Volby do zastupitelstev obcí
Ve dnech 15. a 16. října 2010 se konají volby
do zastupitelstev obcí. Své volební právo můžete
uplatnit v pátek v době od 14.00 do 22.00 hod.
a v sobotu od 8.00 do 14.00 hod.
Voličem je občan obce, který alespoň druhý den
voleb (tj. sobota 16. října 2010) dosáhne věku
nejméně 18 let a je v den voleb v naší obci přihlášen k trvalému pobytu a jedná se o státního
občana České republiky nebo o státního občana
členského státu Evropské unie, pokud požádá
o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
Překážkou ve výkonu volebního práva do zastupitelstev obcí jsou zákonem stanovené omezení
osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí
svobody, nebo z důvodu ochrany zdraví lidu,
zbavení způsobilosti k právním úkonům, nebo
služba vojáka z povolání v zahraničí.
Každý volič má právo si v úředních hodinách na
Obecním úřadě Velichov ověřit, zda je zapsán
v seznamu voličů, může též požadovat doplnění
údajů nebo provedení oprav.
Voliči je hlasování dovoleno až po prokázání
totožnosti a státního občanství České republiky
a to předložením platného občanského průkazu, cestovního pasu ČR, průkazu o povolení
pobytu. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými a platnými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.

Hlasování:
Volič může udělit tolik hlasů, kolik se volí zastupitelů v obci. V obci Velichov se do zastupitelstva obce volí 9 členů. To znamená, že volič může
vybrat ze všech sdružení 9 kandidátů, nebo
zakřížkovat celé sdružení nezávislých kandidátů tak dá všem jejím členům hlas. Pokud volič
zakřížkuje celé volební sdružení a následně
zakřížkuje ještě kandidáta z jiného, dostane hlas
prvních osm členů sdružení a jeden kandidát
z jiného (případně jiný označený počet). Počet
hlasů pro sdružení kandidátů je součtem všech
hlasů, které obdrželi všichni jeho kandidáti.
Hlasovací lístek je pouze jeden, je vytištěn
oboustranně a je distribuován nejpozději 3 dny
přede dnem voleb. V případě poškození nebo
ztrátě hlasovacího lístku, je možno voliči ve
volební místnosti na požádání vydat jiný hlasovací lístek.
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování
• označení jednotlivých kandidátů,
nejvýše však 9 kandidátů
• volební stranu
• kombinace obou způsobů
Za NEPLATNÝ hlas se považuje:
• na hlasovacím lístku není zaškrtnuta
žádná strana ani kandidát

Volby do Senátu Parlamentu České republiky
Současně s volbami do zastupitelstev obcí se
ve volebním obvodu č. 1 Karlovy Vary konají
i volby do třetiny Senátu Parlamentu ČR.
Hlasování probíhá ve volební místnosti, volič
musí prokázat svojí totožnost, státní občanství a ve dnech voleb musí dosáhnout
věku nejméně 18 let.
Volič, který nebude moci volit ve volebním
okrsku, který spadá do volebního obvodu,
kde jsou volby do Senátu vyhlášeny, může
podat žádost o vydání voličského průkazu
podle místa svého bydliště, tj. na Obecním
úřadě Velichov.
O voličský průkaz lze požádat buď:
• písemnou žádostí opatřenou ověřeným
podpisem voliče doručenou Obecnímu
úřadu Velichov nejpozději
do 8. října 2010 nebo
• osobně s občanským průkazem
do 13. října 2010 do 16.00 hodin
Voličské průkazy se vydávají voliči osobně,
osobě, která se prokáže plnou mocí

s ověřeným podpisem voliče žádajícího
o voličský průkaz. Také lze voličský průkaz
zaslat poštou.
S voličským průkazem lze volit ve volebním
okrsku, který spadá do volebního obvodu
Karlovy Vary a volič má na jeho územním
obvodu trvalý pobyt. Průkaz je potřeba pro
každé kolo (pokud volič nebude volit v místě
trvalého pobytu), neboť si jej při hlasování
okrsková volební komise ponechává.
Hlasovací lístky pro jednotlivé kandidáty
jsou vytištěny samostatně, v prostoru pro
úpravu hlasovacích lístků volič vloží jeden
hlasovací lístek do ŽLUTÉ úřední obálky.
Hlasovací lístek se již nijak neupravuje.
Neplatným hlasovacím lístkem je lístek, který
není na předepsaném tiskopise, není vložen
do správné, barevně rozlišené (žluté) úřední
obálky, hlasovací lístek je přetržen, lístek
není vložen do úřední obálky, v úřední
obálce je vloženo několik hlasovacích lístků.
Dokončení na str. 4

• je zaškrtnuto více volebních stran
• je zaškrtnuto více kandidátů, než se v obci volí
• nezáleží, zda byl zaškrtnut i neplatný kandidát
• hlasovací lístek není vložen
do ŠEDÉ úřední obálky
• hlasovací lístek je přetržen, nebo je do úřední
obálky vloženo více hlasovacích lístků
do zastupitelstva obce
Hlasování do přenosné volební schránky
Ze závažných, zejména zdravotních důvodů
může volič požádat Obecní úřad Velichov a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat do přenosné volební schránky,
a to pouze v územním obvodu obce. Telefonní
spojení na OÚ Velichov a do volební místnosti:
353 942 105.
Marie Převrátilová

Úvodník
V roce 2006 jsem touhle dobou finišovala
přípravy na Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana. V době konání voleb
jsem byla na prvním kurzu na vysoké
škole, na druhý kurz po měsíci jsem už
jela jako starostka. Přesně vím, jakou písničku hráli v rádiu, když jsem se vracela ze
školy, a jela jsem volit - Spomaľ, zpívala
slovenská zpěvačka, jejíž hlas provázel dva
roky na to ohňostroj při rozsvěcení vánočního stromu na návsi.
Od té doby se stalo ještě mnoho událostí,
které postupně měnily nejen můj život.
A další spousta je jich ještě před námi. Ať
je to vlekoucí se restituční nárok, výstavba
v obci, obnova kostela, komunikace a parkoviště nebo přestavba objektu školy.
Možná i díky novinám se o těchto záležitostech dozvídáte i vy.
Zvu vás tedy všechny k volbám. Kandidátní listiny byly odevzdány v srpnu,
pokud na nich nejste, kandidovat už
nestihnete, ale termín konání voleb stihnete určitě. Hlasovací lístek jsem již
viděla, mohu tedy říct, že je skutečně
z koho vybírat, tak vybírejte zodpovědně.
Bc. Markéta Moravcová
starostka obce
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Osidlování Velichova
po roce 1945 - pokračování
Vážení spoluobčané,
pokračuji tím, že zámek i Charita nezůstaly
dlouho prázdné. Přišla naše armáda a držela
tam službu. Začaly se dělat různé úpravy,
plánovalo se, že to bude vojenská nemocnice.
Po nějakém čase přišel rozkaz a vše bylo
jinak. Vojáci se tu zabydleli a také se tu oženili a po skončení vojny se tu usadili se svými
rodinami. Vojáci odešli a bylo zde krátký čas
lesnické učiliště, ale i to bylo přeloženo na
jiné místo. Charita byla volná, zájem projevili
lesáci, kteří zde založili ředitelství Vojenských
lesů a statků, pak začalo obydlování volných
domků včetně fary jejich pracovníky. Postavili
zde 1. bytovku (rafandu) v roce 1954. Při
stavbě došlo k neštěstí - míchačka přimáčkla
třináctiletého chlapce, Vašíka Švehlů, který
zemřel. Byl to takový zvídavý všudybyl.
Psal se rok 1956 a první obyvatelé se stěhovali do bytovky - Plucarovi, Beránkovi,
Bilíčkovi, Šimicovi, Vyskočilovi. Na faru
manželé Babčanovi a Vlnasovi.
Do dílny přišel jako vedoucí pan Buriánek,
jeho paní byla zaměstnána na ředitelství.
Vzadu za Charitou vybudovali stavební oddělení, vedoucím byl pan Pištěk. Práce se

rozběhly ve všech oborech. Přišli i lesní
odborníci jako pan Slavinger a ostatní.
Ještě musím vzpomenout na rok 1953, kdy
byla měnová reforma 1 Kč = 5 Kč. Zároveň
byly zrušeny všechny potravinové lístky. Pro
informaci - lístkové opatření bylo zavedeno ve
válce v roce 1940. Lístky jsme dostávali na
obci, v obchodě nám odstřihli tu část, kterou
jsme kupovali. To obchodník pak lepil na
předepsaný arch a odváděl na Okresní úřad
zásobování. Já a paní Štěpánková jsme chodily k paní Voříškové pomáhat lepit. Píši to
proto, že jak jsme tak vyprávěly, tak jsme si
vzpomněly také na masopust, který zrovna
byl. Tak jsme si řekly, že se oblečeme a půjdeme obveselit staříky a babky na Charitu, tak
se i stalo.
Nešly jsme potichu, tak se k nám cestou přidali manželé Valnohovi a bylo nás celkem
7 žen a jeden muž. Přijetí na Charitě bylo
milé a měli radost, že jsme přišli. To čilejší
osazenstvo si s námi i zatancovalo. Ti ležící
měli také radost a říkali, ať přijdeme zas.
Představená sestra nám moc děkovala
a dostali jsme velký tác koblih. Tak začal ve
Libuše Fichtnerová
Velichově masopust.

Spousta hlasů jednomu
kandidátovi nestačí
Volební systém v komunálních volbách je
snad ten nejsložitější, který existuje. Když
odjíždějí předseda a zapisovatel okrskové
volební komise s výsledky do Ostrova, ještě
netuší, se jmény kterých vítězných kandidátů
se budou vracet. Aby se ze sdružení nezávislých kandidátů dostal některý z kandidátů
do zastupitelstva, musí být počet hlasů celého
sdružení alespoň 5% z celkového počtu odevzdaných platných hlasů. Teprve pak začíná
komplikovaným přepočtem zjišťování, kolik
mandátů jaké sdružení obsadí a kteří
konkrétní lidé se stanou zastupiteli.

Povinná výměna řidičských
průkazů v roce 2010
Upozorňujeme řidiče, že řidičské průkazy
vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince
2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit
nejpozději do 31. prosince 2010.

Po potvrzení oficiálních výsledků následuje
desetidenní lhůta pro podání návrhu na
neplatnost voleb k soudu. Teprve po této
lhůtě, nebyl-li návrh podán, svolá současný
starosta ustavující zasedání nového zastupitelstva, což musí být zveřejněno minimálně
7 dní před jeho konáním na úřední desce.
Toto zasedání se bude u nás konat nejpravděpodobněji 2. listopadový týden. Do
této doby starosta a místostarosta vykonávají
svoje funkce, ostatním členům zastupitelstva
zaniká mandát dnem zahájení voleb.
MM

Strukturální
šetření
v zemědělství
Český statistický úřad organizuje strukturální
šetření v zemědělství každé 2 - 3 roky, z toho
jednou za 10 let, aktuálně v roce 2010, formou celoplošného censu, který zahrnuje
všechny zemědělské subjekty. Letos je rozšířen o nové ukazatele v oblasti metod zemědělské výroby - metody orby, ustájovací
kapacity zvířat, zřizování krajinných prvků
apod.
Úkolem tazatelů bude zemědělce v obci
navštívit, ověřit jejich aktivitu, zabezpečit
vyplnění a odevzdání výkazů za aktivní
zemědělce nebo částečné vyplnění výkazů za
zemědělce s rozsahem výroby pod prahovými
hodnotami zjišťování a předání výkaz ČSÚ.
Vlastní zjišťování v terénu organizuje ČSÚ v ter mínu od 1. září do 15. listopadu 2010.
Strukturální šetření v zemědělství a metody
zemědělské výroby AGC 2010 se vztahuje na
zemědělce, kteří naplňují prahové hodnoty
šetření. Těmi jsou: 5 ha obhospodařované
zemědělské půdy vlastní nebo najaté, nebo
1 ha sadů, nebo součtová plocha zeleniny,
jahod a květin od výměry 2 500 m2, nebo
chov 5 ks skotu, nebo 10 ks prasat, nebo
10 ks koz a ovcí, nebo chov 100 ks drůbeže
včetně běžců.
red

Vítání občánků
V pořadí již 6. Vítání občánků ve Velichově
se uskuteční v pátek 22. října 2010. Vyzýváme rodiče, kteří mají zájem se se svými miminky akce účastnit, aby se přihlásili
nejpozději do 18. října 2010 na OÚ Velichov.
Vzhledem k tomu, že mandát starosty
nezaniká dnem voleb, ale případně až
ustavujícím zasedáním nového zastupitelstva, budou děti, i v tomto povolebním
termínu, přivítány "platnou" starostkou.
red

Třídění odpadů
V zájmu zkvalitňování služeb budou upraveny
velikosti vhozu na žlutých nádobách určených dosud pro plastové obaly a nápojové
kartony. Na trhu se totiž v poslední době
objevují nejrůznější nové velikosti obalů, pro
které nejsou vhozy dostačující. Zvětšené
vhozy tak nově umožní recyklaci větších plastových obalů, jako např. kanystrů, plastových
obalů od pracích prášků a máchadel, a jiných
obalů, které souvisí se stále rozšířenějším
prodejem cenově výhodnějšího zboží ve
větším balení.
Nová třídící linka, kterou má svozová
společnost k dispozici, je svým přídatným

zařízením schopna automaticky rozpoznat
a roztřídit plechovky z železa a hliníku.
Občané tak mohou již v tomto okamžiku
vhazovat plechovky do žlutých iglú a žlutých
kontejnerových nádob (i když kontejnery
zatím nejsou označeny samolepkou, ta bude
doplněna v nejbližší možné době). Tato
skutečnost sníží směsný odpad z domácností
a objem odpadu vyvážený na skládku, stejně
tak jako odlehčí proces samotného skládkování. Třídící linka bude namísto toho plechovky třídit, a to zcela automaticky.
red
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Dětský fotbalový turnaj
Jak jsme uvedli v minulém čísle, přinášíme
informace o poslední srpnové neděli (29. 8.),
kdy se na hřišti za garážemi konal 4. ročník
Fotbalového turnaj žactva.
Již tradičního turnaje se zúčastnila dvě mužstva z Velichova, po jednom z Kyselky, Odeře
a Vojkovic. Po sportovním výkonu všem chutnalo zásluhou p. J. Bitmana, který zajistil

Co jste hasiči,
co jste dělali...
chutný oběd. Poděkování patří sponzorům Obci Velichov, RWE, panu Chalupnému.
Vítězství si nakonec odneslo mužstvo
z Velichova.
M. Švejstil

První zářijovou sobotu se vypravilo družstvo
dorostu soutěžit na Boží Dar, kde obsadilo v konkurenci dospělých 6. místo (z 8 přihlášených).
Stejný den večer měli dobrovolní hasiči výjezd
k hořícímu komínu rodinného domu ve
Velichově.
Zveme touto cestou všechny zájemce na další
ročník Zimního poháru, který se uskuteční v sobotu
23. října od 9.00 hod. na zahradě bývalého dět ského domova ve Velichově.
SDH Velichov

Benátská noc
Na počest ukončení sezony "pivního voru",
uspořádalo vedení restaurace "U lípy" slavnostní
Benátskou noc. Z hudebních skupin vystoupila
skupina "Tsunami", která koncertovala na plavidle vždy v neděli. V okénku hostů předvedla své
umění Michala z Ostrova hrou na akordeon.
Následně nás potěšilo vystoupení známého
"Tempa". Počasí, které mj. vůbec celé akci nepřálo, neodradilo ani známou rockovou kapelu
"Greyhound", která hudební večer završila. Mezi
jednotlivými vystoupeními potěšila ohňová show
skupiny "Almasapejama" a ohňostroj Dušana
Krivoše na otevřené Ohři doslova rozzářil hladinu. Sezení pod stany zpříjemnily věcné dary
pro ty, kteří měli jakoukoliv zásluhu na akci
anebo na stavbě lodi.
Ohři, které se také blahořečilo za její celkem vlídné chování bez povodní, byla mj. přislíbena oslava v tyto dny jako dny Ohře, což bude jistě předmětem různých diskusí. Ale to až příští rok.
Oslava se povedla a zúčastnění lidé i z okolí hodnotili velmi kladně celé dění. Všem patří dík i za
účast.
JB
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Boží muka na návsi
Boží muka se nazývá drobná stavba nejčastěji
ve tvaru sloupu nebo pilíře, někdy krytá
stříškou. Občas bývá název boží muka
(nesprávně) používán také pro krucifix situovaný ve venkovním prostoru. Mají symbolizovat sloup, u nějž byl z rozhodnutí Pontia
Pilata bičován Kristus. Boží muka se nacházejí na návrších, rozcestích či v místech,
kde někdo zahynul. Často bývají obklopena
památnými stromy. Tolik uvádí Wikipedie.
Ve svých dobách bývalo ve Velichově podobných křížů daleko víc. Jeden z nich se
zachoval u rodinného domu č. p. 89, kde ale
po nárazu nákladního vozu kříž z podstavce
upadl. Po dohodě s majiteli došlo k vyjmutí
podstavce a zachovaný kříž byl uměleckým
kovářem zrekonstruován.

Nyní jsou Boží muka na návsi ve Velichově
vedle lípy, která se možná za několik set let
také stane památnou. Snad je toto místo pro
Boží muka důstojné a objekt zůstane dlouhou dobu nedotčen vandalstvím.
MM

Volby do Senátu Parlamentu České republiky
Dokončení ze str. 1
Ze závažných, zejména zdravotních důvodů
může volič požádat Obecní úřad Velichov
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat do přenosné volební
schránky, a to pouze v územním obvodu
obce. Telefonní spojení na OÚ Velichov
a do volební místnosti: 353 942 105.
Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodě v prvním kole voleb do Senátu
nadpoloviční většinu všech odevzdaných
hlasů a nebude tak zvolen žádný z kandidátů,
bude se konat druhé kolo voleb. Toto kolo
proběhne ve dnech 22. října 2010 od 14.00
do 22.00 hodin a v sobotu 23. října 2010 od
8.00 do 14.00 hodin.
Marie Převrátilová

Den
otevřených
dveří
Koňská lekce

Očkování
proti chřipce

Ve středu 6. října 2010 se koná
v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Den
otevřených dveří. Srdečně zvána je široká veřejnost.
red

V současné době probíhá dobrovolné
očkování proti chřipce, které by mělo
organismus chránit celý rok. U zájemců
nad 65 let věku hradí očkování pojišťovna,
cena pro ostatní zájemce je 150 Kč.
DH

Obytná zóna
u panelových domů
a bytovek
Říjnová výuka jízdy na koni se uskuteční
výjimečně druhou sobotu v měsíci, tedy 9. října
2010 od 9 do 11 hodin v jízdárně občanského
sdružení Castila v Mořičově. Jízdy na koních se
mohou účastnit děti i dospělí. Přijeďte přivítat
podzim pohledem z koňského hřbetu.
Nezapomeňte na nepromokavé oblečení
a vhodné boty.
Autobusová linka Velichov - Ostrov odjíždí stále
stejně, tedy v 8.38 hod. z náměstí.
JR

Vzhledem k tomu, že se avizované schůzky, kde
byl představen záměr rekonstrukce vozovky a výstavby parkovišť u velkého paneláku, bytovek
a malého paneláku, účastnili pouze čtyři občané, nabízíme možnost seznámit se s dokumentací na OÚ, kde bude v úřední dny do
konce října k dispozici.
MM

Evidence obyvatel
Stav obyvatel k 31. srpnu 2010:
540, z toho 270 mužťů a 270 žťen

Kino v Kyselce
říjen
promítá se vžťdy v sobotu od 19.30 hod.

2. 10.
9. 10
16. 10.
23. 10.
30. 10.

Kajínek
Zatím spolu, zatím živí
Čarodějův učeň
Sex ve městě 2
SHREK: Zvonec a konec
(od 18.00 hod.)
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