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XIII. Námořnický bál

Konečně se trochu situace s epidemií
„umoudřila“ natolik, že můžeme opět pozvat
lidi na různé kulturní akce. Námořnický bál,
již třináctý, naplnil sál „U Lípy“ a k potěšení
organizátorů byl velký počet místních. Hosté
i místní si pochvalovali úroveň zábavy k potěšení pořadatele, kterým je i nadále Klub vodních motoristů Velichov. Kapela pana Luboše
Víška odvedla svoji standardní práci a tak
k hodnocení je jen chvála a poděkování.
Nezbývá tedy nic jiného než si přát do
budoucích let alespoň to samé. Ještě jednou
touto cestou děkuji restauraci „U Lípy" za
přípravu sálu a všem sponzorům za podporu.
Jménem klubu JB. Foto: Eva Vaněčková

Úvodník
Obsah mého úvodníku se dá lehce předvídat. Nad čím jiným, než je válečný konflikt na Ukrajině, bych se mohla v současné době zamýšlet. Je mi nesmírně líto utrpení a ztrát, které tato válka přináší.
V hlavě mám spoustu otázek. Některé
nahlas ani nevyslovuji. Jednak proto, že
odpověď na ně ani nečekám, nebo se ji
dozvím dřív, než otázku položím. Další
odpovědi přinese čas. Rozhodně se ale
hlásím k těm, kteří ruskou invazi na
Ukrajinu odsuzují.
V záplavě článků a informací jsem se
pozastavila nejen nad informacemi, jak
hovořit o válce s dětmi, ale i o tom, jak
myslet při solidaritě sám na sebe. Obrovská vlna solidarity, která se zvedá v našich
končinách pravidelně – ať už ty bylo šití
roušek, záplavy, nebo tornádo, se zvedla
i teď. Moje pomoc, pokud se pro ni dobrovolně rozhodnu, by měla být taková,
aby nepřidělávala práci spoustě lidem okolo. Zjednodušeně řečeno – nemyslím si, že
bylo vhodné vykoupit v lékárnách obvazy
a nechat tak vydělat velké řetězce, raději
pošlu peníze někomu, kdo zajistí nákup
materiálu ve velkoobchodě za daleko nižší
cenu. Pokud mám ale doma čisté neobnošené oblečení, ze kterého jsem tak nějak vyrostla, ráda ho poskytnu dál.
Dovolím si použít několik málo rad, které
dal dohromady spolek s příznačným názvem Nevypusť duši. Je vhodné limitovat
čas, kdy přijímáme negativní informace.
Každý z nás má jinou míru psychické
odolnosti a s událostmi se vypořádává
svým vlastním tempem a způsobem. Míra
ochoty pomoci, forma, jakou to uděláme
i načasování, je pouze na nás. Nemusíme
všechno udělat hned, naše pomoc bude
potřeba dlouhodobě. A na závěr věc, za
kterou se možná někdo stydí – nemusíme
mít špatný pocit či výčitky, že se dál věnujeme oblíbeným činnostem, u kterých je
nám dobře.
Přeju nám všem, ať se brzy můžeme radovat bez myšlenky na nebezpečí nebo
utrpení druhých.
Markéta Sinkulová Moravcová
starostka obce
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Únor v mateřské školce

Zatímco byl ve čtvrtek 17. února dopoledne
celý Velichov i okolní obce bez elektřiny (silný vítr zapříčinil pád stromů na vedení), děti
se vypravily autobusem do divadla Husovka

na představení, ve kterém hlavní roli hrálo
štěňátko Balynka. Pro děti bylo dopoledne
zábavné, pro dospělé napínavé, protože
nikdo nevěděl, jestli a kdy bude zase elektřina fungovat. Naštěstí vše dobře dopadlo,
paní kuchařka mohla uvařit oběd, kotel se
sepnul, radiátory ohřály a děti se tak mohly
vrátit zpátky do školky.
Konec měsíce pak děti věnovaly přípravě na
masopust, ale o tom až v příštím vydání.
red

Evidence
obyvatel
Stav obyvatel k 31. 1. 2022: celkem
500, z toho 255 mužů a 245 žen.
V obci je k trvalému pobytu hlášeno 34 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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Jak pomoci Ukrajině
Obec Velichov samostatnou sbírku pro pomoc občanům válkou
zasažené Ukrajiny nevyhlašuje.
Nabízíte-li konkrétní pomoc např. formou ubytování, nebo jinou, registrujte se na portále www.pomahejukrajine.cz.
Pokud chcete přispět finančně, určitě najdete mnoho způsobů, jak se
zapojit.
Finanční pomoc můžete směrovat na sbírková konta - např. SOS
Ukrajina, kterou vyhlásil Člověk v tísni, č. účtu 0093209320/0300.
Tuto formu pomoci zvolilo i Zastupitelstvo obce Velichov, které na
svém únorovém jednání schválilo zaslání částky 10 tis. Kč.
Zprostředkování pomoci pro obyvatele Ukrajiny zajišťuje také Charita
ČR, která pro tento případ zřídila sbírkový účet s číslem
55660022/0800. Pokud se rozhodnete přispět prostřednictvím
Charity, při platbě zadejte variabilní symbol 104.
Nezisková organizace ADRA vybízí k pomoci lidem na Ukrajině. Číslo jejího sbírkového účtu je 66888866/0300 a variabilní symbol 500.
Veřejnou finanční sbírku založil také Červený kříž, který mimo jiné
na Ukrajině zajišťuje zdravotnický materiál. Finanční příspěvek
můžete poslat na účet 333999/2700, variabilní symbol je 1502.
Pokud byste rádi svou pomoc směřovali k ukrajinským dětem, můžete
využít sbírku od UNICEF ČR. Číslo účtu je 11771177/0300, variabilní symbol 829.
Chcete-li do sbírek darovat to, co je momentálně potřeba, a nemáte
pomoc jak dopravit, můžete ji po telefonické dohodě na tel. 353 942
105, popř. na e-mailu moravcova@velichov.cz, předat na OÚ
Velichov, dopravu pak zajistím. Nosit můžete i věci pro Potravinovou
banku Karlovarského kraje, z. s.
V Karlových Varech – Staré Roli funguje Centrální sklad humanitární pomoci určený pro potřeby příchozích uprchlíků z Ukrajiny
a dále pro obce a organizace poskytující pomoc těmto lidem. Na

sběrné místo mohou humanitární pomoc přivézt obce, organizace,
firmy, spolky i jednotlivci. Ve skladu poté bude tato pomoc tříděna
podle jednotlivých aktuálních potřeb. Příjem, třídění a výdej materiální pomoci z humanitárních sbírek zajišťují v tomto skladu pracovníci
nestátních neziskových organizací působících na území Karlovarského
kraje ve spolupráci s hasiči a dobrovolníky.
Výdej materiálu z tohoto centrálního skladu bude umožněn pouze
pro obce a pomáhající organizace, které budou potřebovat konkrétní
pomoc pro skupiny uprchlých obyvatel Ukrajiny, o které se tyto obce
či organizace aktuálně starají. Ze skladu se nebude vydávat žádná
pomoc jednotlivým žadatelům z řad občanů Ukrajiny nebo místním
lidem, kteří individuálně pomáhají uprchlým občanům Ukrajiny.
Individuální potřeby uprchlíků nacházejících se na území
Karlovarského kraje budou zajišťovány v humanitárním skladu, který
bude v nejbližší době vybudován v bezprostřední blízkosti Krajského
asistenčního centra pomoci Ukrajině u KV Arény. V tomto výdejním místě získají jednotliví žadatelé z řad občanů Ukrajiny
připravené a roztříděné části humanitární pomoci dle individuálních
potřeb. Bude tak zajištěna komplexní pomoc uprchlíkům na jednom
místě. Na tomto výdejním místě naopak nebude poskytována hromadná pomoc pro obce či spolky starající se o skupiny uprchlých
občanů Ukrajiny.
Adresa Centrálního skladu humanitární pomoci: Závodu míru
166/66, Stará Role v areálu Řempo Holoubek. Provozní doba
Centrálního skladu humanitární pomoci bude každý den v době od
8:00 do 18:00 hodin.
Informace k provozu a aktuálním potřebám Centrálního skladu
humanitární pomoci je možné získat na Informační lince IZS na telefonním čísle 950 380 180.
MSM

Džínový ples
V sobotu 16. dubna se od 20:00 hod. koná na sále Hospody U Lípy
Džínový ples. Vstupenky za 180 Kč jsou k dostání na obecním
red
úřadu.

Platby
za odpady
Zrušte trvalé příkazy pro platby za odpady! Částky za svoz odpadů
jsou letos poprvé splatné až od 1. července 2022 za první pololetí,
příští rok (do konce února) pak za pololetí druhé. Prosíme všechny,
aby respektovali to, co nám ukládá zákon, obec nemá nyní možnost,
jak správně poplatek účtovat. Děkujeme za pochopení. Do konce
března jsou splatné pouze pronájmy pozemků a poplatek za psa.
MSM

Rezervace vstupenek
na tel. 777 297 921
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Dětský maškarní bál

Dovoz obědů
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy, na základě které je možné požadovat od
firmy Res vitae, z. s. pečovatelskou službu.
Součástí této pomoci je i dovoz obědů.
Začátkem roku došlo ke změně dodavatele
obědů, klienti si jídlo moc pochvalují. Pokud
máte o dovážku obědů, popř. jinou pečovatelskou službu zájem, kontaktujte paní
Karolínu Vébrovou na tel. 353 566 426,
733 536 812, kde si domluvíte uzavření
MSM
smlouvy a další podrobnosti.

Sál hospody se v neděli 27. února odpoledne
zaplnil dětmi a překvapivě i jejich rodiči
v maskách. Počáteční ostych brzy zmizel, děti
se postupně dostaly do tancovací, zpívající

a soutěžní nálady. Návštěvníků sice nebylo
tolik, jako v předcovidové době, za to se ale
děti postupně vystřídaly ve všech soutěžích
MSM
a doufám, že si to náležitě užily.

Kotlíkové dotace

Od 1. září 2022 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno používat
kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy. Pro nízkopříjmové domácnosti se nabízí možnost pro čerpání dotace prostřednictvím Karlovarského kraje.
O dotaci může požádat vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu, který musí být
obýván alespoň 24 měsíců před podáním

žádosti) a zároveň je splněna podmínka, kdy
průměrný čistý příjem na člena domácnosti v
roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč, tj.
14 242 Kč na osobu a měsíc. Příjmy členů
domácnosti – osob bydlících společně se žadatelem – jsou průměrovány, sledovány budou jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek.
Domácnosti složené výhradně z důchodců
pobírajících starobní důchod nebo osob

pobírajících invalidní důchod 3. stupně
nebudou muset dokládat příjmy, jsou automaticky způsobilé pro dotaci, u nezletilých
dětí a studentů do 26 let se uvažují příjmy ve
výši 0 Kč.
K tomu, abyste mohli o dotaci požádat, je nutné vyslovit předběžný souhlas. Formulář pro
tento souhlas vám dáme na obecním úřadu,
kde si můžete vzít i leták pro bližší orientaci.
red
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