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Liščákový rekord
těšit opět na viděnou. Uvidíme, co si na nás
přichystá počasí, které se na nás zatím každý
ročník tvářilo po svém a jinak.
MM

Úvodník

Od roku 2010 pořádáme pravidelně vždy
o pololetních prázdninách Výšlap na Liščák.
Letos se na vrchol vydrápal snad rekordní
počet účastníků. Soudě nejen podle počtu
rozdaných perníkových medailí a podpisů
v knize, ale i podle reakcí spousty lidí, kteří
se zdrželi se svými přáteli, nebo i s těmi, které
delší dobu neviděli, nějakou tu chvilku při
opékání buřtů. Moc nás těší návštěvníci i ze
vzdálenějších míst, kterým stojí za to strávit
sobotní dopoledne na čerstvém vzduchu.
Vojkovická převaha na začátku výšlapu byla
rychle "zadupána", málem totiž došlo na

hlasování, zda by kopec neměl připadnout
sousední vesnici. Až na pár výjimek věděli
všichni, kam se vlévá Ohře, kam se hází sklo,
co dělá ve znělce Večerníček, na jaký den
v týdnu připadl letos Nový rok, kým je pro
nás případný bratr našeho otce i nejvyšší
vrchol Krušných hor. Horší už bylo napsat
správnou odpověď na otázku, před kolika
lety se narodil Karel IV.
Určitě se mezi námi objevilo letos několik
nových tváří, stejně tak bychom našli ty, kteří
byli na Liščáku zatím každý organizovaný
výšlap. Každopádně příští rok se budeme

Upozornění: V polích nad Velichovem byl nalezen svazek klíčů vč. dálkového ovládání od
vozidla. Majitel si může klíče vyzvednout na OÚ Velichov.

Na každého jednou dojde. A na někoho
nejednou. A na někoho přísněji a na někoho smírnějším způsobem. Fotopast
umístěná u kontejnerů u řeky přináší
první sklizené ovoce v podobě fotografií
hříšníků, kteří na toto místo dovážejí
odpady s vidinou toho, že za jejich likvidaci ušetří. Zapomněli při tom ale na
zákon o odpadech a obecně závaznou vyhlášku obce. Odpady patří do nádob,
které jsou na základě uzavřených smluv
vyváženy v potřebné četnosti. Je-li to
možné, je u každé nemovitosti popelnice.
Lidem, k jejichž nemovitostem svozové
auto zajíždět nemůže, jsou k dispozici pytle, které jsou po jejich naplnění dovezeny
k nejbližší vyvážené popelnici. Pro chataře
a rekreanty jsou k dispozici kontejnery
u mostu a u obchodu. U mostu a u obchodu jsou zároveň kontejnery na tříděný
odpad, které mohou využívat všichni,
kteří třídí. Všeobecně také platí, že odpady lze ukládat pouze do popelnic (nebo
do speciálně označených pytlů), nikoli
v jejich okolí.
Několik hříšníků se nám přišlo raději
dobrovolně přiznat, popř. i omluvit. Jiní
nechápou, co udělali špatně a evidentně
to ani nepochopí. Těm to holt vysvětlí
právník. A další přistižení se mohou těšit
na obálku s pruhem, ve které bude
přiložena složenka pro úhradu pokuty.
Zkrátka jak jsem psala na začátku - na
každého jednou dojde.
Děkuji touto cestou všem občanům, kteří
poctivě třídí odpady, mnohdy uklidí nezištně odpadky po těch, kterým je čistota
v obci lhostejná. A také těm, kteří nezavírají oči, když vidí někoho skládku
vytvářet. Znáte to - žalovat se nemá, ale
hlásit se to musí.
Markéta Moravcová
starostka obce
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dTest: Co dělat, když koupíte vůz se stočeným tachometrem?

Po zveřejnění výsledků kontrol České
obchodní inspekce se opět hojně mluví o
problematice
stáčení
tachometrů.
Opomíjí se ale to, co je pro spotřebitele
nejdůležitější, tedy jak se má v takové
situaci bránit.
Stáčení tachometrů je u nás nejrozšířenějším nešvarem při prodeji ojetých
vozidel. "Podle stávající legislativy není
stáčení tachometru trestným činem. Dlouholeté
řešení novely zákona, která by mohla toto jednání omezit, bohužel zatím nedospělo ke svému závěru. Autobazary si navíc do smluv často píší ujednání, že za rozdíl mezi realitou
a stavem tachometru prodávající neodpovídá.
Snaží se tak spotřebitele odradit od uplatnění
práv z vadného plnění," říká Lukáš Zelený,
vedoucí právního oddělení dTestu.

A dodává:
"Ovšem prodej
auta
s nepravdivou
informací
o počtu najetých kilometrů
legální
není a existuje
několik
možností
obrany."
Co můžete dělat, pokud si koupíte ojeté
vozidlo v autobazaru a následně zjistíte, že
stav na tachometru neodpovídá skutečnému počtu najetých kilometrů?
• Je-li rozdíl v počtu uvedených
a skutečně najetých kilometrů spíše
menší, můžete požadovat slevu z kupní
ceny. A to z důvodu takzvaného nepodstatného porušení smlouvy či nesplnění
jakosti při převzetí.
• Pokud je však zjištěný rozdíl v řádech
desetitisíců kilometrů, máte právo od
smlouvy odstoupit. Jedná se totiž
o porušení smlouvy podstatným způsobem, protože prodávající věděl či musel
vědět, že kdybyste měli pravdivou informaci o počtu najetých kilometrů, daný
automobil byste si vůbec nekoupili.

• Pokud by se prodávající odvolával na
ujednání ve smlouvě, kterým vylučuje či
omezuje svoji zákonnou odpovědnost za
nesoulad uvedeného stavu tachometru se
skutečným stavem, můžete argumentovat
tím, že se jedná o zakázané ujednání, ke
kterému se vůbec nepřihlíží.
• Požadavek na vrácení kupní ceny
z důvodu vady zahájí klasické reklamační
řízení a prodávající o něm musí rozhodnout a o výsledku vás vyrozumět nejpozději do 30 kalendářních dnů.
• Vzhledem k tomu, že přetočení
tachometru při prodeji ojetého automobilu lze kvalifikovat jako trestný čin podvodu nebo poškozování spotřebitele, lze se
obrátit také na státní zastupitelství nebo
Policii ČR a podat trestní oznámení.
Životnost automobilů se stále prodlužuje
a zároveň narůstá i průměrný počet ročně
najetých kilometrů. Dnes je běžné, že vůz
ročně najede i 25 tisíc kilometrů a u služebních vozidel je to i dvojnásobek.
Hodnoty 120 tisíc kilometrů na tachometru tak vozidlo dosáhne klidně po třech
letech. Lidé hledající ojeté auto však stále
touží po nízkých stavech tachometru.
Výsledkem je, že zhruba 40 procent nabízených ojetých automobilů má nelegálně upravovaný stav tachometru.

Telekomunikační vedení
Vyžádejte si ZDARMA "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí".
Stavíte nebo rekonstruujete dům? Kopete na
zahradě bazén nebo studnu? Budete provádět
terénní úpravy na vašem pozemku? Plánujete
výkopové nebo zemní práce? Chystáte se na
hlubokou orbu na zemědělských pozemcích?
POZOR! Podzemní nebo nadzemní telekomunikační vedení a případně jiné síťové

prvky se mohou nacházet i na vaší nemovitosti. Dovolujeme si proto upozornit, že
podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb. jsou
stavebníci, kteří budou provádět činnost
spojenou se zemními pracemi, povinni
provést opatření, aby nedošlo k poškození
vedení komunikační sítě. To se týká i provádění hluboké orby na zemědělských
pozemcích, zemních prací a terénních

Kotlíkové dotace
Dne 28. ledna 2016 vyhlásil Karlovarský kraj
výzvu pro žadatele o kotlíkovou dotaci.
Příjem žádostí započne dne 2. 3. 2016 v 7:00.
Veškeré informace, podmínky a formuláře
k dotaci jsou zveřejněny v této výzvě, která je
k dispozici na www.kr-karlovarsky.cz/kotliky

Svoz odpadů
Upozorňujeme obyvatele obce, kteří mají
zajištěn svoz odpadů v četnosti 1 x 14 dní,
že vývoz probíhá v liché týdny. Vzhledem
k tomu, že na 53. týden roku 2015 navazoval 1. týden roku 2016, byl vývoz proveden dvakrát za sebou. Vývoz v liché týdny
je zachován i v tomto roce, další vývozy
tedy proběhnou 3. a 17. února 2016.
red

a na úřední desce kraje. V případě jakýchkoliv dotazů jsou občanům k dispozici také
pracovníci oddělení grantových schémat,
kteří tuto dotaci administrují (konzultace
jsou poskytovány e-mailem, telefonicky nebo
po předchozím telefonickém objednání
i osobně).
Beseda pro občany ke kotlíkovým dotacím se
koná 9. 2. 2016 od 16:00 hod. v Krajské knihovně Karlovy Vary.
Karlovarský kraj zároveň upozorňuje na
informační semináře - besedy pořádané
topenářskými firmami, dodavateli kotlů či
jinými institucemi, které nejsou pod záštitou
kraje. Informace uváděné na těchto seminářích nejsou krajem ověřené, ani nemusí
být zcela správné.
red

úprav. Mezi tato opatření patří především
povinnost si před začátkem prací vyžádat
"vyjádření o existenci nadzemních nebo
podzemních sítí". Společnost CETIN je připravena toto vyjádření poskytnout ZDARMA na internetové adrese www.cetin.cz
v sekci "Naše síť".
Česká telekomunikační infrastruktura a. s.
(CETIN)

Novinka na návsi
Každou středu bude od 13:30 hod. na
náměstí pojízdná prodejna s masem a uzeninami. První závoz bude 3. února 2016. Čerstvé maso a uzeniny bude nabízet firma
Karlovarské uzeniny, s. r. o. - pokračovatel
tradice vybudované firmou Prima Karlovy
red
Vary s. r. o.
Firma NAVALO s. r. o. zve občany obce na
besedu ke kotlíkovým dotacím, která se koná
v pondělí 8. února od 17.30 v Hospodě
U Lípy. Zástupce firmy představí, jak by
bylo možno platit ve Vašich rodinných domcích až o 50% méně za vytápění a ohřev
vody. To vše v návaznosti na státní dotace.
Využijte této jedinečné příležitosti k získání
informací! Těšíme se na Vaši hojnou účast!
Navalo, s. r. o.
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Masopustní úterý
Snad každý ve Velichově ví, co znamená lidová
veselice konaná v úterý, a proč se jí říká masopustní úterý. Jedná se v podstatě o církevní
svátek a lidé jej chápou jako začátek půstu a jiní
třeba jako konec plesové sezony. Ať si budeme
vysvětlovat jakkoliv, u nás ve Velichově na tento
svátek nezapomínáme a již předem víme, jak
probíhá. Nebude tomu jinak ani letos, kdy tento (chcete-li Bakus), vychází na den 9. února,
protože Velikonoce jsou příliš brzy a tak šest týdnů od velikonoc je tento den.
Nejsem si jist, zda se některý rok tento svátek
nedodržel, ale myslím si, že se konal vždy, i když
někdy byla tak malá účast masek, že průvod
pouze prošel vesnicí. Konání této veselice některým organizátorům dělá vrásky na čele, ať již
zajištění hudby, koňského potahu, masek a
dalších starostí s průběhem veselice. Dočítáme
se, že se novodobě konají oslavy v okolních ves-

nicích, ale u nás je to tradice. Vzpomínám na
doby, kdy se druhý den po zábavě pouze
"opravovalo", neboť se přišlo pozdě, ale to již
není a tak pojďme do průvodu vesele a druhý
den třeba volno "klouzavé". Chceme udržet tento svátek?
Tak jsem v úterý zvědavý.
JB

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka ve Velichově se stala již
tradicí. Chtěl bych toto formou poděkovat
občanům Velichova, kteří dokazují, že v nás
ještě nevyhasla chuť někomu a něčemu pomoci. Vřelé přijetí a výše darů některých obyvatel
Velichova nás každoročně znovu překvapí.

A mohu říci, že i koledníci, kteří pocházejí z
Ostrovské farnosti, se do Velichova každoročně těší. Vítkovi, Tomášovi a Terezce
patří také díky, a na úspěšnosti sbírky mají
velkou zásluhu. Po všechny roky má velikost
darů vybraných ve Velichově stoupající tendenci. Letošní sbírka ovšem byla mimořádná

a vynesla Velichov na první místo v přepočtu
částky na jednoho obyvatele.
Celkem se za Ostrovskou charitu vybralo
147 012,-Kč. Největší část těchto peněz
(96 000,-) bude použita na vybavení dalších
18 lůžek Domova pro seniory v Ostrově
a dovybavení nových pokojů - noční stolky,
šatní skříně, apod. Zbytek peněz je určen na
podporu projektů Diecézní charity Plzeň
a Charity České republiky, humanitární
pomoc do zahraničí, především na projekt
Adopce na dálku a část (asi 5%) na režii
sbírky.
Pořadí obcí a výše sbírky
Celkem Kč Na 1 obyvatele
1. Velicho
7 397,
13,60
2. Stráž nad Ohří
5 982,10,30
3. Hroznětín
16 294,8,40
4. Ostrov
107 197,6,30
5. Merklín
5 788,5,50
6. Vojkovice
2 786,4,40
7. Sadov
1 568,1,20
Pavel a Ivana Riegerovi

Masopustní
průvod
Letošní masopustní průvod obcí se
uskuteční v úterý 9. února 2016. Zahájen
bude v 15 hodin u budovy obecního
úřadu, kde se sejdou masky, kterým bude
uděleno symbolické povolení průvodu.
Dřívější datum přináší také rychleji nastupující tmu, proto přijďte pokud možno
i o kousek dřív. Průvodu se účastní děti
z MŠ Velichov, které určitě doprovodí
jejich maminky. Nebude chybět hudební
doprovod. Koňský povoz nahradí po
loňské zkušenosti opět hasičské auto.
Zveme tedy všechny, kteří budou chtít svou
maskou pobavit sebe i ostatní, aby nás
přišli k úřadu a do průvodu podpořit.
Brání-li vám v účasti v průvodu chybějící
maska, přijďte se domluvit na úřad, určitě
zde nějaký převlek najdeme. Za dobu, co
průvody a dětské maškarní bály pořádáme,
jsme nashromáždili řadu kostýmů. Další
způsob, jak masku sehnat, je její vypůjčení
u Mirky Ryšavé, která má velice slušnou
zásobu masek pro děti i dospělé.
MM

Poděkování a vzpomínání
Vážení přátelé, spoluobčané Velichova, jak se tak
dívám z okna na Velichov a vzpomínám na ty, co
byli mezi námi a už je nic nebolí, přišla jsem až
k vánočnímu posezení, které pro nás připravili
z Obecního úřadu. Chci jim touto cestou poděkovat, snad i vaším jménem. Bylo to krásně prožité
odpoledne a celý program byl moc pěkný.
Představení a dáreček od těch nejmenších udělaly
radost určitě všem přítomným. Díky dětem a jejich
vedoucím. Také malé tanečnice se snažily a byly
roztomilé a moc se líbily. Soubor děvčat a chlapců
byl pěkně sehraný a hlavně oblečení u obou
souborů bylo něžné jako sněhové vločky. Patří všem
dík, i jejich vedoucí Mirce Ryšavé, která se jim
věnuje a tráví s nimi hodně času. Mirko, díky, je
to záslužná činnost, pokračuj!
Také hudba byla velice dobře vybraná pro nás
starší, díky. Obecní úřad připravil i malé
pohoštění, za což děkujeme a také poděkování za
rychlou a vzornou obsluhu.
Nesmím zapomenout na přednášku, která paní
Ritterovou byla podána s přátelským přístupem
a srozumitelně. Prosím tlumočte díky. Já na můj
dotaz dostala radu, abych si nasbírala do krabice
kamínky a šlapala po nich. Na to soused mi radil,
abych si koupila kilo hrachu a začala cvičit hned.
Ten si na mě vzpomněl, když viděl masážní
pomůcku a koupil sobě i mě. Dostala jsem jí tak
od něj k přání hodně zdraví do roku 2016.
Tím tedy končím s přáním vám všem hodně zdraví
a spokojenosti do roku 2016. Díky pořadatelům
OÚ a přeji, aby se jim vedlo vše, co mají v programu obce i v osobním životě ke spokojenosti jejich
i nás všech občanů Velichova.
Libuše Fichtnerová
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Krov a střecha kostela

Těm, kteří se pravidelně pohybují v okolí
hřbitova, jistě neuniklo, že se náš kostel
dočkal docela významné opravy. Oprava
krovu a střechy na jihovýchodní části
kostela se podařila díky dotaci ve výši
1 milion korun, kterou nám prostřednictvím obce s rozšířenou působností
poskytlo ze svého dotačního programu
Ministerstvo kultury ČR. Ještě před tím
bylo jisté, že k nám bude štědrý i Karlovarský kraj, který ze svého rozpočtu
poskytl dotaci 200 tis. Kč.
Obec měla připravenou projektovou dokumentaci, všechna potřebná povolení,
proto nic nebránilo tomu dotace, která
byla přiklepnuta až v říjnu, využít. Velice
příznivě nám bylo nakloněno i počasí,
které snad vědělo, v jaké časové tísni
práce probíhají.
Rozsah poškození nebylo možné předem
přesně určit, po sejmutí plechů a bednění

měl být proveden doplňující mykologický
průzkum. Po odkrytí ale nebylo co zkoumat, rozpadlé trámy stačilo vymést. Rozsah prací byl tedy navýšen, krov byl opravován ve větším rozsahu, než jsme předpokládali. Zkušení tesaři si s tím ale
zdárně poradili a jejich práce do tmy
a o víkendech přinesla odměnu v podobě
opraveného krovu, nové střešní krytiny
a doplněných okapů a žlabů.
V průběhu prací probíhaly kontroly ze
strany státní památkové péče a Národního památkového ústavu v Lokti. Památkáři byli s průběhem i výsledkem
prací spokojeni.
Přejme si, ať jsou nám dotace příznivě
nakloněny i v tomto roce.
MM

Evidence
obyvatel
Stav obyvatel k 31. 12. 2015:
celkem 532,
z toho 268 mužů, 264 žen

Kino v Kyselce
únor
promítáme vždy od 19:30, není-li uvedeno jinak

6. 2.
13. 2.
20. 2.
27. 2.

Iracionální muž
Terminátor Genisys
Méďa 2 (od 18:00 hod.)
Nemilosrdní
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