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Roušky, roušky Úvodník
a zase roušky

Tedy, to byla rychlost. Zatímco města ještě stále
bojují, vzhledem k počtu obyvatel a k tomu, že
se tam lidé zkrátka tolik neznají, s nedostatkem roušek, ve Velichově to vše zafungovalo v poměrně krátkém čase. Na mou

výzvu se přihlásily šikovné švadlenky, mezi
tím nám přistála na stole pomoc od paní
Blechové a Šnajdrové, o které jsem předem
nevěděla. Bylo tak možné okamžitě roznést
roušky seniorům v panelových domech
a bytovkách, postupně pak ještě do rodinných domů. Další zásilky roušek dodala Jarka
Šafferová, Alena Homolková, Vlaďka Tesařová, Maruška Čepeláková, Jaroslava Říhová, Kristina Miler Štěrbová. Po pár rouškách
se s námi a vámi rozdělili i další. Pak nám
nečekaně pomohli místní Vietnamci, kteří
jindy vyrábí krmítka pro ptáky. Ti dodali
dalších 200 roušek. Díky takové pomoci
jsme roušky rozdali nejen seniorům, ale
i ostatním, kteří si pro ně přišli. A stále ještě
přicházet mohou. Pokud roušku potřebujete,
zaťukejte na okno úřadu, rády vám ji dáme.
K dispozici máme roušky i pro děti.
Vím o pomoci, kdy šikovné švadlenky rozdaly roušky svým sousedům. Ti pak s díky
roušky dodané od nás předávali dál těm,
kteří ještě roušku neměli. Roušky od velichovských občanů míří do nemocnic a dalších zařízení, pro která se dobrovolníci
dokončení na str. 4

S jistou obavou jsem tentokrát připravovala
náplň Velichovských novin. Je totiž možné,
že ani ne po týdnu, kdy opustí naší tiskárnu,
bude jejich obsah neaktuální. Přesto jsem se
rozhodla o zveřejnění informací, které se
možná touto cestou dostanou ke všem občanům. I k těm, kteří nesledují denně zpravodajství a nemají přístup k internetu.
Zatímco před třemi týdny jsme se na člověka
s rouškou přes obličej dívali jako na někoho,
který je pravděpodobně nakažený, dnes se
díváme divně na člověka bez roušky. Na
první nemocné se mnozí dívali přes prsty se
slovy, že si nemohli odpustit lyžování v Itálii.
Nyní už jsou také vnímáni jinak a je jim
vyjadřována podpora. Opravdu nikdo z nás
neví, jestli zrovna on není ten, kdo příznaky
nemá, ale virus nevědomky roznáší po svém
okolí. Hygienické stanice zveřejňují počty
nakažených podle okresů. Nám starostům
by bylo případně sděleno, zda se někdo
s pozitivním výsledkem testu nachází na
našem území. Po pravdě stále ještě netuším,
jak bych s informací naložila - zda bych ji
zveřejnila nebo nikoli. Zda by její případné
zveřejnění nezvedlo vlnu paniky a pátrání,
kdo tím nakaženým vlastně je. Nebo by
možná zvýšilo opatrnost. No, budu tuto
situaci řešit, až nastane, protože zatím nikdo
zprávu o nakaženém z Velichova nevolal
a společně doufejme, že ani volat nebude.
Opatření a z toho vyplývající omezení pro
běžný život se neustále mění, doplňují
o výjimky. Jedno je ale jisté - jejich tvůrci se
snaží o zpomalení rychlého nárůstu nakažených novým typem koronaviru. Jedině tak
budou dostatečné kapacity v nemocnicích,
díky kterým se podaří zachránit ty, kteří
nebudou mít lehký průběh nemoci. Dřív
nebo později se s COVID 19 naše tělo
pravděpodobně potká, jde ale o to, v jaké
kondici zrovna budeme. S posílenou imunitou nám půjde všechno lépe.
Děkuji všem za trpělivost a ohleduplnost ke
svému okolí, přeju hlavně hodně zdraví
a krásné odpovědné prožití Velikonoc. Kde
jinde, než u nás ve Velichově, by měla platit
nyní tak často používaná věta: "Společně to
zvládneme!"
Markéta Sinkulová Moravcová
starostka obce
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Mimořádná opatření
Tato opatření jsou aktuální v době, kdy
vychází toto číslo novin. Lze předpokládat,
že budou prodloužena, popř. upravena.
Sledujte proto úřední desku, popř. webové
stránky www.velichov.cz, kde naleznete
aktuální informace.
S účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00
hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se
zakazuje volný pohyb osob na území celé
České republiky s výjimkou:
a) cest do zaměstnání a k výkonu
podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
b) nezbytných cest za rodinou
nebo osobami blízkými,
c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup
potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších
potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče
o děti, zajištění péče o zvířata, využívání
nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb
a služeb podle písmene c) pro jinou osobu
(např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení
sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob
blízkých, a zařízení veterinární péče,
f) cest za účelem vyřízení neodkladných
úředních záležitostí, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob
blízkých,
g) výkonu povolání nebo činností sloužících
k zajištění
1. bezpečnosti, vnitřního pořádku
a řešení krizové situace,
2. ochrany zdraví, poskytování
zdravotní nebo sociální péče,
včetně dobrovolnické činnosti,
3. individuální duchovní péče a služby,
4. veřejné hromadné dopravy
a další infrastruktury,
5. služeb pro obyvatele, včetně
zásobování a rozvážkové služby,
6. veterinární péče,
h) pobytu v přírodě nebo parcích,
i) cest zpět do místa svého bydliště,
j) pohřbů.
S účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00
hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se
nařizuje:
a) osobám pobývajícím na území České
republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou
a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou
případů uvedených v bodu 1. písm. a) až j),
b) omezit kontakty s jinými osobami na
nezbytně nutnou míru,
c) pobývat na veřejně dostupných místech
nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou
členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.
S účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00
hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se
zakazuje maloobchodní prodej a prodej
služeb v provozovnách, s výjimkou těchto
prodejen:
- potravin,
- pohonných hmot,
- paliv,
- hygienického zboží, kosmetiky a jiného
drogistického zboží,
- lékárny, výdejny a prodejny
zdravotnických prostředků,
- malých domácích zvířat,
- krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
- brýlí, kontaktních čoček
a souvisejícího zboží,
- novin a časopisů,
- tabákových výrobků,
- služeb prádelen a čistíren,
- opravy silničních vozidel, pokud
v provozovně není současně více
než 30 osob,
- odtahy a odstraňování závad vozidel
v provozu na pozemních komunikacích,
- prodej náhradních dílů k dopravním
prostředkům a výrobním technologiím,
- provozovny umožňující vyzvednutí zboží
a zásilky od třetí strany,
- prodej zahrádkářských potřeb včetně
osiva a sadby,
- pokladní prodej jízdenek,
- lázeňská zařízení, pokud v nich bude
poskytována pouze lázeňská služba
hrazená alespoň zčásti z veřejného
zdravotního pojištění,
- provozování pohřební služby,
- květinářství,
- provádění staveb a jejich odstraňování,
projektovou činnost ve výstavbě,
geologické práce, zeměměřičství,
testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
- prodej textilního materiálu
a textilní galanterie,
- servis výpočetní a telekomunikační
techniky, audio a video přijímačů,
spotřební elektroniky, přístrojů a dalších
výrobků pro domácnosti,
- realitní zprostředkování a činnost
účetních poradců, vedení účetnictví,
vedení daňové evidence,
- zámečnictví a servisu dalších výrobků
pro domácnost,
- oprav, údržby a instalací strojů a zařízení
pro domácnost,
- provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských
pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně
ukládání lidských ostatků do uren,
- myčky automobilů, pokud prodej
uvedeného zboží nebo služby představuje
převážnou část činnosti dané provozovny.
Tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které

nejsou živností podle živnostenského zákona.
S účinností ode dne 1. dubna 2020 od
6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00
hod. se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou
provozoven, které neslouží pro veřejnost
(např. zaměstnanecké stravování, stravování
poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních
služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se
nevztahuje na prodej mimo provozovnu
stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo
prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového
omezení.
S účinností ode dne 1. dubna 2020 od
6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod.
se zakazuje prodej v provozovnách stravovacích
služeb, umístěných v rámci nákupních center
s prodejní plochou přesahující 5 000 m2.
S účinností ode dne 1. dubna 2020 od
6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod.
se nařizuje, že prodej nebaleného pečiva se
povoluje pouze za splnění těchto podmínek:
- je zajištěno, že v místě odběru pečiva
nedochází ke shlukování osob,
- prodejní místo je vybaveno pomůckami
osobní hygieny.
S účinností ode dne 1. dubna 2020 od
6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do
6:00 hod. se nařizuje, aby podnikatelé
provozující maloobchodní prodejnu potravin
se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do
takové prodejny jednorázové rukavice.
S účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00
hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se
zakazuje
- provoz heren a kasin,
- provoz autoškol,
- provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby
rozvážející potraviny nebo osob
s oprávněním řidiče taxislužby,
- provoz samoobslužných prádelen
a čistíren,
- přítomnost veřejnosti v prodejnách
stavebnin, stavebních výrobků
a hobby marketů,
- přítomnost veřejnosti v provozovnách
poskytovatelů služeb - vnitřní i venkovní
sportoviště.
S účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00
hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se
zakazuje prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských
ubytovacích zařízeních. Tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích
služeb:
- osobám za účelem výkonu povolání,
podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a
- cizincům do doby opuštění území České
republiky a cizincům s pracovním
povolením na území České republiky.
red

Duben 2020

strana 3

Pozor na podvodníky
KARLOVARSKÝ KRAJ - Lidské hyeny utočí i
v tomto nelehkém období.
Policisté Karlovarského kraje by rádi varovali
občany, aby si i v této nelehké době dávali pozor
na podvodníky, kteří znají spoustu lstí, jak z Vás
vylákat peníze. I nyní, když je na území celé
České republiky vyhlášen nouzový stav, se snaží
vydělávat peníze za každou cenu. Proto si teď
ještě více než jindy dávejte pozor na své jmění.
Podvodníci nyní nabízejí desinfekční prostředky
či jednorázové roušky, a to zejména prostřednictvím internetu. Poté co těmto podvodným
obchodníkům zaplatíte dopředu vyšší finanční
částku, můžete dostat např. místo desinfekce jen
obyčejnou vodu a mnohdy ani to ne. Stejně tak
tomu může být i při objednání jednorázových
roušek. Po zaplacení roušek se může stát, že
neobdržíte vůbec nic. Každopádně počítejte s
tím, že i při pořízení ochranných a dezinfekčních pomůcek v kamenných prodejnách,
může být cena třeba několikanásobně vyšší než
v běžné době. Prodej zdravotnického materiálu
není však jediný druh podvodu, se kterým se
nyní můžete setkat a jak snadno lze přijít o své

peníze. Již se objevují i podomní prodejci, kteří
nabízejí zprostředkování levnějších služeb např.
plynu či elektřiny. Pod rouškou však mají podvodníčci větší jistou, že je nikdo nepozná. Proto
pokud nemusíte, nyní žádné zprostředkovatele
služeb neměňte, mohli byste se snadno napálit.
Nikomu z těchto podomních prodejců v žádném případě ani nic nepodepisujte, nevědomky
byste tak mohli podepsat i změnu odběrného
místa či navýšení měsíčních nákladů.
Přesto, že nemůžete být v současné době se svými blízkými, varujte je před lidskými hyenami.
Nyní by je finanční ztráta způsobená podvodným jednáním mohla bolet ještě více než při
běžném způsobu života. Zranitelní jsou zejména
senioři, kteří jsou mnohdy odkázáni na naši
pomoc. Když můžete, pomozte potřebným,
myslete však vždy zejména na Vaše zdraví a zdraví Vašich blízkých a zbytečně se nevystavujte nebezpečí. Používejte ochranné pomůcky, které
mají ochránit Vás i osoby ve Vaší blízkosti.
V případě, že se i přes naše preventivní rady
stanete obětí protiprávního jednání, volejte na
web PČR
bezplatnou telefonní linku 158.

Co a jak pálit
Na otevřených ohništích, zahradních krbech
nebo otevřených grilovacích zařízeních lze podle
zákona pálit pouze dřevo, dřevěné uhlí a suché
rostlinné materiály. Je zakázáno pálit obaly od
plastů, igelit, barevné časopisy a noviny,
chemicky ošetřené dřevo (okenní rámy, dřevotříska, dřevo ošetřené laky nebo barvou), vlhké
zahradní odpady, plasty, gumu, chemické přípravky apod. Pálení listí, klestí a shrabané trávy
není zákonem výslovně zakázáno, jedinou výjimkou je pálení listí napadené chorobami.
Ovšem i na pálení suchých rostlinných materiálů na zahradě platí určitá pravidla a omezení,
které stanovuje zákon. Krom toho, že byste si
měli pro pálení vybrat dobu, kdy nefouká vítr ze
všech stran, měli byste pálení nahlásit hasičům.
Ne místním, ale Hasičskému záchrannému

MŠ Velichov

Začátkem března se děti z MŠ Velichov
vypravily společně autobusem do Krajské
knihovny v Karlových Varech, kde pro ně byl
připraven program s "Pejskem a kočičkou".
Příjemné a pohodlné prostředí si děti náramred
ně užily.

sboru Karlovarského kraje. Buď prostřednictvím formuláře umístěného na stránkách
www.hzscr.cz/hzs-karlovarskeho-kraje.aspx, kde
naleznete na pravé straně ikonu "evidence pálení" (https://paleni.izscr.cz/paleni). S vyplněním potřebného formuláře přes internet vám
určitě někdo pomůže. Pálení lze zadat i dopředu
s tím, že pak třeba nebude realizováno. Pokud
to bude ale opravdu nutné, můžete volat na tel.
950 380 110. Krajské operační středisko má
v současné době spoustu jiných záležitostí na
starosti, proto možnosti zvednout telefon a nahlásit pálení využijte opravdu jen ve výjimečných případech. Rozhodně nevolejte na
tísňové linky 112 nebo 150, ty nejsou pro tento
účel určeny. Linku byste tak zbytečně blokovali.
red
Kdo sem tam vyrazí přes náves do obchodu,
nemohl si nevšimnout kvetoucích narcisů a no vé nástěnky. Ta sice ještě zeje prázdnotou, ale
všichni budeme společně doufat, že se na ní
zase začnou objevovat plakáty zvoucí na různé
společenské, kulturní a sportovní akce.
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Roušky, roušky a zase roušky
pokračování ze str. 1
rozhodují. Patří jim za to velké poděkování.
Spolu s rouškami jsme rozdávali i návod, jak
o ně správně pečovat. Zatímco jednorázovou
roušku po použití musíte vyhodit, bavlněnou
můžete opakovaně prát, žehlit a znovu používat. Opakujeme, že pro desinfekci roušky
není vhodná mikrovlnná trouba, může dojít
lehce k požáru.
• Před nasazením či sundáním roušky si vždy
umyjte ruce.
• Nesahejte na látku roušky, dotýkejte se jen

provázků či gumiček.
• Bavlněnou roušku noste maximálně
4 hodiny, vyměňte ji vždy, když zvlhne.
• Po každém použití roušku sterilizujte,
nejméně však každý den.
• Sterilizujte praním alespoň na 60°C nebo
vyvařte ve vodě v kastrůlku na plotně
alespoň 10 minut.
• Sterilizované roušky usušte a přežehlete
- ideálně napařovací žehličkou.
• Roušky skladujte v uzavřeném igelitovém sáčku.
MSM

Záchrana Anti - COVID
kostela
Radostná zpráva nám dorazila začátkem března z Ministerstva kultury ČR. Oprava kostela
Nanebevzetí Panny Marie byla zařazena do
Programu záchrany architektonického dědictví. Předběžně byl přiznán příspěvek v orientační výši max. do 800 tis. Kč ročně. Znamená to, že pokud každý rok správně
požádáme, vše řádně provedeme a vyúčtujeme, budeme tuto podporu dostávat každý
rok tak dlouho, než kostel opravíme.
Zda vydá Ministerstvo kultury ČR s ohledem
na opatření, která jsou postupně vydávána
a upravována v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem, další stanovisko, zatím netušíme.
MSM

Platby za svoz odpadů
a místní poplatky
Do konce března bylo nutné zaplatit částky za
svoz odpadů, nájemné pozemků a místní poplatek za psy. Pokud jste úhradu neprovedli
z důvodu ztížené životní situace, domluvte si na
tel. 353 942 105 další postup. V této době nebudeme zasílat upomínky, ani vymáhat poplatky
z prodlení. Neberte to ale tak, že platby provádět
rovnou nemusíte.
Platby přijímáme na účet vedený u Komerční
banky, a.s., číslo účtu 43-3210410247/0100,
popř. v hotovosti v omezeném režimu (PO a ST
red
od 9 do 12 hodin).

Informace o chodu
OÚ Velichov

Na OÚ Velichov nám byla dovezena dezinfekce.
Je vhodná jak na ruce, tak ji lze použít i při
úklidu - kliky, ovladače, toaleta, zábradlí apod.
60 litrů jsme získali od Karlovarského kraje
a dalších 20 litrů nám pak zprostředkoval pan
Lošťák od Korona Assistance Karlovy Vary.
Touto desinfekcí jsou pravidelně ošetřovány
autobusové zastávky, lavičky, odpadkové koše
a další obecní vybavení.
Máte-li o dezinfekční přípravek zájem,
podělíme se. Nečekejte ale, že ji budeme
rozdávat po litrech - to pouze pro společné
prostory v panelových a bytových domech.
Podmínkou je přinesená vlastní nádobka,
nejlépe s rozprašovačem. Do lahví od nápojů
přípravek rozlévat nebudeme.
Předání si domluvte na tel. 353 942 105.
red

Poděkování Pojízdná prodejna
Ráda bych touto cestou poděkovala holkám
z úřadu, mým sousedům a lidem, kteří se mi
okamžitě nabízeli s pomocí. Ať to bylo
rozdělení se o roušky, nebo nabídka nákupu
a další pomoci. Stačilo všechny ty Pepíky,
Slávky a Tomáše potkat cestou mezi panelákem a zahrádkou a už jsem věděla, že to,
L.B.
co nás čeká, díky nim zvládnu líp.

masa a uzenin

Upozorňujeme občany, že pojízdná prodejna
Karlovarských uzenin bude na návsi ve
Velichově každý pátek od 10:30 hod.
Středeční prodej je zrušen.
Páteční provoz bude probíhat pravděpodobred
ně do konce května.

• Podatelna a pokladna Obecního úřadu
ve Velichově je otevřena v pondělí
a středu od 9 do 12 hodin.
• Využijte, prosím, možnosti bezhotovostních úhrad, číslo účtu je
43-3210410247/0100.
• V případě potřeby kontaktujte úřad na
tel. 353 942 105, obec@velichov.cz
• Knihovna ve Velichově je do odvolání
uzavřena.
Potřebujete zajistit nákup potravin, drogerie nebo vyzvednutí léků? Jste sami, nebo vaši příbuzní a blízcí nemohou? Volejte na tel. 353 942 105, popř. 724 178 079
- běžný nákup zajistíme. Sice ho za vás
nezaplatíme, ale určitě vám ho rádi
red
přivezeme.

Evidence
obyvatel
Stav obyvatel k 29. 2. 2020:
515, z toho 266 mužů a 249 žen.
V obci je k trvalému pobytu hlášeno 37 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.

Názor redakční rady nemusí být totožný s názorem přispěvatelů. Redakční rada neodpovídá za obsah příspěvků, jejichž autorem není její člen.
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