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Velichovská májka
Béďa Pavlík spolu s manželi Pavlisovými
a dozoru nad uložením lahve rumu se ochotně
ujal Petr Homáč Homolka.
Samotné stavění zpestřily svým programem
děti z velichovské školky – po opravdu dlouhé
době veřejné vystoupení, na které se poctivě
děti chystaly, některé přepadla tréma, ale
i s tím se počítá, příště to bude určitě lepší.
Jaká jiná kapela tak může zahrát u stavění
májky, než Tsunami?! Návštěva čarodějnic byla
milým zpestřením.
dokončení na str. 6

Úvodník

Jupí, po dvou letech s lidmi, občerstvením,
kapelou a ohněm. Tak, jak jsme ve Velichově
zvyklí. Přípravě májky se věnovala léty
osvědčená parta – díru vykopal Michal
Medvěd Slovjak, o její ozdobení se postaral

Vypadá to, že se s námi zima zatím rozloučila a my se můžeme radovat s krásných jarních dní. Sněhu jsme si v našem
údolí letos moc neužili, mráz také neudeřil v plné síle. O to víc budeme
doufat, že příroda nějakou tu sílu nabrala
a předvede se nám v celé své kráse.
Sílu za uplynulé roky určitě nabral i tým,
který reprezentuje Velichov v meziobecním klání s názvem Hry u hranic bez
hranic, pořádaném Nadačním fondem
Ještěřice. Po dvou odložených pokusech
jsme se konečně dočkali! V sobotu
7. května připravte hlasivky, žluté doplňky, nějakou tu korunu a přijďte do
amfiteátru Hospody U Lípy, kde to
dopoledne kolem desáté vše vypukne.
Na druhou květnovou neděli připadá
Den matek. Letos tento den vychází na
8. května, kdy si připomínáme i konec
2. světové války. Naprosto přesně si
vybavuji okamžik, kdy mi moje dcera
říkala první naučenou básničku ke Dni
matek a já se vnitřně tetelila blahem
a zároveň se marně snažila skrýt slzy
dojetí. Přeji všem maminkám k jejich dni
spoustu objetí a pusinek od jejich dětí, ať
už jim je méně nebo více let. Ráda bych
byla optimistkou, ale obávám se, že tento
den konec válečného konfliktu na Ukrajině bohužel nenastane. Každopádně to
nic nemění na tom, že bych všem jeho
ukončení moc přála.
Markéta Sinkulová Moravcová
starostka obce
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Pódium u amfiteátru

Před mnoha a mnoha lety postavil Jarda
Zágner spolu s Jirkou Bitmanem v amfiteátru podium. Bylo už na čase podívat se
hlouběji na jeho stav a vyměnit nějaký ten
trám nebo prkno. No ale jak se zkrátka stává,
skončilo to nakonec úplně jinak a během
několika málo týdnů vyrostlo podium zcela
nové. Honza Bitman s nadsázkou zkonstatoval, že se zkrátka vyplatilo počkat si na
příznivější cenu materiálu (ke které určitě
nedošlo a bohužel ani v dohlednu nedojde).
Nové pódium pokřtila skupina Album, která

Evidence
obyvatel
Stav obyvatel k 31. 3. 2022: celkem
507, z toho 257 mužů a 250 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.

se postarala o neopakovatelnou atmosféru
v cíli Pivního pochodu. Stovky nadšenců se
vydaly na pěší túru z Ostrova okolo zříceniny loveckého zámečku do Velichova. Počasí
vyšlo v sobotu 23. dubna na jedničku.
red
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Duben ve školce
Co by to byl za měsíc, kdyby do školky nezavítalo divadlo. Kterak potůček Káču až
k moři dovedl – tak se jmenovalo představení
Divadla dětí – Karlovarského hudebního
divadla. A děti se opět zapojily do jednotlivých rolí a divadlo si užily o to víc.

Týden před Velikonoci měly děti spoustu
práce s výrobou dekorací, setím obilí
a pečením jidášů. Odměna od velikonočního
zajíce, kterou nechal na zahradě, udělala velkou radost.

S probouzející se přírodou byly pro děti
připraveny dva tématické výlety. 6. dubna se
děti vypravily za sopkami do přírodní rezervace SOOS u Františkových Lázní. S paní
Dvořákovou si prošly trasu plnou zajímavostí,
pramenů a zvířátek, která jsou umístěna v záchranné stanici. V rámci expozice se podívaly
i na dinosaury. Jako vždy si vše samy ošmataly
a očuchaly, ochutnaly vyvěrající minerálku
a blátíčkem si namalovaly obrázky sopek.

21. dubna si děti užily program v botanické
zahradě v Bečově. Zajímavé povídání o rostlinách, zvířátkách, divadlo, zpívání i pečení
buřtů. Děti se rozhodně nenudily. Své přednášející příjemně překvapily množstvím
znalostí, které získaly v naší školce.
Koncem měsíce zavítalo do školky ještě
loutkové divadlo s pásmem tří pohádek
Budka v poli, Máša a medvěd a O Budulínkovi. V neposlední řadě i pan fotograf,
aby dětem zvěčnil jejich bezstarostné období
prožité ve školce.
Datum pálení čarodějnic připadl na sobotu,
proto si děti užily čarodějnické řádění už
v pátek. V kostýmech čarodějek a čarodějů
posvačily a pak vypuklo to pravé dovádění
včetně přípravy lektvarů.
red
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dTest: Co nového čeká
české spotřebitele v roce 2022
S novým rokem čeká na spotřebitele i řada
změn. dTest podporoval a podporuje všechny
změny, které mají v příštím období posílit
postavení spotřebitele. Zde je sumář těch
podle nás nejpodstatnějších spotřebitelských
novinek, které Vás v roce 2022 s jistotou či
s určitou pravděpodobností čekají.
Stop telešmejdům! To bylo heslo, se kterým
dTest vyrazil do boje za zastavení obtěžujících
marketingových hovorů. I Vám se jistě stalo,
že Vám uprostřed pracovní doby nebo dovolené zavolal neodbytný prodejce, se kterým
jste nikdy před tím nijak nekomunikovali,
a začal Vám nabízet jakési služby nebo
výrobky, o které jste neměli nejmenší zájem.
„Doufáme, že telešmejdům bude už konec.
Od 1. 1. 2022 nabyla účinnosti novela
zákona o elektronických komunikacích, kte rá řeší ty hlavní otázky spojené s nevyžá danými marketingovými hovory. Zbavíme se
j i c h s n a d d e f i n i t i v n ě p o 1 . 7 . 2 0 2 2 , “ říká
ředitelka dTestu Eduarda Hekšová. Od tohoto data bude moci prodejce zavolat na Vaše
číslo s marketingovým hovorem nebo nabídkou jen tehdy, pokud jste k tomu předem
udělili výslovný souhlas, případně pokud
bude existovat jiný právní důvod. „ B u d e t í m
velmi posíleno postavení spotřebitele. To se
řadě prodejců nelíbí, ale tato náprava trhu
j e v í c e n e ž p o t ř e b n á , “ reaguje Hekšová na
přehnanou kritiku novely ze strany zástupců
obchodního sektoru.
Dále čeká spotřebitele novela energetického
zákona, taktéž účinná od 1. 1. 2022. I Vy jste
se možná ocitli v situaci, že u Vašich dveří
zazvonil tzv. energošmejd s rádoby výhodnou
nabídkou na změnu dodavatele energií
a nutil Vás k podpisu různých dokumentů.
„Na praktiky energošmejdů dTest upozorňu je posledních pět let. Konečně došlo ke
potřebné změně zákona ve prospěch
s p o t ř e b i t e l ů , “ říká Hekšová. Řadu práv
budou mít spotřebitelé nově hned od 1. 1.
2022. Například budou moci bez sankcí
ukončit smlouvu se zprostředkovatelem nebo
vypovědět zprostředkovanou smlouvu na
dodávku energií do 15 dnů od zahájení
dodávky energií. Činnost zprostředkovatelů
bude stát regulovat od 1. 7. 2022. Změny
budou probíhat postupně, nelze proto počítat s tím, že od Nového roku, resp. od 1. 7.
2022, nastane ráj na zemi. „ S p o t ř e b i t e l e
vyzýváme ke zvýšené opatrnosti po celý
p ř í š t í r o k , “ doplňuje Hekšová. Zprostředkovatele bude nově kontrolovat
Energetický regulační úřad, doposud tuto
pravomoc měla poměrně nelogicky Česká
obchodní inspekce.
Změn se může dočkat i takzvaná zákonná
záruka na zboží při prodeji spotřebitelům.
Záleží to na tom, kdy bude nové sněmovně

předložen příslušný návrh novely občanského zákoníku. Stará sněmovna návrh novely už nestihla projednat. Po účinnosti novely
bude záruka trvat nadále 2 roky, avšak nově
bude prodejce odpovídat jen za takové vady,
které mělo zboží už při převzetí. „ V a d y n a
zboží se mohou projevit i později (po koupi
zboží) a spotřebitel je může prodávajícímu
nebo určenému servisu vytknout. Ale vždy se
bude jednat o vady, které věc měla již při
převzetí, nikoliv už o vady, které se po
p ř e v z e t í t e p r v e v y s k y t n o u , “ vysvětluje směr
zamýšlené budoucí právní úpravy Hekšová.
S tím bude souviset i změna tzv. zákonné
domněnky vadnosti. Pokud se vada projeví
během prvních 12 měsíců, bude tu zákonem
daný předpoklad, že byla na zboží už při
převzetí. Opak bude muset prokázat prodejce. „ O p a k o v a n ě p o d n i k a t e l e u p o z o r ň u j e m e ,
že vyvrátit vůči spotřebiteli zákonnou dom něnku vadnosti je možné jen prostřed nictvím odborného nejlépe znaleckého posud ku. Nestačí jedna zamítavá věta, kterou do
reklamačního protokolu vepsal pokladní,
k t e r ý s e n a v ě c a n i p o ř á d n ě n e p o d í v a l , “ radí
Hekšová.
Za hromadné žaloby! Je další kampaní
dTestu, která ani po Novém roce nekončí.
Jednostranné „ukončení činnosti“ dodavatelů energií, z nichž největšími byli ti ze
skupiny Bohemia Energy, které způsobilo
škody statisícům spotřebitelů, je nejzářivějším
příkladem potřebnosti zákona o hromadných
řízeních. Předloha tohoto zákona ležela
v Poslanecké sněmovně bez zájmu rok a půl.
Události spojené s pádem dodavatelů energií
vedly odstupující vláda vládu k předložení
stejného návrhu nové Poslanecké sněmovně.
„Věřme, že v novém roce bude přijat kvalit ní zákon o hromadném řízení, tedy včetně
tzv. odhlašovacího režimu. dTest jako
největší spotřebitelská organizace v ČR,
která řeší ročně desetitisíce stížností
spotřebitelů a nabízí i odbornou pomoc pod nikatelům, je připravena poskytnout zákon odárcům plnou součinnost a podělit se i o
naše dlouholeté zkušenosti v dané oblasti.
Kvalitní zákony jsou pro spotřebitele
n a p r o s t á p r i o r i t a , “ uzavírá Hekšová.
dTest

Oslava
Dne dětí
2022

Letošní oslavu pro děti připravujeme na
sobotu 4. června. Mezi 10 a 11 hod. si opět
vyzvednou hrací karty a vydají se na cestu
časem. Bližší informace sledujte na plakátech, webu a FB obce.
Upozorňujeme, že trasa není vhodná pro
kočárky, ale jak vidíte na ilustračním fotu
z loňského roku, všechno jde, když se chce.
Pokud byste nám rádi pomohli s organizací
akce, budeme vděčni. Dejte o sobě vědět na
OÚ, tel. 353 942 105, popř. na mail:
moravcova@velichov.cz.
red

Očkování psů Vítání občánků
MVDr. Valnoha bude v neděli 8. května
2022 od 13 hodin očkovat na návsi psy.
Očkování proti vzteklině stojí 200 Kč,
šestikombinace 400 Kč. Nezapomeňte vzít
očkovací průkaz psa.
red

Rádi byste, aby byl váš potomek přivítán
mezi velichovské občánky? Dejte nám to do
13. května 2022 vědět na OÚ Velichov (353
942 105). Termín vítání bude přizpůsoben
tak, aby vyhovoval všem, kteří se chtějí
zúčastnit.
MSM
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TOPENÁŘSKÝ SERVIS s. r. o.
a společenství kominíků
a topenářů
Bude provádět v naší obci revize kotlů
na tuhá paliva.
Dále pak provádí revize, kontroly
a čištění komínů,
kontroly kotlů na plynná paliva.
Termín revizí a kontrol se uskuteční
v SOBOTU 14.5.2022
- cena za kontrolu a čištění komínu je 400 Kč
- cena za kontrolu a čištění plynového kotle je 400 Kč
- cena za revizi kotle na tuhá paliva je 950 Kč

Zájemci se mohou objednat
na telefonním čísle:
608 748 989
S pozdravem: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o
Malá Morávka 287, 793 36
IČO: 04346971
Identifikační čísla spolupracujících subjektů:
04346971, 05104815, 02138115, 02695308
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Velichovská májka
Děkujeme všem, kteří se na přípravě a samotném stavění podíleli, vše dobře dopadlo, nazdobená májka stojí a bude dělat radost všem,

kdo půjdou kolem. Radost mají určitě i manželé Kučerovi, kterým malé čarodějky přinesly
při losování vítězného čísla štěstí.
Tak tímto po čarodějnicku poroučíme všem
virům, bacilům a nařízením, že takhle už to
bude vždy!
red

Džínový ples

Hry u hranic
bez hranic
Tak letos konečně budou! A bude to velké.
Odehrají se ve vítězné obci z roku 2019,
takže u nás, ve Velichově. A protože zde na
zámku pobýval věhlasný balneolog prof.
Löschner, bylo zvoleno téma LÁZEŇSTVÍ!
Nedá se nic dělat, sbalíme si kufry, zaletíme
mimořádnou linkou Vary – Velichov do
lázní, absolvujeme tam nějakou tu proceduru, upečeme lázeňské oplatky a vyrobíme zpívající fontánu!

Téda to byla jízda! Roztančený parket, jedna
pecka za druhou v podání Alebalabamby,
vylosovaní výherci poukázek na oblečení – to
všechno zažili návštěvníci obnoveného
Džínového plesu, který se konal 16. dubna

a kde jinde, než na sále Hospody U Lípy.
Jsou akce, které se napevno zapsaly do
kalendářů a nepotřebují ani moc propagace.
Každý pořadatel mi dá za pravdu, že je to
zkrátka radost akce tohoto typu pořádat.
MSM

Akce vypukne 7. května 2022 od 10:00h
v areálu Hospody U lípy ve Velichově!
Pravidla jsou stále stejná. Za obec startuje
tým 7 osob (minimálně 2 ženy v týmu). Do
obce vítěze se přesouvá následující ročník
her! Velichovský tým má svou oblíbenou
žlutou barvu. Vezměte žluté doplňky a přijďte fandit, pobavit se a přispějte tak na
dobrou věc. Sousední Kyselka si na nás
red
brousí zuby, ale my se nedáme!
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