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Odsvěceno?

Často v souvislosti s kostelem Nanebevzetí
Panny Marie slýchávám, že je odsvěcen. Církev
tento obřad ale nezná. Kostel může v některých případech ztratit své posvěcení, např.
když dojde v jeho prostorách k prolití krve ve
zločinném úmyslu, nebo když se zřítí více než
polovina míst, kde jsou konsekrační kříže.
Kříže sloužily k vyznačení míst pro obřady
v rámci svěcení – konsekrace – křesťanské

chrámové stavby. Kříže byly trvalým svědectvím o vysvěcení chrámu. Byly provedeny
barvami, často se jedná o barvu červenou,
a jako rovnoramenné rozvrženy do kruhu.
Myslíte, že tyto kříže v kostele nejsou? Ale
jsou, dokonce v plném počtu – dvanáct. Předběžně nám Ministerstvo kultury ČR přislíbilo
pro tento rok 800 tis. Kč. Za tyto prostředky
bude dokončena oprava střechy nad schodištěm, boční kaplí, bude doplněn hromosvod
a částečně bude provedena zpětná instalace
kazetového stropu, který byl sejmut a části,
které bylo možno zachovat, byly zakonzervovány a uloženy v kostele.
Aby mohlo toto proběhnout, bude kostel plný
lešení. Doufám ale, že do té doby stihneme kostel pro ty, co se budou chtít na vlastní oči o existenci konsekračních křížů přesvědčit, příp. je
MSM
všechny najít, alespoň jednou otevřít.

Namalujte Velichov
Hoooodně dlouho jsme v novinách neměli
žádnou soutěž. Je tedy na čase to změnit.
Určitě doma najdete papír o velikosti max.
A4, na který můžete zvěčnit to, co se vám ve
Velichově líbí. Jestli to bude řeka, les, památka, nebo cokoli jiného, je opravdu jen a jen
na vás. Je také jedno, zda jste dítě, nebo
dospělý, účastnit se může každý, kdo do
30. dubna donese na úřad, popř. vhodí do

schránky obrázek. Jeho barevná kopie pak
bude zdobit nástěnku vedle úřední desky.
Podle složení účastníků vyhodnotíme obrázky, které nás nejvíce zaujmou. Troufám si ale
říct, že odměna čeká na každého, kdo se
soutěže účastní.
Nezapomeňte na druhou stranu obrázku napsat své jméno, věk a kontakt pro předání ceny.
MSM

Úvodník
S radostí jsem psala do těchto novin článek o zajištění pečovatelské služby. Zastupitelé se na svém březnovém jednání jednomyslně shodli na tom, že obec ze svého
rozpočtu přispěje na zajištění této služby
pro naše obyvatele. Nebudeme čekat na
to, až bude skutečně aktuálně potřebná,
dáváme tuto službu k dispozici okamžitě.
Předpokládám, že až se zde začne pohybovat auto s pečovatelkami, této služby
využijí i ti, kteří se doposud styděli, nebo
se domnívali, že si ji nemohou dovolit
z finančních důvodů. Přiznat si, že na
něco již sama nebo sám nestačím, musí
být nelehké. Ale když se pomoc takto
nabízí, mělo by být rozhodnutí o uzavření
dohody snazší. Díky pečovatelské službě
může zůstat v domácím prostředí člověk,
jehož síly již na zajištění péče o sebe sama
nestačí. Nemusí hned končit v domově
s pečovatelskou službou, kde přijde o své
přirozené domácí prostředí a třeba i o slepice, o které se stará.
Pokud váháte, spojte se se sociální pracovnicí, kontakt na ni najdete v článku, popř.
zavolejte na úřad, vše spolu zkonzultujeme.
Přeji nám, abychom si nadcházející jarní
měsíce užili v plné síle a mohli se zas svobodně a bezpečně kdekoli nadechnout.
Markéta Sinkulová Moravcová
starostka obce
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dTest: Děti a elektronické bankovnictví
- jaké jsou jeho výhody?
Vysvětlit dětem hodnotu peněz nebývá pro
rodiče zrovna jednoduchým úkolem. Bezsta rostný svět viděný dětskýma očima mívá zcela
odlišný hodnotový žebříček, než jaký vládne říši
dospělých, a navíc v něm naprosto chybí pově domí o principu příjmů a výdajů. Postupné
vysvětlování omezenosti zdrojů a vyrovnanosti
rozpočtu tak sice možná vaší ratolesti nabourá
pohádkové ideály, na druhou stranu je třeba
připravit ji na realitu všedního života. Kdy je
dobré se zasvěcováním do světa financí začít
a je pro to vhodným nástrojem elektronické
bankovnictví?
Princip šetření je nejmenším často vysvětlován na obligátním prasátku. To představuje
pomyslnou úschovnu, do níž si dítě ukládá
obdržené prostředky, jež si pak většinou jednorázově vybere. Coby pomůcka pro prvotní
setkání s podstatou vytváření úspor je prasátko jistě nástrojem užitečným, avšak malý
spořitel se při tom setká pouze s jednou
stránkou rozpočtu - a to s výdaji. Stranu příjmovou pak většinou na vlastní kůži zažije až
při první brigádě, kdy dochází k reálnému
porovnání hodnot finančních prostředků
získaných a posléze vydaných.
S finanční osvětou je však třeba začít daleko
dříve než v době potomkovy první brigády.
"Odborníci se shodují na tom, že první teoretické krůčky finanční gramotnosti je dítě schopno zvládnout a pochopit již v předškolním
věku. S nástupem do školy by si pak mělo zkusit s penězi zacházet i po praktické stránce formou kapesného," vysvětluje Eduarda Hekšová,
ředitelka spotřebitelské organizace dTest, a
dodává: "Jeho výše se pochopitelně odvíjí od
možností konkrétní rodiny, ale také od frekvence, jak často budete školáka platidly
obdarovávat."
U menších dětí jsou zpravidla vhodnější
týdenní intervaly, žáci vyšších tříd jsou již
schopni si jednorázově obdržený obnos rozplánovat do delšího časového období,
a můžete se tedy s nimi dohodnout na údobí
měsíčním. To je ostatně doporučeno také
vzhledem k podobnosti s pozdější pracovní
érou života.
V dnešní technicky vyspělé době ovšem není
hotovostní podoba kapesného jedinou možnou formou, jak potomka seznámit s reálným světem peněz. Budete-li mít pocit, že je
dostatečně vyzrálý na to, aby kromě skutečných mincí a bankovek pochopil i měnu
virtuální, můžete mu správu financí představit prostřednictvím internetového bankovnictví. "Z nepochopení obsluhy systému
jako takového nemějte obavy. Generace dnešních dětí je již od malička natolik spjatá
s technikou, že s ovládáním elektronického účtu bude kamarádit možná ještě dříve než vy.
Zcela jistě náročnější tedy bude vysvětlit samot-

nou podstatu fungování příjmů a výdajů
a také propojenost transakcí s reálným světem
v podobě bankovních převodů. Zároveň se připravte i na trpělivé vysvětlování souvisejících
pojmů, jako jsou například úrok, poplatek, zůstatek na účtu nebo zaúčtování výběru," uvádí
Eduarda Hekšová.
Jakmile se malý střadatel důvěrně obeznámí
s fungováním elektronického bankovnictví
a začne jej ovládat, přichází čas mu k bankovnímu kontu přidat platební kartu. Tento
krok je ale opět potřeba důkladně zvážit - nestačí jen posoudit, zda dítě už svou výškou na
bankomat dosáhne, ale především zda je
schopno po teoretické i praktické stránce
zvládnout a pochopit celou proceduru výběru. Za posouzení také stojí celkový naturel
vaší ratolesti, a to v tom smyslu, jak moc zodpovědný přístup má ke svým věcem - i když
bezhotovostní platby dětskou "debetkou"
mívají jistá omezení, stále existuje široká

Mnoho rodičů rádo kontroluje, jak děti
kapesné využívají. Zatímco elektronické platby provedené přes internetové bankovnictví
jsou snadno vystopovatelné, v případě, kdy
dítě pomocí karty vybere z bankomatu
hotovost a tou své potřeby uhradí, již skutečný účel vybraných peněz z počítače nedohledáte. Pokud by vás tedy chybějící objektivní kontrola stála velký vnitřní boj, pak je
rozumné s pořízením karty k účtu ještě
nějakou dobu počkat. Na druhou stranu je
potřeba na obhajobu plateb kartami říct, že
čím dříve se je nezletilý klient naučí používat,
tím lépe. Navíc dostane-li od vás kapesné "na
ruku", taktéž si nijak nezkontrolujete, kde je
těmto prostředkům konec.
Více informací o tom, jak postupovat při
výběru účtu pro děti a co všechno vzít
v potaz při srovnávání dětských účtů, se
dozvíte zde.
Grafika: Co je to, když se řekne…

škála možností, jak případně odcizenou kartu zneužít. Internetové bankovnictví by mělo
sloužit k seznámení se základy finanční
gramotnosti nejmenších, cílem dětských účtů
je totiž naučit malé klienty s penězi hospodařit. Spousta rodičů však běžný účet pro
děti vidí jako nejlepší možnost uspořit jim
do budoucna nějaké prostředky - k tomu ale
běžný účet neslouží. Touto cestou totiž
vložené prostředky příliš nezhodnotíte.
"Úroky u běžných účtů bývají naprosto mizivé,
a i když se vám podaří získat výhody například
v podobě nulových poplatků či pásmového
úročení, výše zhodnocení vás i po několika
letech bezpečně zklame. Chcete-li proto své
ratolesti ke startu do života shromáždit lepší
finanční obnos, vyberte si nějaký z řady
spořicích produktů, u nichž bývá výše úroku o
poznání zajímavější," upozorňuje Eduarda
Hekšová.

Základem je tedy trpělivé vysvětlování termínů užitých v aplikaci internetového bankovnictví. Že nevíte, jak jednoduše osvětlit
dětem běžnou bankovní terminologii? Kdybyste náhodou zrovna neoplývali potřebnou
dávnou kreativity, přinášíme vám pár tipů,
jak některé pojmy nejmenším střadatelům
přiblížit.

Školková zahrada
Školková zahrada a herní prvky jsou určeny
pouze pro děti ze školky, nikoli pro veřejnost.
Pro tu jsou určena hřiště nad večerkou a vedle
panelového domu. Zanechat za sebou plechovky od energetických nápojů a prázdné kelímky
za branou s cedulkou zakazující vstup skutečně není známkou hrdinství. Opravdu chceme
red
mít kamery a fotopasti všude?
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ČSÚ prodlužuje online sčítání
Český statistický úřad
prodlužuje online fázi
sčítání. Umožní tak
sečíst se přes internet až
do 11. května.
„Prodloužení elektronického sčítání reaguje na přechodnou nedostupnost systému během prvního dne. Cí-

lem je mimo jiné rozložit zátěž na aplikaci do
delšího časového úseku. Lidé se tak navíc v
současné epidemické situaci budou moci sečíst
bezkontaktně online po celou dobu sčítání,
tedy i v době distribuce listinných formulářů
sčítacími komisaři,“ uvedl předseda Českého
statistického úřadu Marek Rojíček.
Sečíst se přes internet bude možné odkudkoliv

až do 11. května. Pokud se někdo nemůže
nebo nechce sečíst online, může od 17. dubna
do 11. května vyplnit listinný sčítací formulář.
Prodloužit termín online sčítání umožňuje
zákon. V současnosti zahájil ČSÚ jednání
ohledně prodloužení provozu všech informačních systémů sčítání a úpravě informačwww.scitani.cz
ních výstupů.

Navštivte výstavu Krajkování v Krušných horách z domova
Starou radnici v Ostrově navštívily krajkářky
a nainstalovaly s Domem kultury v krásných
půdních prostorách výstavu krušnohorských
krajek. Samotná instalace jim trvala 9 hodin.
Ale instalování výstavy je vlastně finále, práce
kolem realizace je mnohem více. Vzhledem
k celorepublikové situaci, výstavu vidělo
zhruba 30 krajkářek z okolí. Jak tuto krásnou
výstavu dostat až k vám, když máme zavřeno?

Výstavu jsme zdokumentovali a máme pro
vás její prezentaci také v online podobě. Stačí
se podívat na náš web: dk-ostrov.cz, sledovat
náš Facebook: @dk-ostrov.cz nebo Instagram:
@dům_kultury_ostrov.
Díky Janě Dvořákové, která nám s nafocením
výstavy pomohla, se i vy můžete potěšit tímto
řemeslem.
„Miluju toto staré řemeslo, je to tajemství
nití a paliček, které klapou a mám pocit, že si
se mnou i povídají. Při paličkování si odpočinu a vždy pookřeju. Paličkuji skoro každý
den.“ Pověděla nám Jana Dvořáková.
Na této výstavě je několik unikátů. Ubrus ve
vitríně pod světlem je velmi jemná práce, kde
je na podklad napaličkováno množství květů.
Toto je asi nejstarší exponát na této výstavě.

Dění ve školce
např. o předškoláky nebo děti ostatních pracujících rodičů, i když bychom rádi. Uvidíme, co
nám další opatření a nařízení přinesou. Budeme doufat, že školku budeme moci otevřít
MSM
opět pro všechny.

Dále je tu několik ubrusů, společná práce
několika krajkářek, které jsou vypracovány
dle historických podvinků. Většinou jsou to
vzory z Krušných hor, poznají se podle vějířků v práci, které jsou typické pro tuto oblast. Dále je vystaveno několik historických
podvinků, které jsou z prešpánu. To je tvrdý
papír, který se musel před prací muži předpíchat a potom se teprve natáhl na herduly
a mohlo se začít paličkovat. Prešpán je velice
tvrdý papír, vzor je namalovaný inkoustovou
tužkou. Na takových to podvinkách se pracovalo i několikrát, a proto se používal tento
materiál.
Zajímavostí z tohoto řemesla by se jistě našlo
ještě mnoho a všem, kteří o něj pečují, patří
Tým Domu kultury v Ostrově
velký dík!

Bio odpad
ze zahrad

Mobilní svoz odpadů
Na základě Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje č. 194/2021, o vykonávání nezbytné
péče o děti ve věku od 2 do 10 let za nouzového stavu, je od pondělí 22. března 2021
Mateřská škola ve Velichově určena pro
zajištění péče pro děti rodičů, kteří jsou zaměstnáni v oborech a institucích dle rozhodnutí.
Výčet určených zařízení včetně výčtu zaměstnání naleznete v rozhodnutí – jsou mezi nimi
např. zaměstnanci zařízení poskytující zdravotnické služby, policisté, zaměstnanci pošty, vyjmenovaných úřadů apod.
Školka ve Velichově je určena pouze pro děti,
které neplní povinnou školní docházku, tedy
ve věku 2–6 let.
„Určené“ školky jsou otevřené většinou ve
větších městech, ale díky zájmu rodičů, a především ochotě paní ředitelky a personálu školky, své dveře otevřela i školka na malé vesnici.
Důležitý argument, tedy že zde děti budou
v malé skupině, nakonec obstál.
Bohužel není možné skupinu dětí rozšiřovat

V sobotu 24. dubna 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 v létě. Ze zkušenosti sami víte, že jsou
zaplněny během pár hodin. Při mobilním
svozu bude svezeno vše během jednoho
dopoledne.
red

Nemáte na zahradě kompost a nevíte, co
s odpadem vzniklým při sekání trávníku
a údržbě zahrady? Společnost AVE Karlovy
Vary nabízí řešení v podobě sezónního
vývozu tohoto odpadu. Zdarma zapůjčí
odpadní nádobu, která bude 1 x za 14 dní
vyvážena. K dispozici je buď nádoba 120 l,
popř. 240 l. Nejedná se o klasickou popelnici, ale o speciálně vyrobenou odpadní nádobu určenou právě pro tento druh odpadu.
Do odpadní nádoby patří biologický odpad
v podobě trávy, větví (omezen průměr)
a dalších odpadů vzniklých např. při zpracování ovoce a zeleniny.
Pokud máte o tuto službu zájem, zavolejte na
tel. 353 942 105. Následně s vámi bude
uzavřena smlouva stejně, jako je tomu
red
u směsného komunálního odpadu.
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Pečovatelská služba
Od dubna je pro občany Velichova zajištěna
možnost využít pečovatelské služby. Zastupitelstvo obce schválilo na svém březnovém
jednání uzavření smlouvy s Res vitae, z. s.
Pokud usoudíte, že pečovatelskou službu potřebujete, můžete se rovnou obrátit na níže
uvedený kontakt. Jestliže si nejste jisti, můžete se nejdříve obrátit na starostku obce, která
vám poskytne další informace.
Posláním služby je pomáhat občanům odkázaným na pomoc jiné osoby žít v důstojných
podmínkách ve svém přirozeném prostředí
při zachování maximální možné míry soběstačnosti.
Komu je služba určena?
Seniorům, osobám se zdravotním postižením
a rodinám s dítětem/dětmi.
Jak pomáhá?
Res vitae, z. s. zajišťuje obědy, nákupy, pomůže s úklidem domácnosti, vyřídí nutné
pochůzky, pomůže s hygienou, doprovodí vás

k lékaři, na úřady, zajistí dohled nad nemocným a mnohé další.
Poradí vám, jaké sociální dávky si můžete
vyřídit, jaké další služby využít a kam se
obrátit v řešení vaší situace.
Pečovatelská služba je obecně poskytována na
základě individuálních potřeb a požadavků
klienta. Ve spolupráci s rodinou klienta je
hledána optimální forma pomoci v domácím
prostředí – terénní služba.
Na žádost zájemce o pečovatelskou službu,
a na základě osobního jednání se sociální
pracovnicí, dochází k dohodě o rozsahu a četnosti služeb. Po zhodnocení sociální situace,
potřeb a požadavků žadatele o pečovatelskou
službu je písemně vyhotovena Smlouva
o poskytnutí pečovatelské služby včetně
příloh a úhrady za ně. Následně dochází do
domácnosti klienta pečovatelka, která
vykonává konkrétní úkony klientem
požadované a smluvně sjednané. Ve

Kamínky
Taky už jste narazili na kamínek s obrázkem?
A že netušíte, co to je? Na sociální síti najdete
hned několik skupin, kde se lidé chlubí svými nálezy, vyměňují si zkušenosti s barvami
a samozřejmě sledují, kam právě ty jejich
kamínky doputovaly.
Jeden takový nešel před budovou úřadu
přehlédnout. Letmo jsem zapátrala v paměti
a uvědomila si, kdo je u nás ve vsi tak moc
šikovný a namaloval ho. Jeho autorka Romana Jirásková mi teda trochu pomohla tím,
že byla akorát zaplatit na úřadě za odpady.
Řekla, že si ho můžeme nechat, ale nebylo by
lepší poslat ho do světa?
Tady jsou informace čerpané z jedné FB
skupiny:
Pojďte tvořit malované putovní kamínky.
Položte je na viditelné místo, aby je mohl
najít někdo jiný a radovat se z nich. Každý
kámen zespod podepište - názvem skupiny
#Kamínky, logem Facebooku a PSČ místa,
odkud jste.
NAŠLI JSTE KAMÍNEK?
Našli jste takový podepsaný kámen? Přidejte
se do skupiny a vložte sem fotku kamínku
z obou stran, město nálezu a opište PSČ bez
mezer z kamínku do textu. Jeho tvůrce i my
ostatní tak můžeme sledovat, kde se zrovna
nachází. Podle poštovního směrovacího čísla
zjistíte, odkud k vám kamínek doputoval.
Kamínek si můžete nechat, ale ještě líp ->
nechte ho putovat zase někde dál.
CHCETE VYTVOŘIT KAMÍNEK?
Zaujalo vás to a chcete také tvořit? Směle do
toho. Užijete si spoustu legrace a třeba se
někde časem kamínek vynoří. Nezapomeňte
jej podepsat (logo Facebooku, #Kamínky

a PSČ vašeho města). Kamínek vyfoťte, sdílejte ve skupině spolu s informací o městě
a PSČ (bez mezer), odkud vyráží a pak už se
může vydat na své putování.
ČÍM MALOVAT?
Kamínky namalujte akrylovými barvami
a akrylovými fixami. Na závěr ještě přelakujte
bezbarvým akrylovým lakem.
KDE JEJ POLOŽIT?
Kamínek položte na viditelné místo, kde je
pravděpodobné, že si jej někdo všimne.
Prosíme, dbejte také na bezpečnost svou
i budoucích nálezců. Volte takové místo, kde
nehrozí nebezpečí, není zde velký provoz
apod. Také místo, které tím neutrpí. Není
našim cílem vytvořit skládky a ničit životní
prostředí.
red

spolupráci s klientem, příp. s rodinou, lze
flexibilně reagovat na aktuální potřeby klienta a podle potřeby měnit Smlouvu o poskytování pečovatelské služby. Jednotlivé úkony
jsou zpoplatněny, částky ale nejsou nijak
závratné. V případě čerpání příspěvku na
péči je jeho výše na pokrytí výdajů spojených
s pečovatelskou služnou dostačující.
Pečovatelská služba zajišťuje i donášku obědů.
Cena oběda je 61 Kč, donášky 26 Kč. Této
služby můžete využít, aniž byste čerpali službu
další. Donáška obědů je vázána na podpis
smlouvy mezi jednotlivými klienty a Res vitae.
Pokud by byly obědy dodávány do domácnosti, kde žije víc osob, hradí donášku každý.
V případě zájmu o využití této služby se
neváhejte obrátit na vedoucí pečovatelské
služby Bc. Karolínu Vébrovou na tel. 353
566 426. Určitě spolu domluvíte službu tak,
aby vám usnadnila vaše fungování v doMSM
mácím prostředí.

Zápis do
mateřské
školy
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021
– 2022 se koná od 10. 5. do 14. 5. 2021.
Zápis proběhne v mateřské škole bez přítomnosti dítěte a to tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob. Z tohoto
důvodu si sjednejte termín zápisu telefonicky
(353942165, 602659471).
Zákonný zástupce je povinen doložit rodný
list dítěte a očkovací průkaz. (Přijato může
být pouze dítě, které má naočkovány všechny
povinné vakcíny). Zapisují se děti narozené
(red)
květen 2019 a dále.

Evidence
obyvatel
Stav obyvatel k 29. 2. 2021:
511, z toho 264 mužů a 247 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.
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