XIV Č e r v e n e c 2 0 2 0

Den velichovských fotrů

Již posedmnácté se konalo měření svých
schopností v rámci ročníku Dne velichovských fotrů. Účast byla poměrně slabá oproti
minulým ročníkům, což přičítáme letošní
slabší medializaci soutěže. Celkem osm sou-

těžících tak měřilo své dovednosti ve čtyřech
soutěžích. Chlapskou "páku" vyhrál Tomáš
Kubín, stejně pak chůzi na chůdách a konzumaci teplého lahvového piva a vajíčka natvrdo na čas. V poslední disciplíně zvítězil

dokončení na str. 4

Úvodník
Pořádání kulturních a společenských akcí
se pomalu vrací do vyjetých kolejí a ani
Velichov není v tomto ohledu pozadu.
Amfiteátr Hospody U Lípy má za sebou
Country Bluegrass fest, Den velichovských fotrů i oblíbený koncert Brutusu.
Skvělou zprávou pro všechny, kdo si na
sebe rádi oblíknou džíny, je to, že se na
konci srpna, konkrétně 29., bude konat
Džínový ples. Letos bude venkovní.
Kdyby se náhodou počasí rozhodlo, že
nám ples pokazí, je zde varianta vnitřní.
Proto bude v předprodeji, který zahájíme
20. července, jen omezený počet vstupenek. Tak neváhejte a pro vstupenky co
nejdřív dorazte. Propagaci plesu rozjedeme až v srpnu, tak snad se dostane na
všechny zájemce z řad místních občanů.
Přeji všem krásné prázdniny, vydařenou
dovolenou, šťastný návrat z ní, ideální
počasí na koupání i pro zahrádkáře
a hlavně pohodu nenarušenou špatnými
zprávami.
Markéta Sinkulová Moravcová
starostka obce
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dTest: Jak správně přepravovat
psa nebo kočku autem
Domácí mazlíčci často doprovázejí své ma jitele na cestách. Pokud je berete s sebou
autem, platí pro vás především povinnosti
stanovené zákonem na ochranu zvířat proti
týrání a zákonem o provozu na pozemních
komunikacích. Jak správně a bezpečně maz líčky přepravovat? A jaké pokuty vám hrozí
za porušení stanovených povinností?
Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání
jste povinni zajistit, aby zvíře mělo při
přepravě dostatek vody a jídla, aby mohlo
pravidelně odpočívat a v případě onemocnění nebo zranění mu byla během přepravy
poskytnuta pomoc. Dále musíte zajistit bezpečnost přepravovaných zvířat a chránit je
před nepříznivým počasím a před příliš
vysokými či nízkými teplotami. Nenechávejte
tak mazlíčka třeba v zaparkovaném vozidle.
Při venkovní teplotě okolo 30 stupňů Celsia
může za pár desítek minut vzrůst teplota
uvnitř vozu až na 50 stupňů, palubní deska
může mít dokonce 70 stupňů, což může psa

či kočku i usmrtit.
Pes i kočka musí v autě cestovat tak, aby
neohrozili řidiče a cestující ani sami sebe.
"Psům musíte zajistit dostatek prostoru, aby
mohli zaujmout přirozenou polohu, která
jim umožní korigovat pohyby vozu. Použijete-li přepravní box, musíte jej zajistit
proti pohybu a jeho dvířka proti otevření,"
uvádí Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest, a doplňuje: "Velikost
boxu musí být taková, aby psovi bylo
umožněno alespoň pohodlné ležení." Box pro
přepravu koček musí mít takové rozměry, aby
kočka mohla přirozeně stát, snadno se otočit
a bez problému si lehat a vstávat. Box jí také
musí umožnit pohodlné ležení. Více koček
v jednom boxu můžete přepravovat pouze
v případě, že box svými rozměry odpovídá
počtu přepravovaných koček.
Při přepravě koček a krátkolebých plemen
psů a jejich kříženců je zapotřebí zajistit
zvýšený přísun čerstvého vzduchu.
Zákon o provozu na pozemních komuni-

kacích ukládá povinnost řidičům zajistit
bezpečnost přepravovaného zvířete a zabezpečit jej tak, aby neohrozilo cestující. "Zákon
ovšem nespecifikuje druhy bezpečnostních
prostředků, které lze pro přepravu psů a koček uvnitř vozidla použít. V úvahu proto
připadají postroje či speciální lůžka pro
menší zvířata, ve kterých jsou navíc zajištěna postrojem. Důležité je, aby tyto prostředky splnily všechny požadavky na přepravu
zvířat. To znamená, že musí být zajištěna
jednak bezpečnost zvířete i posádky a jednak
pohodlná poloha zvířete při cestování,"
vysvětluje Eduarda Hekšová.
A jaké pokuty za nedodržení předpisů hrozí?
Za nezajištění bezpečnosti při přepravě
zvířete hrozí řidiči ve správním řízení pokuta
ve výši až 2500 korun, na místě mu lze uložit
pokutu ve výši 2000 korun. Za porušení
povinností při přepravě zvířat podle zákona
na ochranu zvířat proti týrání může být
uložena pokuta až do výše 200 000 korun.
dTest

Letní kino

V pravidelných čtrnáctidenních cyklech budeme
po celé léto promítat filmy v parčíku u řeky. Pokud nám to počasí nedovolí, přesuneme se do kos tela. Na červencové filmy zůstává vstupné 50 Kč.
17. července, 21:30 - Přes prsty
Příběh filmu Přes prsty se odehrává na beach volejbalových hřištích, ale nejen na nich. Linda (Petra
Hřebíčková) a Pavla (Denisa Nesvačilová) jsou
parťačky, které beach volejbalu obětují všechno. Tedy
skoro všechno. Mladší Pavle tak trochu začínají tikat
biologické hodiny a s přítelem Hynkem (Vojta Dyk)
chce co nejdříve otěhotnět. To starší svobodná a bezdětná Linda nechápe. Zvlášť, když se jim podařilo
kvalifikovat na mistrovství Evropy… Všechno ale stejně nakonec zamotá Jíra, svérázný správce hřiště se
zajímavou minulostí (Jiří Langmajer). Po úspěšných
scénářích k filmům a seriálům jako byly například
Vyšehrad, Lajna, Zakázané uvolnění, Padesátka,

Masaryk, Okresní přebor a Most! (na posledních
dvou seriálech spolupracoval s Janem Prušinovským)
usedl Petr Kolečko poprvé i do režisérské židle. "Lákalo
mě si jednou vyzkoušet i režii, ale že to bude hned na
celovečerním filmu, by mě nenapadlo," vysvětlil
Kolečko s tím, že "se to tak všechno nějak sešlo" a dávalo to smysl. Podle Jiřího Langmajera mu Kolečko
roli nejen napsal na tělo, ale zapracoval do ní i něco
ze svého budoucího života, protože o Jírovi prohlásil:
"Role Rudolfa Jíry je vlastně představa Petra, jak by se
on mohl (nebo chtěl) chovat obklopen ženami, až mu
bude přes padesát. Je to vtipně a sarkasticky napsaná
role pro chlápka v mém věku, kde mohu zúročit svoje
bohaté životní zkušenosti a především zkušenosti z naší předešlé práce." Diváci nebudou samozřejmě
ochuzeni ani o typický "kolečkovský" styl. "Tentokrát
nám šlo opravdu víc o téma lásky, než o humor. Ale
samozřejmě tam je i ten," potvrdil Petr Kolečko.
31. července, 21:30 - Vlastníci
Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, kdo
tím žijí. Mnozí majitelé bytů to asi znají z vlastní
zkušenosti. Hrdinové filmu Vlastníci jsou totiž jedněmi z nich, patří jim byty v jednom postarším
činžovním domě a právě mají společnou schůzi, na
které se musí dohromady na mnohém dohodnout a
rozhodnout. Najdou se mezi nimi idealisté, kteří jednají ve prospěch celku, jsou zde i vypočítaví
prospěcháři nebo dokonce rafinovaní manipulátoři,
ale také lidé ztracení v pocitech vlastní bezvýznamnosti. Všichni se ale nakonec musí společně domluvit na
správě domu, ve kterém mají své byty… Paní
Zahrádková (Tereza Ramba) s manželem (Vojta
Kotek) idealisticky chtějí, aby společnými silami dům
zachránili. Novomanželé Bernáškovi (Jiří Černý,
Maria Sawa) se s nadšením připojují. Paní

Roubíčková (Klára Melíšková) pedantsky kontroluje
řádný průběh schůze. Paní Horvátová (Dagmar
Havlová) všechno iniciativně komentuje. Naivní pan
Švec (David Novotný) zastupuje svoji maminku. Paní
Procházková (Pavla Tomicová), zastupovaná panem
Novákem (Ondřej Malý), hledá způsoby jak zhodnotit svůj majetek. Pan Nitranský (Andrej Polák)
touží po půdě v domě a pan Kubát (Jiří Lábus)
důsledně sabotuje jakékoliv rozhodnutí. A v pozadí
číhají bratři Čermákovi (Kryštof Hádek, Stanislav
Majer), jen starý pan profesor Sokol (Ladislav Trojan)
zatím nic nekomentuje… Jiří Havelka se při volbě
tématu inspiroval vlastními zážitky ze schůzí vlastníků bytových jednotek a divákům vzkazuje: "Ten
film je komedie. A myslím, že pro všechny věkové kategorie i pro voliče všech politických stran. Snad tam je
celé dnešní spektrum. Takže ideální by bylo se v kině
bavit a doufat, že "peklo jsou ti druzí".
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Akce "lávka"
Ve dvou se to lépe táhne. A co teprve ve
dvou desítkách? Než se nadějete, práce je
hotová. Řeč je o novém nátěru zábradlí lávky
přes Ohři, do kterého se pustili velichovští
hasiči se svými manželkami a dětmi. V pátek
odpoledne byla lávka umyta, zrezivělá část
vyměněna, během soboty pak očištěna
a znovu natřena.
MSM
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Den velichovských fotrů
pokračování ze str. 1

Petr Homolka, kdy zatloukl tři hřebíky v rekordním čase pěti vteřin obrácenou stranou
kladívka. Prvenství tedy obhájil po druhé
Tomáš Kubín před Honzou Bitmanem a
Petrem Homolkou. Komise tentokrát ve
složení: Jiří Bitman, Hubert Plomer a Jan
Škuthan ml., měla vzhledem k počtu
soutěžících poměrně snadnou práci.
Takže, těšme se na další ročník.
JB

Oprava kostela

Evidence
obyvatel
Stav obyvatel k 31.5. 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.

Pozornému oku určitě neuniklo, že opět
pokračují práce na opravě střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie. V tomto roce bude
položena zbývající část krytiny na hlavní lodi
a z větší části opravena střecha věže. Díky zařazení naší památky do Programu záchrany
architektonického dědictví a dotacím 800 tis.
od Ministerstva kultury ČR a 120 tis. Kč od
Karlovarského kraje bude obecní rozpočet
zatížen jen nutným spolufinancováním ve
výši cca 180 tisíc Kč.
MSM

Kino v Kyselce
červenec
promítáme vždy od 19:30, není-li uvedeno jinak
vstupné 80 Kč

18. 7. Ježek Sonic (od 18:00 hod., vstupné 50 Kč)
25. 7. Neviditelný
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