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Volby
7. a 8. října se konaly volby do Senátu
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
a Zastupitelstva Karlovarského kraje. O týden
později se pak konalo ještě II. kolo senátních
voleb, neboť žádný z kandidátů nepřekročil
50% hranici, která by zaručila jeho přímé
zvolení.
V prvním kole volilo ve Velichově 39,24 %
voličů. Zde je pořadí jednotlivých kandidátů
na senátora:
1. Josef Váňa (ANO 2011)
37 hlasů
2. Eduard Frisch (SNK1)
33 hlasů
3. Jan Horník (STAN)
29 hlasů
4. Pavel Čekan (CSSD)
18 hlasů
5. Věra Bartůňková (KSČM)
17 hlasů
6. Jiří Kotek (Alternativa)
14 hlasů
7. Jiří Brdlík (ODS)
11 hlasů
8. Věra Ježková (SZ)
3 hlasy
Do druhého kola postoupili Josef Váňa a Jan
Horník. Volební účast byla 12,53 % (to je 56
voličů). Jan Josef Váňa u nás získal 19 hlasů
a Jan Horník, který senátorský post obhájil,
získal hlasů 37.
Z hlediska volební účasti, která u nás byla
41,48 %, i výsledků byly zajímavější volby do
Zastupitelstva Karlovarského kraje, neboť
v jednom z hnutí kandidovali starostové z na-

šeho blízkého okolí. V celkovém součtu
všech hlasů za celý kraj se Sdružení nezávislých kandidátů 1 k mandátu krajského zastupitele nedostalo. Volební výsledky v obcích,
ze kterých kandidovali starostové nebo místostarostové ale byly velice pozitivní. A jak
tedy dopadly volby u nás?
1. SNK 1
98 hlasů
2. ANO 2011
18 hlasů
3. Koalice SPD a SPO
12 hlasů
4. ČSSD
11 hlasů
5. ODS
7 hlasů
6. KSČM
6 hlasů
6. STAN s podp. KOA,KDU-ČSL,TOP09 6 hlasů
6. Česká pirátská strana
6 hlasů
9. Alternativa
5 hlasů
10. VOK
5 hlasů
Po dvou hlasech získali HNHRM a DSSS-NE
imigr. nepřizp. dikt.EU!, jeden hlas získala
strana PRO Zdraví a Sport, ostatní strany
a hnutí jsou u nás bez hlasu.
Pět volebních lístků bylo neplatných, pravděpodobně byly vloženy do špatné obálky
nebo na nich mohly být provedeny nepovolené úpravy.
Velmi nás potěšil zájem voličů, kteří se voleb
účastnili po tom, co dosáhli věku 18 let,

poprvé. Naopak volební účast v druhém kole
byla pro volební komisi skutečně za trest.
Nedá se nic dělat, je každého svobodným
rozhodnutím, jakým způsobem vyjádří svůj
názor a i neúčast při senátních volbách je
takovým jasným vyjádřením.
red

Úvodník
V říjnu se stala spousta událostí, která
rozhýbala náladu mezi občany naší republiky.
Ať už jsou to různorodá spojení polických
stran po krajských volbách, nejasnosti okolo
pořadu neodvysílaného komerční televizní
společností, udělení či neudělení státních
vyznamenání a na to navazující rozdělení
oslav Dne české státnosti.
Já se ve svém úvodníku ale budu věnovat
tématu mě poněkud bližšímu. Kde jinde,
než v těchto řádcích, mohu upřímně poděkovat za podporu, kterou jste mně
a hnutí SNKK 1 vyjádřili v krajských volbách. Do krajského zastupitelstva jsme se
sice nedostali, přesto jsem na naše hnutí
pyšná, šli jsme do toho sami za sebe s vlastní kůží a na vlastní kůži, bez sponzorů a velké kampaně. Jak se ukázalo, strany, které měly velikánskou nepřehlédnutelnou kampaň, získaly o pár desetin procent
víc, nebo dokonce i míň, než my. Vítězství
se dostavilo skoro ve všech obcích, ve kterých starostujeme. Určitě píšu i za své kolegy z okolních vesnic, když zde vyjádřím, jak
moc si toho vážíme. Tak za čtyři roky zase!
Markéta Moravcová
starostka obce
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Rozsvěcení vánočního
stromku ve Velichově
sobota 26. listopadu 2016
17.00 - pohádka pro děti
„Jak Honza roztočil čerty“
Divadelní scéna
DK Ostrov (Hospoda U Lípy)

17.45 Lampionový průvod
sraz s lampiony ve dvoře
před hasičskou zbrojnicí

18.00 Rozsvícení stromku
Vystoupení dětí z MŠ Velichov
Vánoční trh výrobků MŠ
Velichov

Hudební vystoupení
Duo Fellner a Helmer
...a svařák!

OHŇOSTROJ
Opravená
komunikace

Každý rok žádáme Karlovarský kraj o dotaci z Programu obnovy venkova. Letošní
dotace ve výši 150 tis. Kč byla použita na
opravu komunikace od panelového domu
ke křižovatce u obchodu. Celkové náklady
na rekonstruovaný úsek byly necelých
550 tis. Kč. Pravděpodobně na jaře bude
doplněno vodorovné dopravní značení.
MM

Country
odpoledne
Všichni malí i velcí členové tanečních
kroužků Berušky a Latinka, jejich
rodiče, babičky, dědečci, strýčci,
tetičky, kamarádi, známí a zkrátka
všichni dobří lidé, kteří milují country, jsou srdečně zváni na odpoledne
s lektorkou country tance Jitkou.
Akce se koná v sobotu 20. listopadu
2016 od 14 do 16 hodin v Restauraci
U Lípy. S sebou dobrou náladu,
taneční přezůvky, holky sukénku.
Symbolické vstupné 10 Kč bude
použito pro potřeby tanečních
kroužků.
MR
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Zimní pohár
Po dlouhých čtyřech letech se putovní pohár
- trofej velichovské soutěže, vrátil zpět do
Mírové, kde měl do roku 2012 několik
ročníků po sobě své čestné místo v hasičské
klubovně. Jednu z posledních soutěží v požárním útoku si letos nenechalo ujít jedenáct
družstev ze sedmi obcí a měst. Družstva byla
rozdělena do tří kategorií.
Zde uvádíme pořadí:
Kategorie PS 12 - muži
1.
Mírová
2.
Hroznětín
3.
Pila
4.
Vojkovice
5.
Velichov
Kategorie PS 12 - ženy
1.
Nová Role
2.
Velichov
3.
Ostrov
Kategorie PS 8
1.
Pila
2.
Velichov
3.
Ostrov
V sobotu 22. října dopoledne bylo počasí
opravdu podzimní a dělalo čest názvu akce.
I přes občasný déšť a vlezlou zimu byla akce
opět vydařená. Velichovský útok se sice nezdařil tak, jako loni touto dobou, ale zas
bude co zlepšovat.
red

Díky fotopasti si sáhlo již několik hříšníků do vlastních peněženek. I přesto, že je kontejne rové stání označeno varováním, se najdou tací, kteří tomu nevěří a zkouší naši pozornost.
Jen pro pořádek uvádíme, že toto místo není určeno pro obyvatele Velichova, kteří mají
smluvně zajištěn odvoz odpadů od svých domů. Všichni mohou využívat pouze kontejnery na
tříděný odpad, komunální odpad zde mohou ukládat pouze chataři, kteří mají s obcí uzavře nou smlouvu. A ještě jedna prosba určena mužům - když už si musíte za kontejner odskočit,
alespoň se otočte k fotopasti zády.

