Sportem natřískaný víkend

je se utkalo 8 tříčlenných týmů. Borci z Boru
dorazili na hřiště pozdě, turnaje se tak
neúčastnili, takže se o první místo utkal tým
MY a Kůča s Tatrankami. Ani ypsilon v
názvu družstva nepomohl (pozn. redakce: kluci
se rozhodují podle nálady, zda se jmenují MI nebo
pokračování na str. 4

Úvodník

Dětský fotbal, nohejbal, triatlon. Akce,
které si "nekonkurují", a kdo chce, své místo
si na nich najde. Pan Švejstil spolu s Robertem Chalupným, Pepíkem Říhou, Honzou Bitmanem a Tomášem Zahálkou připravil na zahradě bývalého dětského domova
fotbalový turnaj, kterého se účastnilo pět
družstev. Ta se umístila v tomto pořadí:
1. Kyselka; 2. Velichov; 3. Ostrov;
4. Hroznětín; 5. Velichov - děvčata
Dále byly rozděleny ceny nejlepšímu střelci,
kterým se stal - Honza Ďurian, nejlepším
brankářem byl Daniel Homolka a hráčem
Kuba Říha.
Velichovští hasiči připravili na hřišti za
garážemi nohejbalový turnaj. O cenné trofe-

Moc hub srpnových - moc vánic sněhových.
Vyjde-li tato pranostika, mají se "sněhuchtiví"
jedinci na co těšit. Naštěstí houby rostly v srpnu
snad jen týden, tak to s těmi vánicemi nebude tak kruté.
Srpen se, co se počasí týká, docela vydařil.
Někdo byl určitě spokojený. Jde totiž o úhel
pohledu - někdo vidí zebru bílou s černými
pruhy, jiný zas černou s pruhy bílými. Někdo
byl smutný, že naši školku opustil v červnu rekordní počet předškoláků, na druhé straně se zas
někdo těšil celé prázdniny na to, až půjde poprvé do školy. Čekají nás necelé dva měsíce do
předčasných voleb do poslanecké sněmovny.
Troufám si odhadnout, že díky předvolebním
soubojům budeme čelit pohledům slibujících
kandidátů na každém kroku. A bude to opět
jen na nás, zda si na zvyšující se nedůvěru v demokratické principy najdeme zas ten jiný úhel
pohledu, který nás přiměje jít k volebním
urnám.
Přeji školákům pohodový nástup do školy a těm,
kterým před prázdninami nevyšla státní maturita, připomínám dvě modernější pranostiky:
Maturita v září - maturita s jistotou, popř. Padající
listí maturitu jistí.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Sportem natřískaný víkend
Rozloučení
- dětský duatlon - fotogalerie s prázdninami
1. září začíná většinou školní rok. Není tomu
tak v případě, že toto datum vychází na víkend. Tak tomu bylo i letos, takže se v tento
den mohlo konat Pohádkové rozloučení
s prázdninami, které každoročně připravuje

se svým týmem Honza Bitman. Amfiteátr
u hospody nabídnul svá divadelní prkna
dětem, pro které pan Pohoda připravil
pohádku. Samozřejmostí je to, že se z dětí
stávají herci a baví se všichni vzájemně. Pak
následovaly soutěže, které čekání na první
školní den alespoň trochu rozptýlily.
red

Časopisy
v knihovně
Do velichovské knihovny jsou pravidelně
odebírány časopisy. Od září jsme rozšířili
jejich řadu. Děti si můžou půjčovat
Čtyřlístek nebo Kačera Donalda. Recepty
Prima nápadů určitě potěší všechny, kteří
hledají inspiraci do kuchyně, Svět motorů
zase především mužskou část čtenářů. Již
delší dobu odebíráme časopisy Vlasta a
Instinkt. Nově jsme objednali předplatné
časopisů Maminka, InStyle a Svět přírody.
red

Právní poradna
Bezplatné právní poradenství pro občany Velichova proběhne
na OÚ Velichov v úterý 24. září 2013 od 16:00 do 17:00 hod.
red
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Setkání starousedlíků

Letos třetí srpnovou sobotu patřilo prostranství u kostela opět starousedlíkům, kteří
se do Velichova sjeli z různých částí Německa, aby zde společně strávili víkend.
Letošního setkání se účastnilo oproti minulým letům více původních obyvatel. A mše
před kostelem se účastnilo i více místních
farníků. Mši letos sloužil farář z Bečova nad
Teplou Reginald Pavel Větrovec, O. praem.
Společné posezení na zahradě rodiny

Uslerových, procházka Velichovem a večerní
setkání všech účastníků - tradiční program,
na kterém není nutné nic měnit, protože
přesně na toto se všichni těší. V minulém
roce se podařilo díky starousedlíkům opravit
jednu z vitráží na kostele. Nyní se domlouvají na překvapení, které by mělo
upozornit na jednoho z významných
velichovských rodáků.
red

INFORMACE PRO OBČANY
Obecní úřad Velichov nepřebírá od doručovatelů korespondenci pro občany, kterým byl
zrušen údaj o místu trvalého pobytu a mají
úřední adresu Velichov 13. Tato adresa slouží
pouze jako evidenční údaj a nelze ji pokládat
za adresu pro doručování korespondence.
V budově obecního úřadu nikdo z občanů
s úřední adresou fyzicky nebydlí, ani zde
nemá svou domovní schránku, proto jim
není možno žádnou korespondenci doručit.
Je v zájmu každého občana, aby učinil taková
opatření, aby mu písemnosti byly doručeny
tam, kde se fakticky zdržuje. Občané s úřední
adresou mají tyto možnosti:
1. zajistit si na poště zdarma "odnos", tj.
vyzvedávání si zásilky přímo na poště,
2. zajistit si na poště za poplatek "dosílku",
tj. přeposílání písemnosti na adresu, kde se
zdržují,
3. zřídit si na poště za poplatek P.O.BOX,
4. zřídit si zdarma datovou schránku,
5. nahlásit soudu či správnímu orgánu
adresu pro doručování pro konkrétní řízení,
6. nahlásit na ohlašovně podle místa
trvalého pobytu doručovací adresu, která je
zanesena v informačním systému evidence
obyvatel a kterou povinně využívají všechny
soudy i správní orgány.
Protože žádný z občanů, kteří mají úřední
adresu, nemá na této adrese domovní

schránku a pokud tento občan nevyužije výše
uvedené možnosti pro doručování písemností, bude postup obecního úřadu při doručování písemností těmto občanům následující:
1. Obyčejné zásilky nejsou doručovány na
adresu Velichov 13 vůbec.
2. U písemností doručovaných do vlastních rukou adresáta doručovatel zanechá na
budově OÚ na vývěsce "výzvu", aby si občan
písemnost vyzvedl v úložní době v místě, kde
je písemnost uložena (např. u poskytovatele
poštovních služeb, u soudu, u exekutora,
u správního orgánu) a poučení o právních
následcích nevyzvednutí.
Obecní úřad poskytuje takto v rámci dobré
správy občanům s úřední adresou možnost
zjistit na této vývěsce, zda pro ně není určená
některá ze zanechaných výzev k vyzvednutí
písemnosti. Vzhledem k tomu, že je vývěska
umístěna na fasádě OÚ, je přístupná
v kteroukoli denní i noční dobu.
Nevyzvedne-li si adresát uloženou písemnost
ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena
u doručovatele k vyzvednutí, považuje se
písemnost posledním dnem této lhůty za
doručenou, i když se adresát o uložení
nedozvěděl. Po uplynutí lhůty doručovatel
písemnost vrátí odesílateli.
red

Informace k vydávání
voličských průkazů
Pro hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 25.
a 26. října 2013 může Obecní úřad Velichov
vydat volební průkaz pro voliče, kteří nebudou moci volit ve svém volebním okrsku.
Volební průkaz se vydává na základě žádosti,
která musí být v listinné podobě s úředně
ověřeným podpisem zaslaná nebo doručená
na adresu: Obecní úřad Velichov, Velichov
13, 363 01 Ostrov, nebo podáním zaslaným
v elektronické podobě na: obec@velichov.cz,
které bude podepsáno uznávaným elektronickým podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové
schránky: pvubkbn a to nejpozději do pátku
18. října 2013. Požádat lze i osobně s občanským průkazem a to nejpozději do středy
23. října 2013 do 16:00 hod. Žádost o vydání voličského průkazu je k dispozici na
Obecním úřadě nebo je ke stažení na
webových stránkách obce (záložka - formuláře).
Voličské průkazy se vydávají voliči osobně
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí
s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo
mohou být zasílány poštou nejdříve však 15
dnů přede dnem konání předčasných voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
nejdříve dne 10. října 2013.
Marie Převrátilová

Den v kraji
živých vod
Občanské sdružení MAS Krušné hory západ vás zve na zajímavý výlet. Ten se
uskuteční v sobotu 14. září 2013, autobus
odjíždí z Mírového náměstí v Ostrově v 8:00
hod. Trasa exkurze: Ostrov - Údolí mlýnků
v Jáchymově - Richardův pramen Kynžvartské kyselky - minerální pramen
Oriona u Teplé - Horní otročínský pramen Bečovská botanická zahrada.

Kyselka s výkladem
Iniciativa Mattoniho lázně Kyselka vás zve na
"Komentovanou prohlídku lázní Kyselka",
která se uskuteční 8. a 22. září 2013, vždy od
14 a 17 hodin. Prohlídka areálu bývalých

lázní začíná u sochy Heinricha Mattoniho
v parku bývalé lázeňské restaurace. Lázněmi
vás s poutavým komentářem provede Lukáš
red
Novotný.

Exkurze je zdarma, počet účastníků je ale
omezen, proto si v případě zájmu rezervujte
místo v autobuse na tel. 730 625 935.
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Sportem natřískaný víkend
dokončení ze str. 1
MY, důvody raději rozebírat nebudeme), vítězem
se staly Tatranky.
Další pořadí:
3. Krompi Team; 4. Radboys; 5. Játra; 6. Žižka Velichov; 7. Diktátoři; 8. ZTJ
Nedělní dopoledne pak patřilo sportovcům
znova, tentokrát těm, kteří dali dohromady
tříčlenné družstvo a účastnili se již 3. Velichovského triatlonu. Na louce u řeky se
potkalo 51 závodníků a závodnic. Triatlon
tradičně přilákal i větší množství fandících
diváků, kteří pro závod vytvořili bezvadnou
atmosféru.

Obeplavat na Ohři umístěný vor trvalo
v průměru něco málo přes pět minut, poté
následovala jízda na kole do vojenského prostoru - za povolení děkujeme Újezdnímu úřadu vojenského újezdu Hradiště, pak přes
pole okolo "Králáku" a do dvora u hasičské
zbrojnice, kde byla štafeta předána běžci,
který se vydal na cestu k Niťárně a zpět.
Až na jeden odřený loket se triatlon obešel
bez úrazů. Žlutá trika 3. ročníku patřila nejlepším zástupcům všech disciplín - nejlepším
plavcem byl Michal Havlíček z Hájku, nejrychlejším cyklistou Martin Gössnitzer z Velichova a pro triko si doběhnul Patrik Gott-

schier z Ostrova. Svou
originalitou nás letos
překvapila tři družstva
- Zahradnice, Hawai a
MI a Kůča. Třetí jmenované družstvo získalo svými kostýmy víl
Wings zaslouženě soudek piva. O vítězi hlasovali samotní účastníci závodu.
Třetí místo obsadilo
družtvo Dračic z Ostrova (Markéta Lubi-

nová, Eva Kunzmannová, Romana Lubinová), druhé místo patřilo Downům a Gazimu (Radek Eder - Radošov, Martin Gössnitzer - Velichov a Filip Menčík - Jakubov)
a vítězem se stali Pupkani z Hájku (Michal
Havlíček, Míra Stibor a Jan Volejník).
Nejlépe umístěné družstvo Poohří - kdy alespoň dva z týmu museli závodit za jednu
z vesnic od Šemnice po Stráž nad Ohří, bylo
družstvo Rychlých špuntů z Velichova (Albín
Pavlis, Jiří Štěrba a Karel Hamrla). Putovní
pohár zůstává doma!
Zpestřením letošního ročníku byl zkušební
Dětský duatlon, kterého se účastnilo 15 dětí.
Ty postupně podle věkových kategorií objely

na kole zámek a následně ho oběhly. Nejmladšímu účastníkovi byl jeden rok. Do
příštího roku vychytáme mouchy a určitě
budeme pokračovat i v duatlonu.
Touto cestou děkuji všem pořadatelům za
pomoc a také Tesařství K + H (Karel Kanický
a Hubert Plomer), které se postaralo o ovoce
a zeleninu do bedýnek pro vítěze. Poděkování
patří i Karlovarským minerálním vodám za dodání
vody pro účastníky triatlonu.
Kompletní výsledky najdete na webových stránkách obce, kam snad
v dohlednu přibude
MM
i fotografie.

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

Evidence obyvatel
Stav obyvatel k 31. červenci 2013:
celkem 518,
z toho 262 mužů a 256 žen

7. 9.
14. 9.
21. 9.
28. 9.

Příběh mého syna
Obchodníci
Martin a Venuše
Nespoutaný Django

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