2. Velichovský triatlon

Úspěch loňského ročníku nám nedovolil
nepokračovat v organizaci Velichovského
triatlonu. Proto se v neděli 2. září uskutečnil
jeho druhý ročník, který oslovil celkem
14 družstev, která se poprala s nástrahami
trasy. Loňské překonání Ohře trvalo skutečně chviličku, proto jsme se rozhodli, že
letos necháme plavce trochu potrápit proti
proudu. Většina plavců zvládla svou část triatlonu za necelých 9 minut, pro některé to
byla ale výzva, na kterou budou dlouho vzpomínat. A rozhodně za to nemohla jen nízká
teplota vody. Cyklisté si letos nemohli svůj
čas porovnat s tím loňským, neboť trasa
jejich části byla v terénu, nikoli na silnici do
Moříčova. Na svých horských kolech se
vydali ke křižovatce k bývalému objektu ve
vojenském prostoru, kam dříve chodívali
nejen velichovští pro železitou minerální
vodu. Odtud se vrátili a vydali se do polí na
trasu, kterou znají děti z oslavy Dětského
dne. U hasičské zbrojnice předali štafetu

běžcům, kteří se vybičovali ke skvělým výkonům na silnici k niťárně a zpět.
V cíli pak na všechny čekalo občerstvení
v podobě ovoce, které jsme pořídili díky
pokračování na str. 4

Úvodník
Nedávno jsem četla poznámku o tom, že
si spousta lidí myslí, že má svůj životní
osud ve vlastních rukou, ale naštěstí ještě
většina z nich nepřišla na to, že to tak
není, protože jinak by se lidé přestali
snažit, neměli by motivaci na svém okolí,
a hlavně na sobě samotných, pracovat,
vzdělávat se, přijímat nové výzvy a posunovat se dál. Tahle myšlenka je tak trochu
v rozporu se rčením "Jak si kdo ustele, tak
si také lehne", nebo spíš používané "Jaký
si to uděláš, takový to máš". A pak přichází další moudro o tom, že je dobré vzít
si ze všeho to nejlepší. Podtrženo sečteno:
připravujeme opravu povrchu návsi
a prostředního oválu tak, aby tento prostor vypadal víc jako náves a neměl to jen
v názvu zastávky. A teď bych potřebovala,
aby to všechno klaplo, všichni to přijali
s radostí, omezení v době opravy byla minimální, vylepšení fungovala, déšť aby
nepřišel v době, kdy to bude nejmíň
vhodné, a stihli jsme to tak, abychom nemuseli vracet dotaci, kterou nám poskytl
Karlovarský kraj. Osud návsi teď ve vlastních rukou máme, tak snad nám to
neovlivní nic, co bychom změnit, nebo
zvládnout, nedokázali.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Loučení s prázdninami
Všechno jednou končí, tak se není
možné divit tomu, že tato skutečnost
potkala i letošní prázdniny. Aby to
loučení nebylo pro děti tak bolavé,
bylo pro ně připraveno v neděli
2. září v amfiteátru u Hospody U Lípy
tradiční Rozloučení s prázdninami.
V pohádce pana Pohody si letos zahrálo mnoho dětí i rodičů, nechyběly
soutěže ani zmrzlina. Kdo přišel,
určitě nelitoval.
red
foto: Jan Škuthan

Setkání starousedlíků
V srpnových novinách jsme informovali
o tradičním setkání původních obyvatel Velichova, kteří se sjíždějí vždy druhý srpnový víkend snad ze všech koutů Německa. Toto
setkání se uskutečnilo v sobotu 11. srpna 2012
u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Setkání si
nenechalo ujít přes dvacet starousedlíků, kteří
přijeli v doprovodu svých rodin.

Úřad za všechno nemůže

Před dvěma lety se rozhodli, že mezi sebou
udělají sbírku na opravu jednoho z vitrážových
oken. Vybrat peníze se podařilo a tak mohl
Dr. Alfred Schneider předat starostce obce
v přepočtu necelých 86 tis. Kč. Od dubna do
července byla vitráž v restaurátorské dílně paní
Moniky Zborníkové Vintrové v Písku. Přibližně
14 dní před setkáním byla osazena zpět v kostele
a tak nic nebránilo tomu, aby mohli účastníci
setkání zrestaurovanou vitráž obdivovat.
Finančního daru si velice vážíme a děkujeme za
red
něj i touto cestou.
foto: archiv M. Zborníkové Vintrové, J. Škuthan

To, že se něco nachází v katastru Velichova
a lidé to "něco" běžně užívají, neznamená, že
je to v majetku Obce Velichov. Stejně tak ale
neznamená, že pokud někdo vlastní např.
komunikaci, může ji navždy uzavřít a znemožnit tak lidem přístup ke svým nemovitostem. Silnici z Radošova do Vojkovic ani
do Ostrova obec nevlastní, i když sem tam
nevydržíme, a necháme posekat krajnice.
Díry v této silnici ale neovlivníme. Stejně tak
nevlastníme cesty k objektu bývalé niťárny,
nebo část cesty do chatové oblasti pod Liščím
vrchem. Obě tyto cesty jsou majetkem
soukromých vlastníků, kteří je nechávají užívat všem, kdo po nich jezdí. Také si tyto svoje
pozemky udržují a opravují, jako je tomu
i nyní např. na cestě pod mostem, která se
dočká části nového povrchu.
Obecní úřad nemá právo lidově řečeno
"kecat" do všeho. I když se k mnoha povolením vyjadřuje, neovlivní, zda něco provedeno bude, nebo nebude. Od toho jsou úřady
jiné. Neovlivníme, co se děje na železniční
vlečce, v okolních lesích, na Ohři nebo na
jiných vodních tocích. Stejně tak nikomu

nepovolíme stavbu, od toho je zde stavební
úřad, náš úřad se pouze k žádosti o povolení
vyjadřuje.
Obecní úřad ve Velichově vydává např. povolení v oblasti kácení dřevin rostoucích mimo
les a jsme zároveň silničním úřadem v případě místních komunikací. Nemůžeme vám
povolit odběr podzemních vod, ani vypouštění kanalizace do vodních toků. Orientovat
se v tom, jaký úřad jaké povolení a vyjádření
vydává, je mnohdy nadlidský výkon.
Podnětům se nebráníme, ale zkuste se dřív, než
si na nás budete vylévat svou zlost, zamyslet
nad tím, zda za to, že se vám momentálně něco
nelíbí, skutečně může velichovský úřad.
Podněty předáváme na kompetentní úřady,
pokud není v našich možnostech je řešit.
MM

Právní poradna
Bezplatné právní poradenství pro občany
Velichova proběhne na OÚ Velichov ve
čtvrtek 20. září 2012 od 15:30 do 16:30
red
hod.
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SMS InfoKanál obce
Obec Velichov nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění v obci. Ve
snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu obce, který umožňuje
zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla
Vašich mobilních telefonů v krátkých textových
zprávách (SMS). Chcete dostávat včasné informace
v krizových situacích a o:
• plánovaných odstávkách vody, vzniklých
haváriích a stavu jejich řešení?
• plánovaných přerušeních dodávek elektrické
energie, popř. plynu?
• uzavírkách místních komunikací?
• termínech mimořádných svozů odpadu?
• termínech konání zasedání zastupitelstva obce?
• konání kulturních a společenských akcí?
• mimořádných změnách v provozní době
OÚ apod.?
a další užitečné informace spojené se životem ve Vaší obci?
Pak se prostřednictvím webových stránek obce
(www.velichov.cz) zaregistrujte. Na stránkách je
umístěn registrační formulář. Nebo můžete ze
svého telefonu zaslat SMS ve tvaru:
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMEN
ImezeraVELICHOVmezeraCISLOPOPISNE
Pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné
přidat mezeru a slovo EVID
Sms odešlete na číslo SMS InfoKanálu: 353 942 105
Službu v naší obci zavádíme ve zkušebním provozu, o tom, zda v něm budeme pokračovat
i po uplynutí 3 měsíců od jeho spuštění, rozhodnete Vy tím, že se zaregistrujete, v případě
dostatečného zájmu budeme v provozu pokračovat! Zatím je zaregistrována necelá poloMM
vina potřebného počtu účastníků.

Dětský fotbal

První září tentokrát připadlo na sobotu, takže
děti nešly do školy, ale na fotbalový turnaj,
který pro ně, stejně jako každý rok, připravil
pan Švejstil se svými kamarády. Zúčastnilo se
ho 5 družstev, ve kterých se postupně vystřídalo kolem 7 dětí, na hřišti vždy hráli
4 fotbalisté + brankář. Velichov měl zastoupení v podobě 2 družstev, stejně jako Kyselka,
jedno družstvo dorazilo z Vojkovic.
Zahrada bývalého dětského domova tleskala
vítěznému družstvu Velichov B. Kromě pohárů
pro první tři družstva byly ceny připraveny pro
nejlepšího brankáře, hráče a střelce.

Parní vlak

Mnohým z vás jistě neuniklo,
že poslední srpnové úterý Velichovem projela parní lokomotiva s vagony pro cestující,
nikoli pro náklad minerálních vod. Jízdu vlakem si nenechaly ujít děti z MŠ Velichov, pro které den před
tím začala opět pravidelná
docházka do školky. Vagony
byly sice zaplněné do posledního místa, přesto si děti
svou jízdu náležitě užily.
red
foto: L. Kučerová

Poděkování za organizaci patří pánům Švejstilovi, Chalupnému, Zahálkovi, Riedlovi,
Nováčkovi a Říhovi, výborné občerstvení připravil Honza Bitman. Poděkování patří
i starostovi Luboši Garajovi z Vojkovic, který
zapůjčil pro tento turnaj branky.
red
foto: M. Švejstil
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2. Velichovský triatlon
dokončení ze str. 1

sponzorskému příspěvku od Truhlářství K+H
(Karel Kanický a Hubert Plomer). Posilněni
müsli tyčinkou a minerálkou tak všichni
čekali na vyhlášení výsledků.
Stejně, jako loni, se velichovským družstvům
nepodařilo obsadit první místo. To vybojovalo ostrovsko - karlovarské družstvo startující
pod označením Armstrongovo děti. 2. místo
už ale Velichovu neuteklo. Hospoda U Lípy
postavila družstvo ve složení Radek Eder,
Martin Gössnitzer a Václav Kučera, které se
zasloužilo o to, že putovní pohár pro nejlepší
vesnici Poohří zůstal doma. Na třetím místě
skončilo družstvo K3 - táta a syn Kopečných
z Radošova s Jakubem Kolovratníkem z Velichova. Nechybělo ani slosování cen a vyhlášení vítězů jednotlivých disciplín. Sami
soutěžící si mezi sebou v tajném hlasování
vybrali nejoriginálnější družstvo, kterým se

stali Tomášové Zahálka a Doležal spolu
s Pavlem Kučerou (MI a Kůča), ti se na trasu
závodu vydali v protichemickém oblečení
a svou originalitu doplnili tím, že si předávali
i přilbu. Jedno z družstev dosáhlo dvou "nej",
a proto byli vyhlášeni Albín Pavlis, Tomáš
Moravec a Karel Hamrla - konkrétně za to, že
součet jejich věku dosáhl nejvyššího čísla
a zároveň je jejich výška katapultovala mezi
družstva nejvyšší.
Skvělou atmosféru Velichovského triatlonu si
dělají sami účastníci - jak sportující, tak
přihlížející, kterých bylo letos opět mnoho.
Bez pomoci dobrovolných pořadatelů by to
ale tak dobře nedopadlo. Proto děkuji všem,
kdo nám pomohli jak na souši, tak ve vodě,
dále zdravotnicím, které naštěstí neměly moc
práce, a také počasí, které pochopilo mou
objednávku a na 100 % ji splnilo.
Kompletní výsledky, stejně jako fotografie,

Restaurace "U Lípy" ve Velichově vás zve na:

budou zveřejněny na stránkách obce
www.velichov.cz. Pokud se chcete o vaše fotografie podělit, určitě nám je v elektronické
podobě pošlete, budou do fotogalerie zařazeny také. Už nyní se těším na příští ročník,
ve kterém by si na své měly přijít i děti.
MM
foto: O. Doležal, M. Kučera, J. Škuthan

Evidence obyvatel
Stav obyvatel k 31. červenci 2012:
celkem 552 (včetně 27 cizinců),
z toho 293 mužů a 259 žen

Kino v Kyselce

"Benátskou noc"

"Vinobraní"

září

ukončení sezony Pivního voru

Sobota 29. 9. 2012 od 20:00 hod.

promítá se vždy v sobotu od 19:30

Místo konání: velichovský přístav
• ohnivá show "ALMESAPEJAMA"
• ohňostroj pana Krivoše přímo z řeky Ohře
• večerem vás budou provázet skupiny

(doporučujeme zarezervovat včas lístky)

Tsunami a Greyhound
sobo ta 8 . 9 . 2 0 1 2 od 1 7 : 0 0

• historicky první vinobraní ve Velichově
• kvalitní česká vína z Žernosecké oblasti
a vinohradu pana Procházky
• kvalitní burčák připravený speciálně pro tuto akci a den
• z Uherského Hradiště vám přijede zahrát
cimbálovka Josefa Marečka

vstupné dobrovolné - nikoliv zdarma

Vstupné: 199,- Kč, v ceně domácí klobásky • infotel : 775 353 793

1. 9.
8. 9.
15. 9.
22. 9.
29. 9.

Polski film
Irton ski
Diktátor
Útěk z MS 1
Sněhurka a lovec (od 18.00 hod.)
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