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Velichovský triatlon
Nejprve byly vyhlášeny dětské kategorie. Po
společném nástupu a rozdání účastnických
listů byl vyhlášen nejmladší účastník dvouletý Kilian Havlina, v kategorii 4 - 6 let
vyhrála Míša Gracová, 2. byl Matouš
Moravec a 3. Ríša Prok. Kategorii 7 - 12 let
vyhrál Jirka Homolka, stříbrný byl Saša Prok
a bronzový Pavel Moravec.
Vyhlášení vítězů jednotlivých disciplín triatlonu, losování cen pro plavce, cyklistu

Netuším, jak to děláme, ale první zářijovou
neděli nám bylo počasí opět příznivě nakloněno a mohl se tak uskutečnit v pořadí již
6. Velichovský triatlon a po doběhnutí posledního závodníka i dětský duatlon.
Na start závodu se postavilo celkem 12 družstev. Zaplavat si v nepříliš teplé Ohři byla
první část štafety, kterou všichni účastníci
přežili. Za zajištění této části děkujeme Jirkovi Bitmanovi a jeho loďce "Srdíčko", se
kterou vytvořil metu, kterou bylo nutné obeplavat. Pak už se vydali do terénu cyklisté,
kteří se opět porvali s terénem v okolí Velichova a úzkým zábradlím na lávce do dvora.
Před hasičskou zbrojnicí předali pomyslný
štafetový kolík třetímu z týmu, který vyběhl
po silnici směr Níťárna a zpět.
Tisíceré díky patří pořadatelům, kteří jsou již
tradičně ochotně na svých místech a stávají
se tak pro závodníky takřka součástí jejich
týmů.

pokračování na str. 4

Úvodník
Po doběhnutí posledního závodníka se většina účastníků přesunula na zahradu zámku,
kde vytvořila úžasnou kulisu pro 24 dětí,
které se postupně utkaly ve dvou kategoriích
o umístění v dětském duatlonu. Děti sice ví,
jak se umístily po doběhnutí ve dvojici nebo
v trojici, jejich čas je ale tajemstvím až do vyhlášení. To se uskutečnilo opět v amfiteátru
u Hospody U Lípy.

Zářijové počasí snad ještě hezčí, než počasí
v druhé polovině prázdnin, i to je babí
léto, na které budeme letos vzpomínat.
Jindy barevné stromy se stále ještě pyšní
zeleným listím. A když už jsem u toho
listí, je to jen kousek k lístkům, konkrétně
volebním. Ty jste našli v posledních
dnech ve vašich schránkách. Letos mají
občané naší obce možnost volit ve volbách do krajského zastupitelstva a Senátu
Parlamentu ČR. Volby, které nepatří zrovna mezi ty s nejvyšší volební účastí, hůř
jsou na tom jen volby do Evropského parlamentu. Budu věřit v to, že vás přece jen
nějaký volební lístek vyburcuje k účasti.
A také budu věřit a doufat v toleranci
obyvatel panelových domů a bytovek.
V říjnu začne rozsáhlá rekonstrukce
vozovky a výstavba nové dešťové kanalizace, která v tomto úseku zcela schází.
Stavební firma a technický dozor budou
akci koordinovat tak, aby vše proběhlo
hladce. Bez vaší spolupráce to ale možné
nebude.
Markéta Moravcová
starostka obce

Říjen 2016

strana 2

Kontroly technického stavu a provozu kotlů v roce 2016
Provozovatel spalovacího stacionárního
zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění, je povinen
zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje
odborně způsobilou osobou, přičemž
první kontrola musí být provedena
nejpozději do 31. prosince 2016 (podle §
17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve
znění pozdějších předpisů). V praxi to
tedy znamená, že do konce roku 2016 si
budou muset například domácnosti
nechat zkontrolovat technický stav kotle,
s nímž vytápějí svůj rodinný dům.
Napřesrok totiž po nich mohou obecní

Setkání s Raplem
Zaujaly vás díly nového seriálu České televize
Rapl? V tom případě jste srdečně zváni na
setkání s šéfem "Kriminálky Jáchymov" Alexejem Pyškem a Martinem Bezouškou, které
se uskuteční ve středu 12. října od 19:30 hod.
v kavárně Curie v Jáchymově. Beseda s názvem "Jak se hraje a píše detektivka" bude
nejen na téma českých detektivek, ale i na
téma filmové a televizní tvorby jako takové.
Herce Alexeje Pyška asi není nutné představovat. Martin Bezouška je scénárista a dramaturg, který se podílel na řadě českých
filmů a seriálů, např. Černí baroni, Maharal
- tajemství talismanu, mezi ty poslední patří
Místo činu Plzeň.
Vstupné 30 Kč (platí se na místě). Ve spolupráci s Léčebnými lázněmi Jáchymov, a. s. je
připravena zdarma doprava z Velichova a zpět.
Mikrobus odjíždí z návsi v 18:30 hod., pokud
chcete dopravy využít, přihlaste se na OÚ
Velichov osobně nebo telefonicky (353 942
105) nejpozději do pondělí 10. října.
red

úřady s rozšířenou působností (u nás
Městský úřad Ostrov) chtít doklad
o provedení kontroly (zda je kotel v pořádku). Pokud doklad majitel nemovitosti
nepředloží, může mu hrozit pokuta ve výši
20 000 Kč. Upozorňujeme, že kontrolu
technického stavu a provozu spalovacího
stacionárního zdroje provádí výhradně
odborně způsobilá osoba proškolená
výrobcem tohoto zdroje, která má od něj
udělené oprávnění k jeho instalaci
provozu a údržbě, přičemž proškolování
těchto odborně způsobilých osob provádí
pod dohledem Hospodářské komory ČR
a odbornou záštitou autorizovaného
společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí
Hospodářské komory ČR. Fyzickým

i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle využít níže
uvedený seznam odborně způsobilých
osob. Ten je průběžně doplňován o nově
proškolované osoby výrobci kotlů. Každý
provozovatel kotlů se může informovat
o příslušném odborníkovi na odkaze:
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=KVK.
Případné dotazy můžete i posílat na email: zeleny@komora.cz (Hospodářská
komora České republiky). K srpnu 2016
působí v rámci celé ČR více jak 500
odborně způsobilých osob, které jsou
schopny realizovat kontrolu spalovacího
stacionárního zdroje na tuhá paliva.
V Karlovarském kraji provádí kontrolu
technického stavu kotlů celkem 29 osob.

placená inzerce

jsou opakovaně voleni v komunálních volbách, je za nimi vidět ohromný kus práce. To
je jejich vizitka. Naše hnutí nemá žádnou
velkou kampaň. My chceme být po volbách
zavázáni voličům, nikoli sponzorům, kteří ve
většině případů volební kampaně platí.
Jako starostové jsme v polovině svého volebního období, nikdo z nás nechce odejít od
rozdělané práce. Chceme pouze takříkajíc
zblízka nahlédnout pod pokličku krajské
politiky, mít zde své zastoupení a lépe tak
prosazovat zájmy našeho regionu.
Naše SNK 1 nominovalo i svého kandidáta
do Senátu Parlamentu České republiky. Je
jím starosta Sadova a zkušební komisař pro
zbraně a střelivo Eduard Frisch.
Vážení voliči, ve svých rukách máte správu
a rozvoj Karlovarského kraje v příštích
4 letech. Přijďte, prosím, k volbám ve dnech
7. a 8. října 2016 a odevzdejte svůj hlas.
Budu ráda, když ten hlas bude patřit hnutí,
za které kandiduji právě já a starostové okolních obcí.
Ing. Markéta Moravcová
starostka obce

Vážení voliči,
v minulých dnech vám byly rozdány volební
lístky pro volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje a Senátu Parlamentu ČR.
Pozorným z vás jistě neunikne, že se na kandidátní listině Sdružení nezávislých kandidátů 1 (SNK 1) vyskytuje na 2. pozici
i moje jméno. Spolu s kolegy starosty a místostarosty z okolních obcí jsme se rozhodli
pro založení vlastního hnutí a následné sestavení kandidátní listiny.
Domníváme se, že i starostové z venkova mají
co říct do rozvoje celého kraje. Lidé z vesnic
sice dojíždí za prací a za nákupy do větších
měst. Na venkov ale zároveň vyrážejí lidé
z měst, aby zde trávili volný čas. Většina z nás
si potřebu existence krajské politiky ani neuvědomuje, ale díky kraji funguje např. veřejná doprava, většina komunikací spojující jednotlivé obce, dostupná lékařská péče, sociální péče a školství.
Často slýchám, že lidé k volbám nechodí,
protože nemají koho volit. Naše kandidátní
listina je sestavena ze zástupců obcí, kteří

VAIGL A SYN spol. s r. o.
České kuře přímo od farmáře,
drůbeží maso v akci je mražené!
tel. 474 66 72 63, 47 66 72 55
Akce - říjen 2016
Špalíček
67 Kč/ 40 Kč/ kg
Mini stehna
54 Kč/ 42 Kč/ kg
Kuřecí stehenní řízek
100 Kč/ 85 Kč/ kg
Kuřecí prsní mini řízek 125 Kč/ 105 Kč/
kg
Kuřecí polévkové díly
22 Kč/ 18 Kč/ kg
Žaludky
42 Kč/ 30 Kč/ kg
Kuřecí křídla (bal. 5 kg)
210 Kč/ karton
Jarní kuře (bal. cca 5,5 kg)
47 Kč/kg
Kuře K12 (bal. 12 kg)
600 Kč/ karton
Akce běží do vyprodání zásob.
Velichov, náves - 6. a 20. října 2016
v čase od 10:00 do 10:10 hod.

Zavoda bez proudu
Silnice, která se propadla v místech naproti vjezdu do dvora, je řešena jejím správcem - tedy Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje spolu se současným majitelem zámku panem Karlem Eugenem Czerninem.

V úterý 12. října dojde v části obce Za vodou
v době od 8 do 15 hodin k přerušení dodávek
elektřiny. Plánek s přesným vyznačením oblasti je
zveřejněn na webu obce a na úředních deskách. red
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Volby 2016
V říjnu letošního roku se konají dvoje volby volby do zastupitelstva Karlovarského kraje
a do Senátu Parlamentu ČR. Konají se ve
dvou dnech, v pátek 7. října 2016 od 14 do
22 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8 do
14 hodin. V případě, že v 1. kole nepřekročí
kandidát do Senátu Parlamentu ČR 50%,
bude se o týden později, tedy 14. a 15. října
ve stejných časech, konat 2. kolo.
Volební místností je tradičně kancelář
starostky OÚ Velichov, Velichov 13.
Právo volit do krajského zastupitelstva má
státní občan České republiky, který alespoň
ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18
let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci,
která náleží do územního obvodu Karlovarského kraje. V případě senátních voleb
může volit občan, který je přihlášen k trvalému pobytu v územním obvodu, kde probíhají volby.
Voliči, kteří nebudou moci volit ve svém
volebním okrsku, mohou podat žádost
o vydání voličského průkazu na Obecním
úřadě Velichov, Velichov 13, 363 01 Ostrov.
O voličský průkaz lze požádat v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem, nebo
podáním zaslaným v elektronické podobě,
které bude podepsáno uznávaným elektronickým podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové
schránky a to nejpozději do 30. září 2016.
Požádat lze i osobně s občanským průkazem
a to nejpozději do 5. října 2016 do 16 hodin.
Žádost o voličský průkaz naleznete na webu
obce (www.velichov.cz), popř. vám bude

Ostrovská hasičská soutěž

Ostrovská hasičská soutěž patří mezi ty,
kterou naši hasiči rádi absolvují. Jednak
jsou prostředí parku, běh z kopce a kulisa
v podobě Paláce princů opravdu něčím
výjimečným a v neposlední řadě se zde
Velichovu daří. 10. září tak měl náš Sbor
dobovolných hasičů důvod k radosti, protože obsadil hned dvakrát "bednové"
umístění. Se starší mašinou obsadili kluci
3. místo, v kategorii PPS 12 místo druhé.
Gratulujeme a budeme se těšit na výsledky v Zimním poháru, který se bude konat
u nás ve Velichově v sobotu 22. října.
red

vydána v tištěné formě na OÚ. 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.
Na voličský průkaz může občan volit pouze
ve volebních okrscích, které spadají do územního obvodu Karlovarského kraje.
Pro volby do zastupitelstva Karlovarského
kraje je vytištěno 20 hlasovacích lístků, kdy
každá politická strana, hnutí nebo kolice má
svůj samostatný lístek. Hlasovací lístky musí
být nejpozději distribuovány 3 dny přede
dnem voleb do poštovních schránek. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě,
je možné ve volební místnosti požádat
okrskovou volební komisi o novou kompletní sadu hlasovacích lístků. Do volební urny
se vhazuje jeden hlasovací lístek, na kterém
je možné dát pomocí zakroužkování čísla
před jménem přednostní hlasy až 4 kandidátům. Hlasovací lístek se vhazuje do
volební urny v úřední obálce šedé barvy,
kterou volič obdrží od volební komise.
Pro volby do Senátu Parlamentu České
republiky je v našem územním obvodu
vytištěno 8 hlasovacích lístků pro jednotlivé
kandidáty. Do žluté úřední obálky volič vloží
jeden hlasovací lístek, který již nebude nijak
upravovat. Barevně rozlišené obálky budou
vhazovány do společné volební urny, je potřeba dát pozor při vkládání hlasovacích
lístků do správné barvy obálky, hlasovací
lístek ve špatné obálce je při sčítání vyřazen

jako neplatný. V případě konání 2. kola
voleb do Senátu Parlamentu ČR budou
hlasovací lístky vydávány přímo ve volební
místnosti.
Občanům, kteří mají zaevidován trvalý pobyt
s úřední adresou na ohlašovně, tj. na adrese:
Velichov 13, nelze hlasovací lístky doručit,
ale mají je připraveny k vyzvednutí
v kanceláři Obecního úřadu Velichov.
Ze závažných, zejména zdravotních důvodů,
může volič požádat Obecní úřad Velichov (ve
dnech voleb okrskovou volební komisi) o to,
aby mohl hlasovat do přenosné volební
schránky, telefonní spojení na Obecní úřad
Velichov a také později do volební místnosti
je 353 942 105. Takto hlasovat lze pouze na
území obce Velichov.
Při hlasování je volič povinen prokázat svou
totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR. Pokud svou totožnost
a státní občanství neprokáže, nebude mu
hlasování umožněno. Každý volič hlasuje
osobně, zastoupení není možné.
Pokud jste ztratili, nebo vám před konáním
voleb skončí platnost občanského průkazu
a nemáte platný cestovní pas, zajišťuje Městský úřad Ostrov, Hlavní třída 795 (telefonní
spojení 354224938) v době voleb vydávání
občanského průkazu bez strojově čitelných
údajů s platností pouze 1 měsíc od data
vydání. Při podání žádosti musíte předložit
2 fotografie, v případě ztráty občanského
průkazu, předkládáte i matriční doklady
(rodný list, oddací list). Marie Převrátilová

Kalendář
plný starých
pohlednic si
můžete
zakoupit na
OÚ Velichov
za 70 Kč.
Na pohlednici
z Velichova
narazíte příští
rok už
v dubnu!

