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Malá vodní elektrárna
Stavebním úřadem v Kyselce bylo zahájeno
územní řízení k umístění stavby Malá vodní elektrárna - vodní dílo na řece Ohři.
Investor by toto dílo rád umístil na hranici
katastrů obcí Velichova a Vojkovice. Po
tom, co informace o záměru investora spatřila světlo světa, zvedla se vlna nevole nejen
občanů z naší obce, ale i rekreantů a zástupců různých spolků, kteří postupně k probíhajícímu řízení podávali své námitky.
Obec Velichov je ze zákona také účastníkem
řízení. Stavebnímu úřadu byly doručeny
námitky a negativní stanovisko obce.
O dalším průběhu a o tom, jak budou
námitky vyhodnoceny, budeme i nadále
informovat.
red

Úvodník
Ilustrační foto

Most v Šemnici

Most v Š e m n i c i b u d e o d 1 3 . s r p n a 2 0 2 1 u z a v ř e n . J a k d l o u h á u z a v í r k a b u d e , z a t í m n i k d o n e t u š í .
Foto: archiv Českého rozhlasu

Netuším, jak se to přihodilo, ale buď mně
dva týdny chybí nebo přebývají, každopádně se mi nedaří vrátit se do pravidelného
vydání novin v prvních dnech měsíce.
Ale přiznávám, že to bude spíš způsobeno
čekáním na informace a události, o kterých bych chtěla informovat. Pak je najednou sedmého, třikrát se vyspím a je desátého a najednou půlka měsíce. Jenže
pak jsem si řekla, že nám vlastně nemá co
utéct. Jsou zkrátka věci, na kterých tolik
nezáleží a až vzniklá situace nás donutí
zamyslet se nad tím, že se máme hezky
a jsme šťastní a že bychom možná mohli
nějak pomoci těm, kteří vlivem vnějších
událostí tolik štěstí nemají.
Zastupitelstvo na svém červencovém jednání schválilo poskytnutí finančních darů
tornádem postiženým obcím. Nejedná se
o nijak závratné částky, ale věřím, že když
takto symbolicky přispějí i ostatní obce,
což se určitě děje, vracel by se v obcích
život do zajetých kolejí rychleji.
Každopádně jsem ráda, že si můžeme užívat hezké letní dny a budu se moc těšit
poslední dva srpnové pátky v letním kině.
Tímto prosím počasí, ať je k nám hodné
a dovolí promítání v parčíku u řeky.
Markéta Sinkulová Moravcová
starostka obce
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10. Velichovský triatlon

Datum konání:
neděle 5. září 2021
Pořadatel:
Obec Velichov
Štafetový závod tříčlenných družstev - každou disciplínu musí
absolvovat jeden ze členů družstva, absolvováním jedné disciplíny je
vyloučena možnost absolvování jiné.
Minimální věk účastníků:
15 let
(mladší 18 let se souhlasem rodičů - podpis na přihlášce)
Startovné:
150 Kč/ družstvo
v cíli občerstvení - minerálka, müsli tyčinka, ovoce
Překonání Ohře: z přístaviště na pravém břehu Ohře proti proudu
a zpět, účastník může řeku zdolat libovolným způsobem, pokud k tomu bude
mít "pomůcku", musí s ní doběhnout ke břehu (start je od lávky přes Petrovský
potok - běh k řece cca 50m).
Jízda na kole 5 km: z pravého břehu Ohře, značená cesta v terénu.
Cyklistická přilba podmínkou účasti!
Běh 2,2 km:
běh nebo chůze od hasičské zbrojnice k objektu bývalé
niťárny (zde je kontrolní bod) a zpět k hasičské zbrojnici.
8.45 - 9.30 - prezence (OÚ Velichov)
9.45 - seznámení s pravidly (louka na pravém břehu Ohře)

10.00 - START
12.00 - vyhlášení výsledků (amfiteátr Hospody U Lípy)
Ceny pro 1. - 3. místo, vítěze jednotlivých disciplín a nejoriginálnější
družstvo, slosování cen (během vyhlášení bude vylosován jeden účastník každé z disciplín). Putovní pohár získá obec, jejíž družstvo (minimálně 2 členové musí být ze stejné obce) dosáhne nejlepšího výsledku z obcí Poohří (Dalovice, Šemnice, Kyselka, Velichov, Vojkovice,
Stráž nad Ohří). Pohár bude předán starostovi (starostce) obce.
Součástí akce bude duatlon pro děti - po doběhnutí posledního
závodníka triatlonu bude pro děti připravena trasa okolo zámku, kterou objedou na kole (odrážedle) a následně oběhnou. Kategorie
budou rozděleny až podle přihlášených dětí. Děti se neúčastní ve
štafetě, ale každé samo za sebe zdolá obě disciplíny. Startovné 20 Kč.
Účast na vlastní nebezpečí, akce se koná za neomezeného silničního
provozu!!! Zdravotník zajištěn.
Z průběhu akce budou pořizovány fotografie, pokud vám vadí, že by
mohly být zveřejněny na webu, FB stránkách obce a v novinách,
n e c h o ď t e n a n i :-)
Přihlášky k dispozici na OÚ.

Mobilní očkovací tým
Vzhledem k možnostem a kapacitám očkovacích míst a týmů, by Karlovarský kraj velmi
rád vyšel vstříc všem místům v našem
regionu a umožnil očkování jejich občanů. V
současné době je aktivován mobilní očkovací
tým, který v případě zájmu očkování občanů
přímo v naší obci.
Pokud máte o očkování zájem, ozvěte se nám
na tel. 353 942 105, v případě většího počtu zájemců pak konkrétním občanům
sdělíme termín očkování. Očkování bude
probíhat pravděpodobně jednodávkovou
vakcínou Janssen.
Týká se očkování v tomto případě i dětí?
Nikoliv, pouze lidé 16 let +

Pojízdná prodejna
Karlovarských uzenin
bude stát na návsi
ve Velichově každou
středu mezi

13:40 – 13:50 hod.

Musí být lidé registrovaní v systému?
Nemusí, stačí mít u sebe OP a kartičku pojištěnce.
Mohou se očkovat i lidé, kteří mají rezervo vaný termín v budoucnu v očkovacím
místě?
Nemohou, je třeba se dostavit na rezervovaný termín do očkovacího místa; tento
zásah by vnesl nestabilitu do systému již
plánovaných očkování
Jaký bude termín očkování?
Můžeme upřesnit až po odezvě vašeho zájmu
red

Evidence
obyvatel
Stav obyvatel k 30. 6. 2021:
507, z toho 262 mužů a 245 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.

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

14. 8. Vyšehrad: Seryjál (vstupné 100 Kč)
21. 8. Matky (vstupné 100 Kč)
28. 8. Červený střevíček a 7 statečných
(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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dTest: Ceny energií rostou.
Na co si dát pozor, pokud vybíráte
nového dodavatele?
V současné době dochází k růstu velkoob chodních cen elektřiny a plynu. Někteří
dodavatelé proto zdražují, jiní zvyšování
cen avizují. Mnozí spotřebitelé se tak
zamýšlejí nad tím, zda by mohli ušetřit
úpravou smlouvy u svého stávajícího doda vatele, případně uzavřením nové smlouvy s
jiným dodavatelem. Jak ale vybrat toho
vhodného? A čemu věnovat pozornost, než
podepíšete novou smlouvu?
Vedle snížení spotřeby energií představuje
změna dodavatele jeden ze způsobů, jak
můžete ušetřit na účtech za elektřinu či plyn.
Stát se může i to, že pokud podáte výpověď
smlouvy svému současnému dodavateli,
nabídne vám nižší cenu, takže ke změně dodavatele nakonec nemusí ani dojít. V takovém případě se jedná o takzvané retenční
nabídky. Pozor si však dejte na to, v jaké fázi
retenční nabídku od dodavatele přijmete.
Pokud už jste podepsali smlouvu s jiným
dodavatelem, může vám hrozit smluvní
pokuta v řádech několika tisíců korun za
nedodržení závazku vyplývajícího z nové
smlouvy. Je tak lepší svého dodavatele předem informovat, že uvažujete o změně dodavatele, ovšem pokud vám nabídne výhodnější podmínky, zůstanete u něj.
V případě, že vám dodavatel nabízí uzavření
smlouvy na dobu určitou s fixní cenou,
zbystřete. Smlouvu na dobu určitou obvykle
můžete před jejím uplynutím vypovědět jen

se zaplacením mnohdy vysoké smluvní pokuty. Navíc ani fixace ceny vždy neznamená, že
se cena nemůže v budoucnu zvýšit. Je tedy
třeba, abyste dobře prostudovali všechny podmínky. To znamená přečíst si důkladně nejen
smlouvu, ale i obchodní podmínky a ceník.
„S ohledem na časté změny na trhu s energiemi lze spíše doporučit uzavření smlouvy
na dobu určitou v trvání jednoho či dvou
roků. Ledaže byste se přesvědčili, že sjednávanou smlouvu můžete bez smluvní pokuty
ukončit i předčasně,“ říká Eduarda Hekšová,
ředitelka spotřebitelské organizace dTest.
A dále vysvětluje: „Budete-li porovnávat
nabídky jednotlivých dodavatelů, vezměte
v potaz i platbu za stálý měsíční plat, tedy
částku, kterou budete platit měsíčně bez
ohledu na spotřebu. Setkat se můžete i s tím,
že někteří dodavatelé v rozporu se zákonem
uvádí ceny bez DPH.“
Zvláště obezřetní buďte v případě nabídek
při podomním prodeji, případně přes telefon. Platí totiž pravidlo, že nejlepší nabídka
za vámi nepřijde sama, ale je nutné si ji
aktivně vyhledat. Ať už pomocí internetových srovnávačů, nebo oslovením konkrétních dodavatelů.
Pokud se rozhodnete změnit dodavatele
energií, nejprve si ověřte u svého stávajícího,
zda vám nehrozí smluvní pokuta za ukončení
smlouvy. „Řada lidí se domnívá, že mají
sjednanou smlouvu na dobu neurčitou, kter-

Velichovská
večerka

Zásilkovna

Host Hospody U Lípy ve Velichově pan Jan
Svoboda, který je ve svém civilním životě
ředitelem Základní umělecké školy v Chlumci nad Cidlinou, nám (někdy i s dcerou)
zpříjemňoval večery odtroubením večerky.
Pokud se donesla i k vaším uším, tak zde na
fotografii můžete vidět samotné aktéry tohoto počinu.
red

Spuštění do ostrého provozu, tedy zviditelnění pro
E-shopy, je stanoveno po půlnoci 16.8.2021.
(Některým e-shopům, může zviditelnění trvat déle
– jejich interní systémy Zásilkovna nedokáže
ovlivnit)

ou lze kdykoliv vypovědět se zákonnou
výpovědní dobou tří měsíců. Ve skutečnosti
však mají uzavřenou smlouvu na dobu určitou. V takovém případě by obdrželi fakturu
s vypočtenou smluvní pokutou za předčasné
ukončení smlouvy,“ varuje Eduarda Hekšová.
Podcenit se nevyplácí ani otázku doplňkových služeb, které mohou být součástí
smlouvy. Jedná se například o různé služby
související s dodávkami energií (oprava
kotle) nebo s provozem domácnosti (služby
zámečníka či sklenáře), ale i o různá pojištění. Zamyslete se, jestli danou službu vůbec
využijete. Pokud si myslíte, že ano, podrobně
se seznamte s podmínkami takové služby
uvedenými ve smlouvě.
Současné zvyšování cen energií vám může
poskytnout možnost vypovědět bez zaplacení
smluvní pokuty nevýhodnou smlouvu, kterou jste uzavřeli na dobu určitou. Dodavatel
energií je povinen vás obeznámit s chystaným zdražováním. „Pokud vás informuje
individuálně, tedy podle dohody dopisem,
e-mailem nebo sms, a to nejpozději 30 dní
před datem účinnosti chystané změny,
můžete od smlouvy odstoupit nejpozději
desátý den před tímto datem. Jestliže tak
učiní například jen oznámením zdražování
ve své provozovně či na webových stránkách,
můžete od smlouvy odstoupit ve lhůtě tří
měsíců od účinnosti změny,“ uzavírá
dTest
Eduarda Hekšová.
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Letní kino
V pátek 20. srpna 2021 od 21:00 hod. promítáme český rodinný
dobrodružný film Gump - Pes, který naučil lidi žít
On vlastně každý pes je v sobě tak trochu toulavý do té doby, než
najde své štěstí, a to štěstí pes najde jenom s člověkem. Můj příběh
je o hledání psího štěstí a také o překážkách a pastech na cestě k tomu správnému člověku. Je o síle a nezlomnosti, která se ukrývá
v každém psovi. Ano i v tom vašem, ve vaší čivavě, která na vás
čeká celý den, než přijdete z práce. I v tom buldokovi, který se za
vámi šine a sotva popadá dech. Dám svoji duši za to, že kdyby vám
někdo na tomhle světě chtěl ublížit, tak pak teprve poznáte, jak silné má váš pes srdce a co jeho láska k vám znamená. Tenhle film
vám také otevře oči, protože co člověk v psím srdci zničí, to může
zase jen člověk uzdravit. Rodinný film režiséra F.A. Brabce je o světě viděném očima toulavého psa Gumpa. O světě, o kterém mnoho
z nás moc neví. O tom, jak nás vidí zvířata a jak je ten náš svět pro
ně důležitý. Ten svět, který jim dává domov, sílu, naději, ale také
bolest. Dobrodružný příběh skutečných psích hrdinů a lidí kolem
nich. V lidských rolích se představí Bolek Polívka, Eva Holubová,
Ivana Chýlková, Karel Roden, Jana Plodková, Richard Krajčo,
Anna Šulc další.
Nemůžeme zapomenout ani na děti, pro které je určeno promítání
v pátek 27. srpna 2021 od 20:00 hod.
Animovaná nálož dobré nálady, to je pohádka Trollové: Světové
turné. Tvůrci z DreamWorks Animation vás přesvědčí o tom, že
všechny trable světa se dají vyřešit tancem, zpěvem a vzájemným
objímáním.
Vstupné 50 Kč, v případě nepříznivého počasí přesouváme
promítání do kostela.
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