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Velichovský triatlon
po vyhlášení výsledků opět vrátil do jeho kanceláře. Soutěžní rivalita mezi obcemi tedy přetrvává, ale já věřím, že se pohár zas jednou vrátí
domů. Daleko víc si vážím toho, že se triatlonu
dokončení na str. 4

Úvodník

Všem, kdo si chtějí zasportovat a ještě se u toho
pobavit, je určena první neděle v září, kdy se
koná Velichovský triatlon. Putovní pohár nám
loni odvezl starosta Kyselky, letos ho sice přivezl,
ale opravdu jen na samotný čas závodu, neboť se

Mám tak nějak pocit, že se nám společnost rozděluje. Rozděluje se na ty, kteří se
bojí nemoci a na ty, kteří se bojí víc budoucnosti. Kdy jindy by měla do tohoto
dění vstoupit tolerance. Sama znám ze
své zkušenosti, že vejdu-li někam, kde
mají tři lidi roušku, respektuji to. Pak vejdu v roušce mezi skupinku "odrouškovaných" a je mi divně z toho, že dodržuji
platné nařízení. Sama nevím, jakým
informacím věřit, když mi je přednáší
osobnosti, kterých si vážím a ani tyto
osobnosti se nedokážou shodnout. Přiznávám, že roušku nosím hlavně z toho
důvodu, abych při případném trasování,
a zjištění kontaktu s někým pozitivním,
mohla s pravdou říct, že jsem měla při
tom a tom konkrétním jednání roušku
a nemusím do karantény. To mě totiž
osobně děsí víc. Ale možná ještě víc mě
děsí, jak toto vzniklo - je-li v kontaktu
s pozitivně testovaným někdo, jako je premiér, a ten pak následně prohlásí něco
o výšce stropů a o roušce na obličeji, do
karantény nemusí. Kážu-li vodu, nemůžu
pít víno. A takhle snadno se dá zmařit
důvěra, která už tak jako tak byla křehká.
Nebojím se, ale respekt z nemoci mám.
Říjen je měsíc seniorů. Vzpomeňme si na
svoje rodiče a prarodiče a už kvůli nim
buďme opatrní víc, než kdy jindy.
Ještě si dovolím touto cestou poděkovat
za preferenční hlasy v krajských volbách.
Sice jejich počet nestačil k získání mandátu, ale díky hlasům pro kandidátní
listinu, v jejímž čele jsem stála, se do krajského zastupitelstva dostali moji tři kolegové, což považujeme za ohromný úspěch.
Užívejme si zkracující se dny ve zdraví
a bez stresu.
Markéta Sinkulová Moravcová
starostka obce
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Krajské volby
2. a 3. října se uskutečnily volby do zastupitelstev krajů. I přes opatření, která volby doprovázela, byla ve Velichově opravdu vysoká
volební účast. Celkem svého práva využilo
195 voličů, což je 46,10% (o cca 10 % více
než celorepublikový průměr). Platných bylo
odevzdáno 194 volebních obálek. Díky volební účasti čas ve volební místnosti rychle utíkal. A ani letošní volby si nenechali ujít čerstvě plnoletí občané.
A jak dopadly volby u nás?
SNK 1
78 hlasů
ANO 2011
38 hlasů
SPD
30 hlasů
Koalice STAN, TOP 09
13 hlasů
Česká pirátská strana
10 hlasů
Koalice VOK a KVC
7 hlasů
Koalice ODS a KDU
5 hlasů
Trikolora
5 hlasů
Místní
4 hlasy
ČSSD
3 hlasy
SKP - řád národa
1 hlas

Celkové výsledky voleb včetně přednostních
hlasů pro jednotlivé kandidáty naleznete na
webových stránkách Českého statistického
úřadu:
www.volby.cz/pls/kz2020/kz311?xjazyk=CZ
&xkraj=4.
MSM

Září ve školce
Se začátkem školního roku se do plného
provozu vrhla i naše školka. Sedm odhodlaných šikovných předškoláků, na druhé
straně šest mrňousků, kteří zvládají první
dny bez rodičů opravdu statečně. Celkem je
ve školce zapsáno 26 dětí. Program musí zaujmout všechny a to se v září určitě dařilo.
Krom každodenní výuky na děti čekal program, kdy školku opouští, nebo kdy naopak
do školky pestrý program přijíždí.

Pošta v Kyselce
Jak jsem již psala v minulém čísle Velichovských novin, Česká pošta, s. p. mění
otvírací dobu svých poboček. Po dost razantním omezení provozní doby v Ostrově,
přichází omezení i pro pobočku v Kyselce. Ta
má nyní otevřeno následovně:
PO, ST
11:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
ÚT, ČT, PÁ 08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Pošta ve Vojkovicích zůstává otevřena stejně,
jako tomu je už delší dobu, tzn. od pondělí
do pátku od 8:30 do 10:00 a od 14:00 do
16:00 hod.
red

Ale hezky popořádku. Návštěva Krajské knihovny v Karlových Varech je pro nás oblíbenou stálicí. Pro děti je vždy připravené
povídání na určité téma, nemůže chybět ani
listování v knížkách, a když dovolí počasí,
musíme potrénovat i na krásném hřišti, které

hned vedle knihovny je.
Tibetská pohádka v zajímavých kulisách zaujala snad všechny. Stejně tak návštěva BIO
statku ve Valči. Tam se děti dozvěděly mnoho zajímavého o včelkách, ovečkách, vyrobily
si mošt a pan majitel vyprávěl poutavě i o
zámecké zahradě.
red
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Čištění Ohře

Původní dubnové čištění řeky Ohře se nemohlo uskutečnit, pořadatelé tedy přeložili
akci na druhou polovinu září. Změna termínu, a možná i celková nálada ve společnosti,
nám snížila účast velichovských dobrovol-

níků na polovinu, sešly se nás tři desítky včetně dětí. Každopádně se podařilo opět
nasbírat vcelku velkou hromadu odpadků
a mezi nimi i boby, za které si jejich nálezce
vysloužil druhé místo v soutěži o největší
kuriozitu a může se tak těšit na drobnou
cenu od partnera akce.
Výborná zelňačka z kuchyně Hospody
U Lípy rozhodně nezklamala. Žlutá trika byla
nepřehlédnutelná a břehy snad nějakou
dobu vydrží bez odpadků.
Mnohokrát děkuji dobrovolníkům za jejich
účast a pomoc.
MSM
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Velichovský triatlon
pokračování ze str. 1
účastní z Velichova lidi, kterým jde víc o ten
"srandamač", jakým tato akce je.
Dětský duatlon se těšil z krásné atmosféry, kterou na zahradě u zámku vytvořili jak rodiče soutěžících dětí, tak soutěžící z toho "velkého" triatlonu. Aby rychleji uteklo čekání na výsledky
(a že se každým rokem zdokonalujeme), požádala
jsem o pomoc pana Stránského, který dorazil se
svou smečkou leonbergerů. Tito méďové si postupně získali srdce snad všech přítomných.
Poutavému povídání o tom, jak tito hafani

pomáhají lidem se zdravotním postižením, nebo
jak dělají radost babičkám a dědům v domovech s pečovatelskou službou, naslouchal celý
amfiteátr.
Tak na příštím jubilejním desátém ročníku na
viděnou! Termín je snadno zapamatovatelný MSM
první neděle v září.

Evidence
obyvatel
Stav obyvatel k 31.8. 2020:
516, z toho 266 mužů a 250 žen.
V obci je k trvalému pobytu hlášeno 36 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
říjen
Vzhledem k přijatým opatřením kino od 12. října
2020 nepromítá. Aktuální informace sledujte na
webu http://www.obeckyselka.cz/kino .
Názor redakční rady nemusí být totožný s názorem přispěvatelů. Redakční rada neodpovídá za obsah příspěvků, jejichž autorem není její člen.
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