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Velichovský triatlon
členové vítězného družstva, nejlepší družstvo
z Poohří bylo z Velichova, putovní pohár tak
zůstal doma.
dokončení na str. 4

Úvodník
Slunné nedělní dopoledne přilákalo 4. září
do parčíku u řeky 15 účastníků 11. ročníku
Velichovského triatlonu. Do studené Ohře se
tak postupně vrhlo pět z nich, aby posléze
předali štafetu cyklistům, kteří se vydali na
cestu terénem k minerálce a do polí kolem
„Králáku“. U hasičárny cyklisté předali štafetu běžcům, kteří se postupně poprali s dvoukilometrovou tratí k objektu bývalé Níťárny.
První místo obhájilo družstvo, které se v podobném složení účastní našeho triatlonu
pravidelně – Michal Havlíček, Marcel Vltavský a Lenka Kůsová vyrazili tentokrát
s názvem Legendy Karlovarska. Druhé skočilo
karlovarské družstvo FRAJAPE – František
Bartoš, Jaroslava Vnuková a Petr Kulmon,

třetí místo vybojovaly Rychlé špunty – Lucie
Richtárechová, Karel Hamrla a Dáša
Axmannová. Nováčky bylo rodinné družstvo
Kubínů – do vody se vrhnul táta Tomáš, jeho
tým pak tvořili sourozenci Filip a Denis.
Pátou příčku obsadilo další rodinné družstvo
– Míša, Matouš a Pavel Moravcovi z Hájku.
Nejrychlejší v jednotlivých disciplínách byli

Čtyřleté volební období se pomalu, ale
jistě, blíží ke svému konci. Ve dnech 23.
a 24. září svými hlasy rozhodnete, kdo se
nově stane členem Zastupitelstva obce
Velichov. Vedle sebe stojí dvě kandidátní
listiny a já nám přeju, aby svých devět hlasů
využilo co nejvíce občanů naší obce. Zároveň budete mít možnost vybírat nového
senátora volebního obvodu Karlovy Vary.
Uplynulé čtyři roky považuji osobně za
nejsložitější v mé dosavadní starostenské
kariéře. Obzvlášť jeho druhou polovinu.
Nějak se smířit se zněním nových zákonů
a jejich uvedením v praxi, to už jsem si za ty
roky zvykla. I když např. smiřování se s novým
zákonem o odpadech a novou poplatkovou
povinností mě pořád nějak nejde.
Covid, který ve svém počátku semknul
společnost a probudil v lidech ochotu
pomáhat, později společnost rozdělil. Stejně
tak nás „prověřil“ válečný konflikt na
Ukrajině. Jeho dopady si každý zažíváme na
vlastní kůži, ať už se jedná o zdražování
zboží a služeb, nebo nedostupnost spousty
výrobků, popř. částí potřebných pro jejich
výrobu. Nervozita a obavy z toho, co nás
v budoucích měsících čeká, bohužel sílí.
Využívejme tedy všech možností pomoci
a podpory, které nám jsou nabízeny.
Děkuji i touto cestou zastupitelům Ne pokaždé jsme se na všem shodli, to by přece
nebylo ani normální. A děkuji i pracovníkům obecního úřadu za spolupráci, která
nebyla vždy vlivem okolností jednoduchá.
V neposlední řadě díky občanům, kteří
přicházeli s rozumnými podněty, s pomocí a někdy třeba i pochvalou. Některým
jsme pomohli, jiné jsme naštvali, jiní odcházeli s nepořízenou, protože ne vše můžeme ovlivnit, každopádně doufám, že
převládají ti spokojení.
Markéta Sinkulová Moravcová
starostka obce
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Volby do zastupitelstev obcí
Ve dnech 23. a 24. září 2022 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.
Ve stejném termínu se konají i volby do
Senátu Parlamentu ČR – případné 2. kolo se
pak koná o týden později – 30. září a 1. října
2022, kdy je volen jeden ze dvou kandidátů,
kteří v předchozím kole získali nejvíce hlasů.
Volební lístky pro 2. kolo již nejsou distribuovány předem, volič je obdrží ve volební místnosti.
Voliči mohou pro hlasování v senátních volbách požádat o vydání voličského průkazu.
Na tento voličský průkaz však může volič
hlasovat pouze v rámci volebního obvodu,
kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny
a v jehož územním obvodu je volič přihlášen
k trvalému pobytu - v okrese Karlovy Vary.
Voličský průkaz může být vydán pro jedno
nebo pro obě kola voleb. Žádost musí být
doručena Obecnímu úřadu Velichov některými níže uvedenými způsoby:
• v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče – na adresu: Obecní úřad
Velichov, Velichov č. p. 13, 363 01 Ostrov
nebo
• v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče (fyzické osoby) do datové schránky Obce Velichov:
pvubkbn, (žádost nemusí být podepsána
uznávaným elektronickým podpisem voliče)
a to nejpozději do 16. září 2022
• osobně na Obecním úřadě ve Velichově,
a to nejpozději do 21. září 2022 do 16.00
hodin. Žádost se podepíše před úředníkem

po prokázání své totožnosti platným občanským průkazem, cestovním dokladem.
Voličem je občan obce, který alespoň druhý
den voleb (tj. sobota 24. září 2022) 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.
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 k trvalému pobytu občana
Evropské unie, potvrzení o přechodném
pobytu na území. 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 max. 9 kandidátů, nebo
zakřížkovat celé sdružení nezávislých kandidátů/volební stranu - tak dá všem jejím

členům hlas. Počet hlasů pro sdružení kandidátů/volební stranu je součtem všech
hlasů, které obdrželi všichni jeho kandidáti.
Hlasovací lístek je pouze jeden 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
• označení sdružení nezávislých kandidátů
nebo volební strany
• kombinace obou způsobů
Za neplatný hlas se považuje:
• na hlasovacím lístku není zaškrtnuta žádná
strana ani kandidát
• 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 Velichov
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

Mobilní svoz odpadů
Mobilní svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne v sobotu 24. září.
Jak už jste zvyklí, budou automobily, do jejichž
kontejnerů je možné odpad uložit, stát od
9:00 do 9:30 hod. na zastávce Za vodou, od
půl desáté do 10:15 ve dvoře u hasičské zbrojnice a pak do 11 hodin na parkovišti
u velkého panelového domu.
V tuto dobu bude otevřena i šatlava, kam
můžete odložit nefunkční a vyřazené elektrospotřebiče.
Prosím využijte této možnosti, jak se rychle
zbavit odpadu. Akce probíhá vždy v sobotu
dopoledne, kdy může být většina obyvatel
doma. Když pak přistavíme kontejnery po
obci, dojde k jejich zaplnění během prvních
dnů a vy tak zbytečně čekáte na další příležitost. Při mobilním svozu bude určitě odvezeno
vše, co bude potřeba, aniž by odpady z přeplněných kontejnerů hyzdily veřejné prostranství.
red
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Květinový ráj ve Velichově
Pozornému oku těch, kteří se rádi prochází
směrem k minerálce, určitě neunikla proměna
louky za posledním domem po pravé straně.
Tomuto stavu předcházela řada papírování,
povolování, rozborů půdy a neskutečné dřiny.
Cesta k proměně není zdaleka u konce. Tou,
která za tím vším stojí, je paní Daniela Tichá.
Před několika lety vytvořila záhony u velkého
panelového domu, následně upravila náves tak,
aby vysázené rostliny ustály delší horka, nepotřebovaly náročnou údržbu, a přesto se v průběhu
vegetačního období měnily barvy trav a květin,
které postupně vykvétají. Paní Tichá má svůj
domov v Krušných horách, kde klima není
úplně ideální k růstu květin, které by ráda pěstovala. Jenže klima není všechno – paní Tichá
má vysoké nároky na to, v jakých podmínkách
pěstované květiny rostou a rozhodně nechce,
aby zákazníci měli doma ve váze květinu plnou
chemie.

Povězte nám víc o tom, jak květiny pěstujete.
Hlavně úplně organicky, bez chemie. Na květinové farmě používám jen přírodní hnojiva a postřiky, např. mléko s odvarem z přesličky, zkvašené rostliny, fermentované rostlinné džusy.
Zkrátka postaru, na záhonech nemám ani fólie
ani geotextilii. Všechny záhony jsou zamulčované. U záhonů mám drenážní jámy s kamínky, zde se zachycuje voda a vytváří tak klima,
které je pro pěstování rostlin důležité. Postupně
budou vysazeny ovocné stromky, aby zde byl
přirozený stín, na určitých záhonech budou
vysoké květiny, které také svým stínem pomůžou ostatním. Na záhonech najdete měsíček
lékařský, ten zde funguje opravdu jako půdní
lékař, když usychá, ustřihnu ho těsně u země
a položím na záhon, kde postupně uschne
a slouží jako mulč.

Vítání občánků

Do třetice všeho dobrého to vyšlo, neštovice
i 7. dětská nemoc opustily školku, a tak jsme
mohli mezi velichovské občany v pátek
2. září přivítat tři holčičky – Štěpánku
Cimickou, Amálku Kosovou a Adélku
Tomešovou.
Šest školkových sudiček předneslo dětem
a jejich rodičům básničky, holčičky dostaly
výbavu v podobě dětské porcelánové sady
s krtkem a dárek s jejich jménem.
Přejeme dětem a rodičům hodně zdraví,
lásky a ohleduplnosti ze všech stran. M S M

Květinová farma? Jak vlastně toto místo nazýváte?
Květinová farma Velichov. Stručný a jasný
název, žádné rozněžnělé označení. Po zralé úvaze
jsem toto místo pojmenovala tak, jak tomu ve
skutečnosti je. Slovo farma v lidech evokuje
hlavně zvířata, doplněním slova „květinová“
dostala farma ten pravý název.
Co se s květinami děje pak?
Ve správné fázi květu, kdy jsou květiny určené
k řezu, je stříháme. Primární zákazníci jsou pro
mne floristky a květinářky. Květiny vypěstované
na mé farmě necestují po celém světě, nenechávají za sebou uhlíkovou stopu. I když semínka
mám z Británie nebo z Irska, hlízy z Holandska nebo Německa. Květiny ode mne putují k zákazníkovi dle jeho přání, nestříháme květiny „na sklad“. Když floristka potřebuje např.
bordó jiřiny, a zrovna jsou správně vykvetlé, přijíždí a odváží si je podle aktuální potřeby. Také
nabízíme asistovaný samosběr. Když někdo potřebuje květiny na oslavu nebo jinou společenskou události a chce si pak dekorace udělat sám,
přijde a po domluvě si ukáže, jaké květy se mu
líbí a naše farmářky mu je ustřihnou. Nůžky do
ruky ale nikomu nepůjčujeme.
Mohou přijít lidé z okolí a odnést si od vás květiny?
Ano, i se tomu tak děje. Zatím nemám stálou
otvírací dobu, od příštího roku už tomu tak

bude. Když půjdete kolem, a my budeme zrovna
na farmě, zeptejte se, rády vám čerstvé květiny
nastříháme a vy si je za symbolickou částku
odnesete. Kytice ale nevážeme, poskládáme vám
květiny podle přání a třeba i velikosti vaší vázy.
Můžou vám být lidé nějak nápomocni?
Určitě. Uvítám trávu ze sekačky – ale pozor,
pouze pokud na trávník nepoužíváte herbicidy
ani jinou chemii. Trávu můžete nechat kdekoli
u brány. Jinak musím uznat, že jsem z velichovských občanů nesmírně nadšená. Nesetkala
jsem se s náznaky vandalismu, lidé s námi hezky promlouvají, fandí nám, pozorují pokroky a
jsou všímaví. Když jsme např. nedávno večer
nechali venku čerpadlo, hned nám volala starostka s tím, že se na ni všímavý občan obrátil,
aby nám dala vědět.
Co bude s farmou teď v následujících měsících?
Připravujeme záhony na zimu a sbíráme semínka.
Naposledy půdu „otočím“, zapravím do ní uhlíky
a kompost, pak už zde bude probíhat jen bezorební technika pěstování – to znamená, že záhony se
budou vrstvit kompostem a půda se nebude
otáčet ani jinak narušovat. Připravujeme podzimní prodej semínek a hlíz některých jiřin. Není to
o tom, že si lidé vyberou konkrétní jiřinku a tu
budou mít, ale pokud zde roste jiřina, která není
vhodná k řezu a do vazby, ale někomu na zahrádce udělá radost, tak si ji může zakoupit. V zimě
bude farma odpočívat a já se budu věnovat své
další činnosti a tou je lyžařská škola.
Jaké jsou vaše plány do budoucna?
Letos jsme zde zkusili pěstovat zeleninu. Zprvu
jsem si myslela, že jen pro potřebu mé rodiny
a známých, daří se jí zde ale velmi dobře, a tak
jsem se rozhodla, že příští rok nechám pro
zeleninu možná až čtvrtinu farmy. Postupně budeme posunovat plot a připravovat další záhony.
Plánuji podstatně rozšířit nabídku jiřin a přibyde i mnoho nových druhů květin. Zatím nás
lidé najdou jen na Instagramu, i tomuto se v
budoucnu pověnuji a náš současný profil
„Jak_se_rodí_farma“ přejmenuji na Květinovou
farmu Velichov.
Nezbývá než popřát paní Tiché mnoho štěstí při
cestě za plněním jejího snu. A vás, naše čtenáře,
pozvat do přírodního květinářství. Přijďte se
MSM
podívat a vybrat si květinu pro radost.

Evidence
obyvatel
Stav obyvatel k 31. 7. 2022: celkem
499, z toho 254 mužů a 245 žen.
V obci je k trvalému pobytu hlášeno 11 cizinců,
kteří nejsou do celkového počtu započítáni.

Informace o odstávkách elektřiny
Zasílání oznámení o plánovaných odstávkách e-mailem nebo SMS si může sjednat každý zá kazník ke svému odběrnému místu jednoduše a zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba,
popř. jsou tyto informace k dispozici také na www.cezdistribuce.cz/odstavky, a to vždy
nejpozději 15 dnů před konáním odstávky .
red
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Velichovský triatlon
pokračování ze str. 1
Po doběhnutí posledního závodníka se účastníci triatlonu přemístili na zahradu k zámku, kde vytvořili správnou atmosféru dvaceti
účastníkům dětského duatlonu. Děti byly

rozděleny do 5 + 1 kategorie. Ze čtyř účastníků dětského duatlonu se za dobu konání
této akce stali soutěžící v triatlonu, takže
když vydržíme, určitě si vychováme další
účastníky, kteří se nebudou bát vedle kola
a běhu vlézt do řeky a poprat se s jejím proudem a hlavně teplotou.

Věkový rozdíl přihlášených dětí nás donutil
vyhlásit kategorií víc než kdy jindy. Mladší
kategorii holčiček ovládla Majda Škuthanová, mezi kluky v této kategorii vyhrál
Ondra Olšan, ve starší kategorii 7 – 9 let
zvítězil velichovský Mirďa Dostál, dívčí kategorii ovládla Michaela Havlíčková a nejstarší
kategorii do 14 let vyhrál Adam Lužický.
Kompletní výsledky najdete na webu obce.

Nezbývá než poděkovat všem účastníkům za
to, že dorazili, pořadatelům za pomoc a slunci za to, že vydrželo celou dobu na obloze.
MSM

Při duatlonu zasahovala i zdravotní sestra,
která ošetřila koleno, místní závodník Šimon
Vojta se pak znovu postavil na start. I když ve
své kategorii nezvítězil, hrdě dojel do cíle.
Ukázal tak ostatním dětem, že není z cukru
a že radost ze závodu nemusí být vždy korunována medailí na krku.
Nejmladší účastnicí byla dvouletá Maruška
Škuthanová, která s úsměvem na tváři objela
na odrážedle zámek a následně ho oběhla.

Kino v Kyselce
září
Kino prošlo rozsáhlou rekonstrukcí a bylo slavnostně
otevřeno 14. května 2022. Nově si můžete zakoupit
prostřednictvím rezervačního systému z webových
stránek www.obeckyselka.cz
Začátky představení jsou v 19:30, není-li uvedeno jinak.

17. 9. Princezna rebelka (od 18:00 hod.)
24. 9. Vstupenka do ráje
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