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Velichovský triatlon
novorolské družstvo s označením „151“, na
druhém místě skončilo velichovské družstvo
„Rychlé špunty“ ve složení Kristýna Urbanová, Karel Hamrla a Dáša Axmannová
a třetí příčka zůstala pro družtvo „Morgang“
z Hájku – Míšu, Pavla a Matouše Moravcovi. Putovní pohár se tak po dvou letech
vrátil do Velichova.
Pan Havlíček z Hájku se triatlonu účastní
každý rok, asi na dvě výjimky si pokaždé
odnesl triko pro vítěze disciplíny. Navrhuji,
že mu příští rok na startu svážeme nohy, co
vy na to???
Velkou radost nám udělaly děti, které se
účastnily duatlonu. V kategoriích podle
věku za vydatného fandění poměřily své
síly. Letos nás mile překvapila účast předeJiž podesáté se postavili na start v parčíku
účastníci Velichovského triatlonu. Sice by
se dali na prstech jedné ruky spočítat, ale to
neubralo na atmosféře, kterou spolu s diváky vytvořili. Počasí na jedničku, ceny
připravené, trasa také. Někdo nám postavil
na trase určené cyklistům přesně na křižovatce dvou cest stan (a částečně vjel autem),
ale vše se zvládlo a členové jednotlivých
štafet se poprali se svými úseky bez zranění.
Bahno u minerálky bylo také výživné.
První místo obsadilo hájecko-karlovarsko-

dokončení na str. 4

Úvodník
Nádherné babí léto je tu. Věřte, že ten pohled z okna mého domova bych po ránu
přála každému. Je mi jasné, že krásných
výhledů na Velichov se dostává z mnoha
oken a kopců. Máte např. v mobilu
pěknou podzimní fotku? Podělte se s námi a pošlete mi ji ve zprávě na FB
Velichova nebo na obecní mail, ráda ji
zveřejním dál.
Nadcházející měsíce budou rozhodující,
nejen co se týká naší budoucí vlády, ale
i případných opatření. Zastavit Covid 19
ze dne na den se nikomu nepodaří, stejně
tak informace o počtech pozitivně testovaných, kterými nás média opět začnou
zásobovat. Pozitivní by měla zůstat ale
především naše nálada. Na 1. října připadá Mezinárodní den seniorů. Začátkem
října bych se ráda na pozitivní náladě
právě těchto lidí podílela. Připravuji
setkání, o kterém najdou informace ve
svých schránkách. Držme palce, ať se
může uskutečnit.
Přeji nám všem, ať ještě stihneme nasát co
nejvíc slunečných paprsků a hezkých dní.
Markéta Sinkulová Moravcová
Starostka obce
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Altán u školky
Provoz velichovské mateřinky financujeme
z obecního rozpočtu, mzdy zaměstnanců jsou
hrazeny ze státního rozpočtu. A když školka
dobře hospodaří s příspěvkem na provoz od
obce, plní si rezervní fond. Díky tomu, že
školka v uplynulých letech šetřila, mohli
jsme si dovolit peníze z tohoto fondu použít.
Konkrétně na pergolu, která přes prázdniny
vyrostla na zahradě vedle školky. Ještě bude
vybavena stoly a lavicemi.
Rostoucí cena dřeva nám nedovolila dlouho
zvažovat a otálet. Na červencovém jednání
zastupitelstva byla stavba altánu schválena
a na konci srpna už altán stál. Uplynulý rok
přinesl mnoho změn a vyvstala potřeba
zamyslet se nad tím, jak by mohly děti trávit
víc času venku i za méně příznivého počasí
tak, aby nebyla omezena výuka, která ve
školce probíhá. Samozřejmě se dá venku
i svačit a k tomu je altán jak dělaný.

Přeju dětem a jejich učitelkám, aby v letošním roce nebyl provoz školky kvůli covidu
omezen a mohly si tak naplno užívat všeho,
co jim nejen samotná budova, ale i její zahraMSM
da nabízí.

Vlhčené ubrousky
cí Karlovy Vary jsou zvyklí na ledacos, ale
pokud něco z duše nenávidí, tak to jsou
právě splachované vlhčené ubrousky, které
opravdu do kanalizace nepatří.
Myslete na to a vlhčené ubrousky nesplachujte.
red

Říkáte si, že jsou následující fotografie nechutné? To jsou. I zápach linoucí se z kanalizační šachty do té doby, než je zjištěna příčina, a to nemluvím o zápachu při jejím
odstraňování. Pracovníci Vodáren a kanaliza-

Letní kino

Kino v Kyselce
září

Letos se nakonec podařilo dvakrát promítnout
film v našem letňáku. Poprvé v parčíku,
podruhé v kostele. Film „Gump – Pes, který
naučil lidi žít“, si nenechalo ujít 40 diváků,
druhý film „Trollové – Světové turné“ vidělo
22 diváků, většina z nich dětí.
V příštím roce bude určitě dostupných více
zajímavých filmů i na nosičích, které naše technika zvládne, takže se budeme těšit v parčíku
na viděnou. Budeme tedy doufat, že se filmoví
distributoři stihnout zahojit a půjčovné nebude
dosahovat letošních přemrštěných částek. r e d

Evidence
obyvatel
Stav obyvatel k 31. 7. 2021:
509, z toho 262 mužů a 247 žen.
V obci je k trvalému pobytu hlášeno 35 cizinců,
kteří nejsou do celkového počtu započítáni.
Upozornění: z důvodu ochrany osobních údajů již nezveřejňujeme výzvy k vyzvednutí zásilek
občanům s tzv. úřední adresou na nástěnce
umístěné na budově OÚ. Občané s úředním
pobytem se musí sami průběžně na OÚ informovat - tel. 353 942 105, popř. si zařídit
doručovací, popř. dosílací adresu. Doručovací
adresu si můžete zadat na OÚ Velichov,
adresu dosílací pro změnu na poště.

Promítáme vždy od 19:30, není-li uvedeno jinak.
Vstupné 80 Kč.

18. 9. Chyby (vstupné 80 Kč)
25. 9. Křupaví mazlíčci
(od 18:00 hod., vstupné 50 Kč)
Kapacita hlediště může být zaplněna nejvýše z 50%. Všichni
diváci musí být usazeni, tak aby mezi nimi bylo alespoň jedno
neobsazené sedadlo (s výjimkou osob z jedné domácnosti).
Při příchodu musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících podmínek:
• doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
• doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin,
• doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v
době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
• aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této
dávky musí uběhnout nejméně 22 dní.
Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95/N95).
V hledišti není možné konzumovat jídlo ani nápoje.
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Nohejbalový turnaj

Volby
Ve dnech 8. a 9. října 2021 se konají volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Volební místnost bude otevřena v pátek od 14
do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. Pro
případ, že se nemůžete účastnit voleb v místě
bydliště, si požádejte o vydání voličského
průkazu - písemná žádost musí být doručena
do 1. října, osobně můžete požádat nejpozději
6. října do 16 hodin. Formulář žádosti
najdete na webu obce, popř. na OÚ.

Sbor dobrovolných hasičů uspořádal svůj
tradiční nohejbalový turnaj. Dějištěm tohoto
klání bylo v sobotu 4. září tartanové hřiště
v sousedních Vojkovicích. Turnaje se účastnilo 10
týmů, kromě Velichova a Vojkovic mezi nimi byli
i borci z Lomnice, Sedlečka nebo z Rotavy. Hrálo
se víc jak 8 hodin. Tým se záhadným názvem
SDH
Psojedi si zaslouženě odvezl pohár.

Informace MUDr. Kiprova
V naší ordinaci bude probíhat přeočkování 3.
dávkou proti COVID 19 a to buď vakcínou
Pfizer nebo Moderna. První termíny vycházejí
na začátek listopadu. K očkovaní se mohou hlásit všichni (až během listopadu!), kdo jsou již
naočkovaní kteroukoli vakcínou. Jediná podmínka je, aby pacient byl min. 8 měsíců po
poslední dávce očkování proti COVID 19. Očkování proti chřipce bude i letos, očkovat
začneme od 29. 9. 2021, očkovat se bude vakcínou Influvac tetra jako v loňském roce. Seznamy pacientů k očkování neděláme, očkujeme
do vyčerpání zásob (máme o 10 více jak loni).
Pokud bude velký zájem přiobjednám další. JK

Mobilní svoz
odpadů
V sobotu 25. září se ve Velichově uskuteční
svoz nebezpečného a velkoobjemového
odpadu.
Kontejnery, do kterých je možné tento
odpad odkládat, budou k dispozici dle
následujícího rozpisu:
9.00 – 9.30 – autobusová zastávka „Za vodu“
9.30 – 10.15 – dvůr vedle Hospody U Lípy
10.15 – 11.00 – parkoviště u panelového domu
Uvedené časy nemusí být v souvislosti
s množstvím dovezeného odpadu přesné,
proto buďte trpěliví.
Nefunkční elektrospotřebiče můžete odevzdat v místě zpětného odběru – šatlava ve
dvoře. V době od 9 do 11 hodin můžete své
spotřebiče dovézt bez předchozí domluvy,
místo bude otevřené.
Využijte této možnosti a zbavte se pohodlně
odpadu. Kontejnery budou přistaveny na
více dní v prosinci. Ze zkušenosti sami víte,
že jsou zaplněny během pár hodin. Při
mobilním svozu bude svezeno vše během jednoho dopoledne.
red
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Velichovský triatlon
pokračování ze str. 1

vším velichovských dětí nebo dětí, které
mají ve Velichově příbuzné.
Děkuji všem účastníkům za zodpovědnou a
odvážnou účast, zdravotník byl naštěstí
opět bez práce. Velký dík patří samozřejmě
všem, kdo mně s organizací pomohli jak
na startu, tak na trase.
MSM

Vítězství v soutěži obcí
Velichov obsadil 1. místo v kategorii obcí
s počtem obyvatel do 2 500 v soutěži obcí ve
sběru elektroodpadu. Vyřazené lednice, pračky
a mikrovlnky nám přinesly i finanční dar ve
výši 15 tis. Kč.
Soutěž byla vyhodnocena na zámku Kynžvart.
Výsledky jsem dopředu neznala. Jen pozvání
na akci signalizovalo, že nám bude nějaká cena
předána. Překvapení v podobě zlaté příčky bylo obrovské. Zatímco Velichov vyhrál cenu od
společnosti Elektrowin, sousední Kyselka se
dočkala ocenění od společnosti Asekol, která
pro změnu recykluje spotřební elektroniku
(TV, PC, rádia apod.).
Děkuji tedy všem občanům za to, že poctivě
vozí vyřazené elektro spotřebiče k šatlavě.
MSM
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