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Nová hřiště
drý. Pak ale přišlo oznámení, že zamítnutá
dotace z roku 2019 bude přidělena také.
Díky těmto dvěma dotacím můžeme pořídit
nové herní prvky jak k panelovému domu,
tak na zahradu mateřské školy. Pod panelovým domem vyroste ještě workoutové hřiště určené náctiletým i dospělým. Venkovní
posilovna bude další možností pro využití
volného času.
Herní prvky na zahradě mateřské školy jsou
určeny pouze pro děti z naší mateřinky, veřejnosti budou nepřístupné. Zatím jsou ale
nepřístupné všechny nově postavené herní
sestavy. Beton musí správně vytvrdnout,
dokončení na str. 4

Úvodník

Stávající hřiště nad mateřskou školou slouží
veřejnosti už mnoho let. Je využíváno jak dětmi ze školky, tak dětmi ostatními. Vzhledem
k jejich rozdílnému věku a možnostem, které
hřiště nabízí, je spojení těchto dvou skupin
někdy náročnější.

V roce 2019 žádala obec o dotaci z rozpočtu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR na nové
herní prvky k panelovému domu. Tato
dotace nevyšla, obec se stala náhradníkem.
Proto jsme letos požádali o dotaci znovu, tentokrát Karlovarský kraj, který k nám byl ště-

Zatímco ceny za práva promítnout v našem letňáku film neúměrně rostou, zájem
diváků pomalu, ale jistě, klesá. I když
venkovnímu promítání počasí přálo,
omezení vydaná v souvislosti zamezení
šíření nemoci Covid 19 se tohoto typu
zábavy pod širým nebem netýkala,
návštěvnost zatím odpromítaných filmů
rozhodně nedosahovala čísel z minulých
let. Technikou na uvedení úplných novinek nedisponujeme, její pořízení by
bylo velmi nákladné. Z tohoto důvodu
letos promítneme jen na konci prázdnin
pohádku pro děti. Pokud by byl projeven
zájem o konkrétní film, a bylo možné jej
legálně pod širým nebem promítnout,
nebráníme se tomu.
Podle zveřejněných čísel roste i počet nakažených nemocí Covid 19. Jestli vláda
nebo ministr zdravotnictví přistoupí k vydání dalších omezení, si netroufám odhadnout. Každopádně Džínový ples
a Velichovský triatlon plánujeme. To, zda
se akce uskuteční, příp. za jakých podmínek, se dozvíte na FB a webu obce,
popřípadě na plakátech.
Přeji krásnou, ničím nenarušenou
druhou polovinu léta a spoustu příjemných a nezapomenutelných zážitků.
Markéta Sinkulová Moravcová
starostka obce
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dTest: Jak na změnu
dodavatele energií
Právo vybrat si dodavatele elektřiny mají
spotřebitelé již od roku 2006, dodavatele
plynu je možné změnit od roku 2007. Podle
čeho ale vybrat tu pravou nabídku? Na co si
dát pozor? A jak změna dodavatele probíhá?
Uvažujete-li o změně dodavatele energií, je
vhodné si nejdříve zjistit, jakou smlouvu
máte uzavřenou se stávajícím dodavatelem.
"Někteří lidé si například neuvědomují, že
mají sjednanou smlouvu na dobu určitou.
Pokud pak takovou smlouvu předčasně
vypovědí, může je čekat smluvní pokuta od
stávajícího dodavatele za předčasné ukončení smlouvy," vysvětluje Eduarda Hekšová,
ředitelka spotřebitelské organizace dTest,
a dodává: "Doporučujeme proto se vždy předem informovat ohledně podmínek výpovědi
vaší smlouvy."
Motivací pro změnu dodavatele je obvykle
úspora peněz; vedle ceny za odebranou
energii je však nutné vzít v úvahu i stálý
měsíční plat. Ověřte si také, jestli sjednáváte
spolu s dodávkami energií i další služby,
například služby zámečníka, sklenáře, instalatéra, či pojištění. Takové služby totiž třeba
ani nevyužijete, ať už proto, že je nepotřebujete, nebo není jasný jejich rozsah.
Zajímejte se i o smluvní pokuty a jiné platby.
Ty mohou být obsaženy nejen v textu samotné smlouvy, ale i v obchodních podmínkách
a cenících. "Ke srovnání nabídek využijte

některý z internetových srovnávačů. Doporučujeme ten na webových stránkách Energetického regulačního úřadu. Ovšem ne
všechny nabídky jsou veřejné, je tedy vhodné
též kontaktovat různé dodavatele. Případně
můžete oslovit i stávajícího dodavatele,
jestli vám nabídne výhodnější cenu," uvádí
Eduarda Hekšová.
Rozhodnete-li se pro změnu dodavatele,
budete stát před otázkou, zda si zvolit smlouvu na dobu určitou, nebo neurčitou.
U smlouvy na dobu určitou vám dodavatel
energií obvykle nabídne fixní smlouvu.
V takovém případě se po určitou dobu, bez
ohledu na vývoj cen na trhu, vaše cena za
odebrané energie nezmění. To může být
výhoda i nevýhoda, jelikož ceny mohou klesat i stoupat. K fixní ceně proto někteří
dodavatelé přidávají službu garance ceny.
Tedy pokud dominantní dodavatel v dané
oblasti zlevní, dojde ke snížení i vaší ceny.
Potíž je v tom, že není určeno, s jakou
konkrétní nabídkou dominantního dodavatele bude cena srovnávána. Služba garance
ceny je navíc často zpoplatněna a v konečném důsledku mohou poplatky na ni
vynaložené přesáhnout úsporu.
Při sjednání smlouvy na dobu určitou si
zkontrolujte, zda obsahuje ujednání o automatickém prodloužení jejího trvání. Podle
takového ustanovení se smlouva prodlouží

automaticky na další období, pokud ve sjednané době nedáte vědět, že si nepřejete v ní
pokračovat.
Pro vyřízení změny dodavatele máte dvě
možnosti. "Zaprvé můžete smlouvu o dodávkách energií vypovědět svému stávajícímu dodavateli sami a následně uzavřít
smlouvu s nově vybraným. V praxi ale většinou udělíte novému dodavateli plnou moc
(buď na samostatném dokumentu, nebo
odstavcem v textu smlouvy). Ten za vás
vypoví smlouvu u stávajícího dodavatele
a zařídí další administrativní záležitosti
s tím spojené," popisuje Eduarda Hekšová.
Od nového dodavatele pak začnete odebírat
energie obvykle za jeden až tři měsíce, pokud
je vaše stávající smlouva sjednána na dobu
neurčitou.
U smlouvy na dobu určitou si spočítejte, zda
se vám vyplatí ji vypovědět předčasně. Od
stávajícího dodavatele totiž můžete obdržet
fakturu vyčíslující již zmíněnou smluvní
pokutu.
O datu zahájení dodávky vás nový dodavatel
informuje. Zároveň vám původní dodavatel
zašle závěrečné vyúčtování. "Někdy dojde k chybě a závěrečné vyúčtování od předchozího dodavatele a první vyúčtování od nového se překrývají.
Za určité období byste tedy platili dvakrát.
V takovém případě vyúčtování reklamujte," uzadTest
vírá Eduarda Hekšová.

Letní kino - srpen
Tajný život mazlíčků 2
28. srpna 2020, od 20:00 hod., vstupné 50 Kč
Z prvního dílu Tajného života mazlíčků
víme, co naši zvířecí kamarádi dělají, když
nejsme doma. Jestli vás to vykolejilo, tak se
připravte na další překvapení. V pokračování zjistíte, jak se vaši vícenozí miláčci vyrovnávají s velkými emocemi. A že to
jsou často dramata!
Teriér Max se horko těžko vyrovnal se
skutečností, že není jediným oblíbencem
své paničky Katie, a už jsou na obzoru další
nečekané změny. Nejdřív se k nim nastěhoval ten chlap, pak Katie začala tloustnout,
na nějaký čas odjela, a když se vrátila,
přivezla s sebou miminko. Jelikož bylo
naprosto bezbranné a neschopné, začal ho
Max na každém kroku hlídat a chránit.
Z ustavičných starostí si vytvořil nervový
tik, na který veterinář Maxovi naordinoval
pobyt na venkově. Veliká chyba! Pobyt
v přírodě znamená pro každé městské zvíře
doslova peklo, tvořené nepřátelskými venkovany (nejhorší jsou krocani). Ani Maxovi
kamarádi z prvního dílu nezažívají zrovna

dobré časy. Jeho psí láska Brigitte dostane
na hlídání Maxovu nejoblíbenější hračku,
která jí spadne do bytu plného vzteklých
koček, a ona se pro ni musí v přestrojení
právě za kočku vydat. Panička bílého králíka Snížka se zase zhlédla v superhrdinech,
a tak ho obléká do směšných oblečků. To
by Snížkovi až tak nevadilo, kdyby za ním
kvůli jeho superhrdinské pověsti nepřišla
fenka Daisy a nepožádala ho o pomoc
s misí, na kterou králík nemůže stačit.
Jestli mají obstát, musí se Max, Brigitte a
Snížek postavit svým vlastním strachům
a obavám. V první řadě ale zažijí kupu psí,
kočičí, křeččí a ptačí srandy v příběhu, po
němž se už nikdy na své chlupaté parťáky
nebudete dívat stejnýma očima.
Tajný život mazlíčků 2 vznikl i díky
fenomenálnímu úspěchu prvního dílu,
který jen v našich kinech vidělo přes půl
milionu diváků. Jeho tvůrci z Illumination
Studios mají na úspěchy patent, v jejich
hlavách se zrodily filmy jako Mimoni,
Zpívej nebo Grinch.
red
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Nová mapa

Velichov se dočkal - obnova katastrální
operátu novým mapováním je úspěšně za
námi a digitální mapa je platná. Mnozí z vás
využili možnosti podívat se buď na webu,
popř. osobně na obecním úřadu, na srovná-

vací sestavy parcel. I když nedošlo ke změně
hranic pozemků, mohlo dojít ke změně
výměry parcel. Do konce ledna příštího roku
jsou vlastnící povinni předložit finančnímu
úřadu úpravu daňového přiznání pro daň

z nemovitých věcí. Pokud jste byli vyzváni
k opravě nesouladu mezi skutečností
a stavem v katastru nemovitostí, a doposud
jste tuto opravu neprovedli, najdete na svém
listu vlastnictví poznámku o tomto nesouladu. Tento údaj bude vymazán po dodání
příslušných listin - ve většině případů se jednalo o nezapsané stavby, chyběl geometrický
plán, příp. souhlas stavebního úřadu. Ve
vlastním zájmu by měli vlastníci pozemků
napravit tyto nesoulady co nejdříve. Poznámku o nesouladu najdete na příslušném listu
vlastnictví i v bezplatném vzdáleném přístupu do katastru nemovitostí, nemusíte si kvůli
tomu zajišťovat oficiální výpis:
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
red

9. Velichovský triatlon
Běh 2,2 km:

Datum konání:
neděle 6. září 2020
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 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 neome zeného silničního
provozu!!! Zdra votník zajištěn.
Z průběhu akce
budou pořizovány
fotografie, pokud
vám vadí, že by
mohly být zveře jněny na webu,
FB stránkách ob ce a v novinách,
n e c h o ď t e n a n i :-)
Přihlášky k dispozici na OÚ.
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Nová hřiště
pokračování ze str. 1
nezbývá nám, než respektovat postupy
dané výrobcem. Proto dodržujte zákaz
vstupu na hřiště u paneláku. Žádáme
rodiče, aby toto řádně vysvětlili svým
dětem. Pokud by děti řádily na hřišti už
teď, došlo by zbytečně k jeho poničení.

Doba zákazu určitě rychle uteče a hřiště
pak bude veřejnosti sloužit po mnoho let.
Vyměněno bude ještě oplocení a bude
doplněna jedna branka směrem k areálu
bývalé dopravní správy k místu, kde bude
venkovní posilovna.
MSM

Ztracené štěně
V pondělí 17. srpna 2020
MUDr. Jakub Kiprov
z provozních důvodů NEORDINUJE!

Evidence
obyvatel
Stav obyvatel k 30. 6. 2020:
celkem 518, z toho 267 mužů a 251 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.

V pátek 31. července se kousek nad Velichovem přidalo k turistovi přibližně půlroční štěně.
Došli spolu až do ostrovského útulku, kde si jej majitel může vyzvednout. Doufáme, že štěně
má svého majitele, který ho marně hledá. Uvěřit tomu, že ho nad Velichovem někdo vyhodil
z auta, nechceme.

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

8. 8. Pat a Mat: Kutilské trampoty,
vstupné 50 Kč, začátek v 18:00 hod.

15. 8. Promlémissky vstupné 80 Kč
22. 8. Modelář vstupné 80 Kč
29. 8. Jumanji: Další level vstupné 80 Kč
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