
společná pro více uživatelů.
Čl. 8
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavební odpad je stavební a demoliční

odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
3) Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti
občanů, popřípadě právnických nebo fyzických
osob oprávněných k podnikání, bude odkládán
do velkoobjemových kontejnerů, které budou
dovezeny na náklady fyzické osoby, právnické
nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání na
řízenou skládku nebo do zařízení zajišťující jeho
recyklaci. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si
odvoz tohoto odpadu a uložení na řízení skládky
vlastními prostředky, popř. jiným způsobem,
který není v rozporu s jinými právními předpisy.
Čl. 9
Úhrada za svoz, třídění a odstranění
komunálního odpadu
Úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění,
využívání a odstraňování odpadů vybírá obec na
základě smlouvy. Smlouva musí být uzavřena písemně a musí obsahovat výši úhrady.
Čl. 10
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší Obecně
závazná vyhláška obce Velichov č 1/2007,
o nakládání s komunálním odpadem.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 18. července 2011.
1) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu,
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu,
dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
2) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu,
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu,
dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VELICHOV
č. 3/2011 O OCHRANĚ NOČNÍHO KLIDU
Zastupitelstvo obce Velichov se na svém
zasedání dne 20. července 2011 usnesením
č. 119/07/11 usneslo vydat na základě
ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky
(1) Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále
jen "vyhláška") je vytvoření opatření směřujících k ochraně před hlukem v době
nočního klidu, zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné
soužití občanů i návštěvníků obce, vytváření
příznivých podmínek pro život v obci
a vytváření estetického vzhledu obce.
(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek
v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou zdraví, a směřující k ochraně před
následnými škodami a újmami působenými

narušováním veřejného pořádku na majetku,
jako veřejném statku, jehož ochrana je ve
veřejném zájmu, v zájmu chráněném obcí
jako územním samosprávným celkem.
Čl. 2
Vymezení činností, které by mohly narušit
veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti,
zdraví a majetku
Činností, která by mohla narušit veřejný
pořádek v obci, je:
a) rušení nočního klidu
Čl. 3
Noční klid
(1) V pracovních dnech, v nedělích a ve
státem uznaných dnech pracovního klidu je
noční klid stanoven na dobu od 22:00 do
6:00 hodin.
(2) V noci ze soboty na neděli je noční klid
stanoven na dobu od 23:00 do 6:00 hodin.
(3) V době nočního klidu je každý povinen

zachovat klid a omezit hlučné projevy, jakož
i zdržet se činností narušujících veřejných
pořádek dle ustanovení článku 1 odstavec 2.
této vyhlášky.
(4) Organizátoři veřejných společenských
a sportovních akcí konaných na venkovním
prostranství jsou povinni tyto ukončit
nejpozději do začátku nočního klidu.
Čl. 4
Sankční ustanovení
(5) Porušení povinností stanovených touto
obecně závaznou vyhláškou lze postihovat
podle zvláštních předpisů.1/
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem
9. srpna 2011.
1/

zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
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VIII. ročník Velichovských fotrů
dokončení ze str. 1

nejstaršího "fotra" získal téměř tradičně Míla
Bosáček. Za účast také děkujeme Jirkovi
Žáků, který se nemohl sice zúčastnit, ale
přišel.
Poděkování patří všem sponzorům a hlavně
kulturní komisi.
JB

Obec Velichov pořádá

• překonání Ohře; jízda na
kole 6 km; běh 2,1 km
• soutěž štafet, profíkům vstup zakázán!

neděle 4. září 2011

1.
1. Velichovský
Velichovský triatlon
triatlon

Koňská lekce

8.45 - 9.30 - prezence (OÚ Velichov)
9.45 - seznámení s pravidly (louka na
pravém břehu Ohře)
10.00 - START
12.00 - vyhlášení výsledků

• soutěž vesnic Poohří
• ceny i pro vítěze jednotlivých disciplín
• ocenění nejoriginálnějšího družstva
Účast na vlastní nebezpečí, akce se koná
za neomezeného silničního provozu, cyklistická přilba pro jízdu na kole podmínkou
účasti!
Startovné 150 Kč/ družstvo. Přihlášky
k dispozici na OÚ Velichov, popř. na
www.velichov.cz

Pozvánky na
srpnové akce
Čtvrtek 4. srpna 2011, Pěší výlet po trase
Velichov - Radošov a zpět, sraz ve 14.00
hod. u autobusové zastávky "Rafanda". Cíl
cesty je v restauraci "U Lávky" kde je možné
si zakoupit občerstvení. Pořádá SPCCH ZO
Velichov - Vojkovice.
Sobota 20. srpna 2011, od 9.00 hod.
(prezence) - Nohejbalový turnaj, hřiště za
garážemi; pořádá SDH Velichov.

První prázdninová výuka se uskuteční opět
první sobotu v měsíci, tedy 6. srpna 2011 od
9 do 11 hod. v jízdárně občanského
sdružení Castila v Moříčově.
Autobusová linka Velichov - Ostrov odjíždí
stále stejně, tedy v 8.38 hod. z náměstí.
Pozn.: Obcí je tato možnost trávení volného času
hrazena jen v případě, že ji skutečně někdo
z Velichova využije. Proto jízdu na koních
nabízíme bez obav každý měsíc.
red

Sobota 27. srpna 2011, od 9.00 hod. Dětský fotbalový turnaj, zahrada bývalého
dětského domova; pořádá M. Švejstil

Kino v Kyselce
srpen
promítá se vždy v sobotu od 19:30, není-li uvedeno jinak

Evidence obyvatel
Stav obyvatel k 30. 6. 2011:
celkem včetně 29 cizinců 559,
z toho 290 mužů a 269 žen

6. 8.
13. 8.
20. 8.
27. 8.

Autopohádky (od 18.00)
Lidice
Rekvalifikace
Piráti z Karibiku
- Na vlnách podivna (od 18.00)
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