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Oprava věže
Pod dohledem památkářů pokračuje oprava
věže kostela Nanebevzetí
Panny Marie. Ministerstvo kultury ČR financuje opravu prostřednictvím Programu záchrany
architektonického dědictví, dotací pomohl i Karlovarský kraj. A díky
fotografiím
Miroslava
Ludíka můžou z ptačí
perspektivy zkontrolovat
probíhající práce i čtenáři našich novin. M S M

Úvodník

Termín krajských voleb se blíží a já se na
vás po čtyřech letech obracím s prosbou,
abyste přišli k volbám. Mnoho z normálních občanů nemá potřebu navštívit krajský úřad nebo se zajímat o to, co vše kraj
zajišťuje. Ale dopravní obslužnost, opravy
komunikací, zimní údržba krajských silnic, zdravotní a sociální péče, vzdělávání,
podpora kultury, opravy památek, krizové
řízení, ochrana životního prostředí - to
vše jsou povinnosti, které kraj zajišťuje. Je
na voličích, zda svým hlasem přispějí k tomu, aby v těchto oblastech rozhodovali
lidé, kteří problematiku znají.
Netroufám si odhadnout, co vše se v následujících týdnech do voleb změní, jaká
opatření na nás kdo a od kdy nachystá,
každopádně krom občanského průkazu,
nebo cestovního pasu si nezapomeňte vzít
s sebou roušku.
Měsíc září je ještě plný zajímavých kulturních a sportovních akcí. Přeju pořadatelům lepší počasí, než jsme zažili na
Džínovém plese. A zároveň jim přeju tak
odolné návštěvníky, jako byli právě na
této akci.
Užijte si nadcházející babí léto podle
svých představ a samozřejmě přeju všem,
ať jsou zdraví!
Markéta Sinkulová Moravcová
starostka obce
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Herní prvky nejen pro děti

Jak jsem psala v minulém čísle, máme v obytné zóně nové herní prvky. Na
hřiště u panelového domu už děti mohou dle libosti, beton správně
vytvrdnul a nehrozí jeho narušení. V průběhu září bude ještě vyměněno
oplocení a doplněna jedna branka. Dodán bude také chybějící provozní
řád. Na něm se mimo jiné dočtete, pro jak velké děti je hřiště určeno. Ale
protože vím, že takový řád bude číst jen pár jedinců, dovolím si zde upozornit na skutečnost, že hnízdo mezi dvěma kůly nemá sloužit pro skupinu
puberťáků, kteří se na sebe natěsnají jako sardinky a zkouší, jestli se to s
nimi urve, nebo ne. Workoutové hřiště hezky zapadlo do prostoru pod
panelovým domem. Vážím si aktivity Kuby Říhy, který se zde ve svém volném čase věnoval těm, kteří zaregistrovali jeho na rychlo svolanou a pouze
přes FB propagovanou akci. Dodavatel prvků přislíbil exhibici, o které
dáme vědět. Bohužel její termín do uzavírky novin neznáme. Každopádně
přeju, ať nové herní prvky dlouho dobře slouží těm, kteří s dobrým
úmyslem přicházejí. Nové prvky na zahradě mateřské školy jsou skutečně
určeny pouze pro školkové děti. Mimo provozní dobu školky je zahrada
monitorována, proto žádám ostatní děti, ať se tomuto prostoru vyhýbají
obloukem.
Hřiště nad večerkou je volně přístupné. Jen opět apeluji na děti, ať používají k odhazování odpadků koš, uvědomí si, že koš není herním prvkem,
kopání do něj není to pravé, k čemu je určen. Na všech hřištích je přísný
MSM
zákaz kouření.

Pozvánka k "Lípě"
11. září od 20:00 hod., Andrew "The Bulet" Lauer trio, vstupné
v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč
Andrew patří mezi významné světové baskytaristy. Pochází z Kalifornie,
když mu bylo sedm, emigrovali s rodinou do Německa a poznáte ho
podle mohutného těla a ještě mohutnější hry na baskytaru. Jeho pódiový
projev je nezapomenutelný, a když ho jednou uslyšíte naživo, jeho sound
se vám už navždy vryje do srdce.
12. září od 20:00 hod., Kalandr & revival band, vstupné 180 Kč
Neformálně formální večírek na skoro domovské scéně ve Velichově.
Možná přijdou na řadu i srdcovky, za které schytalo dobrovolné uskupení karlovarských muzikantů veliké ohlasy.
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Krajské volby
Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou
dnech, v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu 3. října 2020 od
8.00 hodin do 14.00 hodin. Volební místnost
je na Obecním úřadu ve Velichově.
Voličem je státní občan České republiky, který
nejpozději 3. října 2020 dovrší věku 18 let; a je
přihlášen k trvalému pobytu v obci, která
náleží do územního obvodu kraje. Hlasovací
lístky pro volby do zastupitelstev krajů jsou
vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně. Na
každém hlasovacím lístku je mimo jiné uvedeno vylosované číslo kandidujícího subjektu. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit
úplnou číselnou řadu, neboť některé z kandidujících politických stran, politických
hnutí a koalic nekandidují ve všech krajích.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději
3 dny přede dnem voleb (29. září 2020).
Prokázání totožnosti
Volič musí ve volební místnosti prokázat
svou totožnost a státní občanství České
republiky
• platným občanským průkazem,
• platným cestovním pasem České republiky.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Průběh hlasování
Volič obdrží od okrskové volební komise
prázdnou úřední obálku opatřenou úředním
razítkem. Na požádání mu komise vydá
i sadu hlasovacích lístků. Každý volič hlasuje
osobně, zastoupení není přípustné. S úřední
obálkou a hlasovacími lístky se musí volič
odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování
umožněno. V o l i č v l o ž í d o ú ř e d n í o b á l k y j e d e n h l a s o v a c í l í s t e k pro politickou stranu,
politické hnutí nebo koalici, pro kterou se
rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku, který
vkládá do prázdné úřední obálky, může
zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u
4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím
lístku vyznačit, kterému z nich dává přednost
(udělení preferenčního hlasu).
Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky
vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je
hlas voliče neplatný. Neplatné jsou rovněž
hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném
tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy
do úřední obálky. Volič hlasuje tak, že úřední
obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží
před okrskovou volební komisí do volební
schránky. S voličem, který nemůže pro
tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek
anebo nemůže číst nebo psát, může být
v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích
lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen
okrskové volební komise, a hlasovací lístek za
něho vybrat a vložit do úřední obálky,
a popřípadě i úřední obálku vložit do volební
schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební
komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého
volebního okrsku. Pro využití této možnosti
volejte na tel. 353 942 105.
Hlasování na voličský průkaz
Na voličský průkaz může volič hlasovat i v jiném volebním okrsku, než do kterého náleží
podle místa trvalého pobytu. Ve volbách do
zastupitelstev krajů může volič takto hlasovat
jen ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny
a v jehož územním obvodu je volič přihlášen
k trvalému pobytu. Při ztrátě nebo odcizení
voličského průkazu nelze vydat duplikát.
Kde lze o voličský průkaz žádat
U obecního úřadu v místě trvalého pobytu
voliče. Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu
a případně požadovaný způsob doručení
voličského průkazu. Pro žádost o voličský
průkaz není předepsaný formulář.
Jak a do kdy lze žádost podat
Podáním v písemné nebo elektronické
podobě s doručením úřadu do 25. září 2020
- na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě
prostřednictvím datové schránky voliče.
Osobně do 30. září 2020 do 16.00 hod; volič
se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost
a úřad o žádosti učiní úřední záznam.
Kdy voličský průkaz dostane
Zákon nevymezuje žádnou konkrétní lhůtu.
Obecní úřad voličský průkaz předá voliči
osobně nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle.
Postup ve volební místnosti
Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí
průkaz odevzdat okrskové volební komisi.
Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků. Pokud se volič,
kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne
hlasovat ve "svém" volebním okrsku, musí
voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové
volební komisi. Jinak mu komise hlasování
neumožní.
Informace pro voliče v karanténě / izolaci
z důvodu onemocnění covid-19
Zákon č. 350/2020 je určen pro osoby, jimž
nařídila karanténu nebo izolaci z důvodu
onemocnění covid-19 krajská hygienická
stanice nebo praktický lékař. Zákon též umožní hlasování voličům umístěným v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena.
Pro tuto skupinu voličů se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:
Hlasování z motorového vozidla u volebního
s t a n o v i š t ě (tzv. drive-in hlasování) - tato
volební stanoviště budou zřízena pro každý

okres, bude jich tedy 78. Stanoviště budou
uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla,
jejich vybavení zajistí armáda. Takto může
volič hlasovat ve středu ve volebním týdnu
od 7 do 15 hodin.
Hlasování v pobytovém zařízení sociálních
s l u ž e b , k t e r é b y l o u z a v ř e n o - pokud krajská
hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení
na svém území krajskému úřadu, ten do nich
vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto
hlasovat bude možné od čtvrtka volebního
týdne od 7 hodin do pátku volebního týdne
do 18 hodin.
Hlasování do zvláštní přenosné volební
s c h r á n k y - pokud občan v nařízené karanténě
či izolaci nemůže využít drive-in hlasování,
může do čtvrtka volebního týdne do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd
speciální volební komise. Tuto komisi budou
tvořit členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou volební schránkou za občanem domů. Toto hlasování bude probíhat od pátku
volebního týdne od 7 hodin do soboty volebred
ního týdne do 14 hodin.

Zatančit si na skvělé písničky v podání Alabalabamby přišla necelá stovka návštěvníků. Odložený Džínový ples byl sice ve znamení kapek deště
a bláta, ale velichovští dokázali, že nejsou z cukru.

Změna na poště
v Ostrově
Nevyhovovala vám otvírací doba pošty ve
Vojkovicích? Využili jste možnosti změny
ukládací pošty a dopisy, popř. balíky, si
vyzvedávali v Ostrově? Česká pošta, s. p.
přichází se změnou otvírací doby svých
poboček i ve městech. Bohužel si člověk
musí vzít dovolenou z práce, pokud si bude
chtít mimo pondělí a středu vyzvednout
dopis.
Od 1. září 2020 je pošta otevřena následovně.
pondělí a středa 10:00 - 12:00 a 13:00 18:00 hod.
úterý, čtvrtek, pátek 8:00 -12:00 a 13:00 16:00 hod.
red
sobota 8:00 - 12:00 hod.
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Interiér kostela
Čas od času se stane, že se o náš kostel zajímá
zahraniční fotograf. Pokud to je jen trochu
možné, fotografování kostela ráda umožním.
A pak se ráda podělím o zajímavé fotografie. Se
svolením autora byly fotografie zveřejněny na FB
profilu Velichova, nyní je zveřejňujeme i prostřednictvím novin. Kostel Nanebevzetí Panny
Marie má svou jedinečnou atmosféru a určitě
nejsem sama, kdo si to myslí.
MSM
Foto: Steffen Brändle

Evidence
obyvatel
Stav obyvatel k 31.7. 2020:
516, z toho 267 mužů a 249 žen .

Údržba hřbitova
Obec Velichov přijme od 1. ledna 2021 pracovníka na údržbu hřbitova - sekání a úklid
trávy, listí, drobné opravy. Máte-li o tuto
brigádu zájem, kontaktujte starostku obce na
tel. 353 942 105, na e-mailu moravcova@velichov.cz, popř. osobně na OÚ Velichov.
I touto cestou mnohokrát děkuju za dlouholetou údržbu našeho hřbitova rodině
Uslerových, která se o hřbitov starala. K
tomuto místu mají vřelý vztah a jejich péče
nejen o zeleň, ale i o opuštěné hroby, byla
MSM
vzorná.

Mobilní svoz odpadů
V sobotu 26. 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 až v závěru roku. Ze zkušenosti sami
víte, že jsou zaplněny během pár hodin. Při
mobilním svozu bude svezeno vše během jednoho dopoledne.

V obci je k trvalému pobytu hlášeno 37 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.

Kino v Kyselce
září
promítáme vždy od 19:30, není-li uvedeno jinak
vstupné 80 Kč

12. 9. Medvídci Boonie:
Cesta do pravěku
vstupné 50 Kč, začátek v 18:00 hod.

19. 9. Bourák vstupné 80 Kč
26. 9. Šarlatán vstupné 80 Kč
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