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Čištění Ohře

dokončení na str. 4
MAS Krušné hory, o.p.s. se společně s krajskou sítí místních akčních skupin opět zapojila
do akce Čištění řeky Ohře 2021, která si kladla za cíl vyčistit břehy a tok řeky od odpadků
a ostatního nepořádku. Akce se uskutečnila
vzhledem k epidemiologické situaci za přís-

ných hygienických podmínek od pátku 16. 4.
– 18. 4. 2021.
Za celý úsek Karlovy Vary – Klášterec nad
Ohří (37 km) bylo odvezeno neuvěřitelných

Úvodník
S postupným oteplováním přichází rozvolňování. Ruku na srdce, ono to rozvolňování přichází tak nějak spontánně i samo, protože vyznat se v mimořádných
opatřeních a jejich opravách – to už je
fakt oříšek. Velichov si už dlouhou dobu
drží nulu v kolonce nově pozitivně testovaných. Od samého počátku prodělalo
toto onemocnění 72 spoluobčanů. Věřím,
že číslo by bylo asi i vyšší, protože někdo
ani nepostřehl, že covid prodělal, někdo
nepodstoupil testy a zůstal rovnou doma,
takže oficiální počet nezvýšil.
Informace o tom, kolik lidí z naší obce je
očkovaných, k dispozici nemáme. A proč
bychom také měli mít. Jisté je to, že v proočkovanosti si Karlovarský kraj vede
opravdu dobře. Já nebudu nikomu říkat,
co má nebo nemá dělat, svůj názor na
očkování neprezentuji veřejně, když se mě
někdo napřímo zeptám, odpovím. Je to
každého volba a respektuji názor pro i proti
očkování, pokud je sdílen slušnou a neurážlivou formou.
Přeji vám tedy šťastnou zodpovědnou volbu a radost ze všeho, co je nám postupně
umožňováno.
Markéta Sinkulová Moravcová
s t a r o s t k a o b ce
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dTest: I vyúčtování spotřebovaných
energií lze reklamovat.
Poradíme, jak na to
Většina domácností na jaře očekává vyúčtování spotřeby energií a s ním buď nárok
na vrácení přeplatku, nebo naopak povinnost zaplatit nedoplatek. V této souvislosti
však vzniká mnoho otázek. Jak se provádí
odečty? Kdy je možný samoodečet? Co vše
hledat v obdrženém vyúčtování a co dělat,
když se vám výše přeplatku či nedoplatku
nezdá? A jak je to s vyúčtováním energií
v nájemním bytě?
Odečty elektřiny nebo plynu provádí distributor v různé dny, vyúčtování proto
nechodí všem stejně. Odběratel má povinnost umožnit přístup k elektroměru nebo
plynoměru za účelem odečtu, o jehož termínu byl předem informován. Jestliže tedy
někdo zazvoní u vašich dveří mimo oznámenou dobu s tím, že jde provést odečet,
může se jednat o podomního obchodníka.
Pokud takovému člověku podepíšete nějaký dokument, můžete tak uzavřít nevýhodnou smlouvu na odběr energií.
Vyúčtování může být provedeno i na základě samoodečtu. Podle zákona jej lze
provést maximálně třikrát po sobě.
„Vzhledem ke stále přetrvávajícímu riziku
nákazy onemocněním covid-19 řada dodavatelů
i letos vyzvala domácnosti, aby provedly
samoodečet, a poskytla jim návod na jeho
provedení. Jestliže si nejste jisti tím, že u vás
distributor provedl odečet, zkontrolujte si u svého dodavatele, zda vás nevyzval k provedení
samoodečtu,“ doporučuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace
dTest. K odečtu odhadem pak dojde, pokud nebyl proveden fyzický odečet ani
samoodečet. Odečet odhadem lze provést
jen na základě postupu daného zákonem,
tedy musí vycházet z předpokládané spotřeby daného odběrného místa.

Spolu s vyúčtováním obdržíte informaci o
vzniklém přeplatku či nedoplatku. Zatímco nedoplatek požaduje každý dodavatel energií zaplatit, ne všichni dodavatelé
automaticky vracejí přeplatky. Tam, kde se
jedná o stokorunové částky, může být
praktické je započíst na další zálohy.
Ovšem u vyšších částek není důvod k tomu, aby si je dodavatelé ponechávali.
Pokud vám vznikne vysoký přeplatek,
domluvte se s dodavatelem energií na snížení záloh, protože ty mají podle zákona
v souhrnu odpovídat vaší spotřebě.
Při pochybnostech o výši nedoplatku či
přeplatku požádejte dodavatele o vysvětlení. Ten je povinen vám poskytnout údaje
o vaší spotřebě za poslední tři roky. Případně můžete rovnou podat reklamaci.
Spotřebitelé nejčastěji reklamují nesrovnatelnosti v uhrazených zálohách a započtených platbách, chybný produkt či
sazbu, výši stálého měsíčního platu nebo
nesprávné zúčtovací období. Abyste však
mohli vyúčtování řádně zkontrolovat,
potřebujete vedle jeho základní části (A)
i podrobnou část (B). Pokud ji neobdržíte,
vyžádejte si ji od dodavatele.
Podrobnosti ohledně reklamace vyúčtování najdete v obchodních podmínkách.
V nich bývá uvedena doba, do kdy lze
vyúčtování reklamovat. „I když dodavatelé
někdy vyzývají k podání reklamace prostřednictvím telefonátu, doporučujeme, abyste po
prvotním informativním hovoru podali reklamaci písemně, přinejmenším e-mailem. Získáte
tím důkaz o podání a obsahu uplatněné reklamace,“ sděluje Eduarda Hekšová. A dodává: „Uplatnění reklamace vás nezbavuje
povinnosti zaplatit případný dodavatelem
vyfakturovaný nedoplatek. Pokud se poz-

ději ukáže, že vaše reklamace byla oprávněná,
bude vám částka vrácena zpět.“
Reklamace musí být vyřízena do 15 dnů od
jejího doručení dodavateli. Uzná-li dodavatel, že ve vyúčtování pochybil, je povinen vyrovnat rozdíl v platbách do 30 dnů
od doručení reklamace. Pokud lhůtu
nedodrží, vzniká spotřebiteli u elektřiny
právo na 600 korun za každý den zpoždění, maximálně 24 tisíc korun. U plynu
se jedná o částku 750 korun, maximálně
7500 korun. Toto právo však musíte uplatnit do 60 dnů od uplynutí lhůty pro
vyřízení reklamace, jinak zanikne.
Pokud vaše reklamace není vyřízena v zákonné lhůtě nebo nesouhlasíte s jejím
výsledkem, můžete se obrátit na
Energetický regulační úřad, případně na
soud.
Trochu jiná pravidla platí u nájmu bytu.
Pokud je smlouva o dodávkách energií
vedena na pronajímatele a nájemce mu
platí za energie zálohově, je pronajímatel
povinen předložit nájemci vyúčtování
spotřebovaných energií do čtyř měsíců po
skončení zúčtovacího období. „Za
zpoždění má nájemce právo na úhradu
pokuty ze strany pronajímatele, a to ve výši
50 korun za každý den, pokud to bylo domluveno například v nájemní smlouvě.
Pokutu ovšem pronajímatel neplatí, když
sám neobdrží vyúčtování od svého dodavatele. V takovém případě musí nájemci
vyúčtování předat, jakmile jej budete mít k
dispozici,“ uvádí Eduarda Hekšová. A uzavírá: „Nájemce může žádat po pronajímateli
podklady pro vyúčtování a podávat námitky
proti němu. Při nespokojenosti s vyúčtováním
se pak může bránit soudní cestou.“
dTest

Očkování
V průběhu měsíce května budou postupně
otvírána očkovací centra pro zájemce o očkování ve věku 45+, o týden později pak pro
věkovou skupinu 40+. Připojí se tak ke
skupinám obyvatel 80+, 70+, 65+, 60+, 55+,
50, dále ke zdravotníkům, chronicky nemocným pacientům, pracovníkům kritické infrastruktury, sociálních služeb, k vyučujícím z vysokých škol a lidem pečujícím o blízkou osobu.
Lidé, kteří mají o očkování zájem, se mohou
přihlásit u svého ošetřujícího lékaře, pokud
upřednostňují tuto možnost, popř. se mohou
nechat očkovat v očkovacích centrech.

Registrace v centrálním rezervačním systému
bude pro zájemce o očkování (po otevření
příslušné věkové hranice) opět přístupná na
internetové stránce:
https://registrace.mzcr.cz/. Prostřednictvím
systému jim bude rezervován termín a místo
provedení očkování.
Karlovarský kraj pomáhá v registraci na
očkování lidem, kteří ne vždy mají přístup
k internetu a potřebnou uživatelskou zkušenost. I nadále proto nabízí bezplatnou asistenční linku pro telefonickou pomoc s touto
registrací. Asistenční linka má telefonní číslo

800 600 444 a v provozu je od pondělí do
neděle (včetně svátků) od 9 do 15 hodin.
Volat je ale také možné státní linku 1221.
Přesný postup registrace na očkování najdou
zájemci na COVID PORTÁLU MV ČR:
https://covid.gov.cz/situace/registrace-naockovani/postup-registrace-rezervace
Adresy očkovacích center v Karlovarském
kraji jsou k dispozici na krajské internetové
stránce k očkování:
https://www.kr-k arlovar sky.cz/covid19/Stranky/ockovani_kvk.aspx
red
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Dubnové dění ve školce
Se skončením nouzového stavu skončila platnost rozhodnutí hejtmana, kterým byla naše
školka určena pro děti pracovníků vyjmenovaných profesí. Skupina profesí byla zúžena
a k několika málo dětem, které mohly

Májka nemájka
i nadále školku navštěvovat, se od pondělka
12. dubna přidali předškoláci. Děti byly dvakrát týdně testovány, roušky nosit nemusely.

Vůbec by mne nenapadlo, že po roce bych
mohla okopírovat článek o stavění – nestavění – májky. Pozornému oku jistě neuniklo, že májka v amfiteátru vedle Hospody

U Lípy opět stojí, dovezl ji Jirka Bitman a
postavil ji Honza Škuthan s těmi, koho
náhodně lapil a sehnal. Pevně věřím, že tahle
MSM
nemájka byla poslední.

Poslední dubnový týden se vzhledem k příznivé epidemiologické situaci v Karlovarském
kraji mohly otevřít dveře školky pro všechny
zapsané děti, testování se jich již netýkalo.
Za ten jeden týden toho děti stihly docela
dost. Vyvrcholením týdne bylo páteční čarodějnické řádění a pečení buřtíků na zahradě.
Vypadá to, že minimálně ten školkový život se
vrací do starých kolejí. Děti se už teď těší na
výlety, exkurze a na zajímavá povídání hostů,
kteří snad již brzy budou moci školku navštívit.
red
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Čištění Ohře
pokračování ze str. 1
7 tun odpadu a 76 pneumatik, které se v řece
a v jejím okolí nashromáždily za necelých
7 měsíců od posledního čištění.
Ve Velichově se do čištění zapojilo letos
18 dobrovolníků. Počasí si nás hezky vychutnalo, ale i tak se podařila svozit „pěkná“ hromada odpadů.
Děkujeme všem těm, kteří se zapojili. Pokud
chcete do sbírky letošní triko, není nic
snazšího než si ho vyzvednout spolu s pytlem, popř. rukavicemi na úřadě a zapojit se
do sběru odpadků ještě individuálně kdykoli,
kdy se vám na to dostaví ta správná nálada
a počasí vám to umožní.
MSM

Ke kadeřníkovi jen s testem?
Určitě není nutné opakovat, že podle současných mimořádných opatření vydávaných
Ministerstvem zdravotnictví ČR je možné
navštívit kadeřníka, pedikúru, manikúru
nebo např. masáž pouze za předpokladu, že

jste 14 dní po očkování (2. dávce), nebo jste
prodělali v uplynulých 90 dnech covid,
popř. se prokážete potvrzením, že jste
absolvovali nejdéle před 72 hodinami test na
stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2 – buď z testovacího centra, nebo v zaměstnání, popř. škole. Pokud tuto možnost
nemáte, můžete podstoupit preventivní antigenní test před vstupem do provozovny.
Pokud potřebujete test, nabízíme vám
možnost zakoupit si preventivní antigenní
test určený pro sebetestování za 60 Kč na OÚ
Velichov.
red

Evidence
obyvatel
Stav obyvatel k 31. 3. 2021:
510, z toho 263 mužů a 247 žen.

Organizované malování asi nebude silnou velichovskou stránkou. Zavřená školka udělala
své a až na jednu výjimku nám obrázky nedorazily. O to větší pozornost si zaslouží obrázek
šestileté Malvínky Plecité, která se může těšit na hezkou odměnu.

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.
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