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Stavění máje

Bylo již řečeno, že stavění máje patří ve
Velichově k jedné z nejnavštěvovanějších akcí
a že je i atrakcí pro okolní obyvatele. Jedná se
o velmi letitou tradici, na kterou místní

nedají dopustit a věnují přípravě máje dost
svého času, aby se vše vydařilo. Nejinak tomu
bylo i letos a tak je potřeba poděkovat těm,
kteří mají na přípravě této tradice asi největší
zásluhu. Nerad bych někoho opomněl a tak
tímto děkuji "Bedovi" Pavlíků s Albínem
Pavlisů za příkladný postoj od samého
začátku přípravy máje. Zdeňkovi Šmejkalovi,
Václavu Götzovi, "malému" Medvědovi, nově
také Jirkovi Alexymu, Jožkovi Fialovi, Pepovi
Klimentů, Závlačkovi a také vedoucímu
Restaurace U Lípy a jeho personálu za občerstvení a materiální podporu při přípravě.
Samotné stavění letos mírně ochudila nepřítomnost malých hasičů a méně než poloviční
účast dětí z místní školky - nemoci se nevyhnuly ani našemu údolí. Country vystoupení
dětí, které vede Mirka Ryšavá, bylo také příjemným zpestřením. Majitelem májky se stal
po řádném losování Manfréd Suk.

Ještě jednou poděkování všem "stavitelům"
májky, a pokud jsem někoho zapomněl, rád
učiním v příštím čísle Velichovských novin
dodatek.
JB

Úvodník
Plakáty, kdy Laco Deczi stojí s vyhrnutými
nohavicemi ve vodě, za ním mrakodrapy
a pod ním nápis Velichov, vzbudily úsměvy na mnoha tvářích. Kdo ale dorazil na
koncert do amfiteátru Hospody U Lípy,
musel uznat, že hudební výkon Laca s jeho kapelou Celulla New York byl skutečně světový. Velichovský koncert patří
snad k jediným, kdy kapela vystupuje pod
širým nebem a je tak blízko svému publiku. I přes ukrutnou zimu kapela koncert venku odehrála a nenechala se ani
dlouho přemlouvat k přídavku.
Světová bude i naše oslava Dne dětí, při
které se účastníci vypraví na cestu kolem
světa, tedy minimálně kolem velichovských polí a kopců. Těšíme se tedy nejen
na děti, ale i jejich rodiče, již tuto sobotu
4. června.
Gratulujeme všem maturantům k úspěšně
složeným maturitním zkouškám, vysokoškolákům ke státnicím, studentům a žákům přejeme úspěšné zakončení klasifikace a následné vydařené školní výlety
a všem ostatním samozřejmě hezký příchod léta bez krupobití, záplav a tornád.
Když sleduji dění v okolních krajích, zas
a znova děkuji za naše údolí lemované
lesy, které nás zatím vždy ochránilo před
většími pohromami.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Čekají nás vyšší kvóty, Češi je mohou zvládnout
Podle nové legislativy by roce
2016 měl každý z nás ročně
odevzdat k recyklaci zhruba
7 kg starého elektra, což bylo
ještě před pár lety nepředstavitelné množství. Nakonec
to ale opravdu dokážeme.
Podle původního požadavku
evropské směrnice bylo určeno, že se musí v každé
členské zemi ročně vysbírat
nejméně čtyři kilogramy elektroodpadu
na každého obyvatele. Na každého obyvatele České republiky včetně dětí nyní
připadá kolem pěti kilogramů reálného
sběru. V roce 2016 ale vstoupil v platnost již zmíněný nový způsob výpočtu
těchto kvót, který tuto kvótu významně
navýšil. Doposud jsme však bez problémů požadavek evropské směrnice

Mláďata na
Kozodoji

Dubnovou lesní pedagogiku vystřídala
v květnu návštěva farmy Kozodoj, kam se děti vypravily opět díky Karlovarskému kraji,
který ze svého rozpočtu uhradil autobusovou
dopravu. 23. května se tak děti mohly dosyta
pomazlit se všemi mláďátky, které v této
době obohacují farmu. Na farmě bylo znát,
že její majitelé odvedli ohromný kus práce
a rozhodně se bylo na co dívat. Děti se už
nyní těší na červnový výlet, který bude na
Kladskou.
MŠ

plnili, dokonce i s rezervou. Česká
republika bude muset podle nových
parametrů zajistit sběr a recyklaci
takového množství vysloužilého elektra,
jaké odpovídá 40 procentům hmotnosti
prodaných nových spotřebičů průměrně
za tři roky zpětně. Ročně se u nás prodá
zhruba 175 000 tun elektrozařízení,
každý z nás by tedy měl odevzdat k recyk-

laci minimálně zmíněných sedm
kilo.
Předběžné výsledky sběru v roce
2015, které jsou k dispozici, naznačují, že by se to mohlo podařit.
Jen sběrnými místy vytvořenými
kolektivním systémem ELEKTROWIN prošlo od ledna do října
na 30 000 tun starých spotřebičů,
což odpovídá celoročnímu sběru
v roce 2014. Věříme, že především
díky podpoře široké veřejnosti, které není
lhostejný osud naší planety, i novou vyšší
kvótu letos opět s rezervou naplníme.
V loňském roce obsadila naše obec 3. místo
ve výtěžnosti všech zpětně odebraných elektrospotřebičů v kategorii obcí do 5 000 obyvatel. Díky zodpovědnému přístupu našich
občanů se nám možná zadaří i letos.
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Noc kostelů
I v letošním roce se obec připojí k Noci
kostelů. Kostel Nanebevzetí Panny Marie
bude otevřen pro veřejnost 10. června 2016
od 17:00 hod. V programu vystoupí Duo
Fellner a Helmer s baladou o patronce Krušných hor Marzebille, scénickou písní o přízracích Krušných hor nebo lázeňskými

foto: Jaroslava Habartová

písničkami. Kostel bude otevřen dle zájmu nejméně do 18:00 hod.
Přijďte se podívat na to, jak od loňského
roku pokročily práce na krovu a střeše, určitě
budete mile překvapeni.

foto: archiv J. Šorfy
Kostel se stal v dubnu i místem, kde si své
" a n o " řekli svatebčané - vlastně poprvé v mé
starostenské kariéře. Na svatebních fotografiích byl kostel takřka k nepoznání. MM

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním
do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských
států Evropské unie a dalších vybraných
evropských zemí cestovat na vlastní
občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro
děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká
mnohé rodiny cesta k moři či do hor za
hranice České republiky. Pro cestování
s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem
platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní
doklad, jelikož v roce 2012 došlo
nařízením Evropské unie ke zrušení
možnosti cestovat na zápis v cestovním
dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem
neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená
nějak zásadně prodraží. Cestovní pas
pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč
a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní
situaci v některých zemích, které byly
dlouhodobě turistickými destinacemi,
jako například Egypt nebo Turecko, se
dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší
možnost cestovat po většině států

Evropy pouze s občanským průkazem.
Na ten je nyní možné vycestovat do zemí
Evropské unie a také do Albánie, Bosny
a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie,
Norska, Srbska, Švýcarska a na Island.
Cena za vydání občanského průkazu pro
dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá
zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič,
kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší
obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat
fotografii; úředník pořídí fotografii
dítěte přímo na úřadu při podání
žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti
a rodný list dítěte. V případě, že má dítě
vydán již platný občanský průkaz nebo
cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo
občanského průkazu činí maximálně 30
dnů. V případě vycestování v kratší
lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě
6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem
u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši

Kontejnery na odpad
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou umístěny na louce u trafostanice v části obce Za
vodou, ve dvoře u hasičské zbrojnice a na parkovišti u panelového domu od čtvrtka 23. června, kdy budou v dopoledních hodinách rozestavěny, do pondělí 27. června, kdy zas budou
dopoledne odvezeny. Do těchto kontejnerů rozhodně nepatří nebezpečný odpad a vyřazené
elektrospotřebiče. Svoz nebezpečného odpadu bude zajištěn opět na podzim, vyřazené elektrospotřebiče je možné uložit po předchozí domluvě na tel. 353 942 105 na místo zpětného
odběru v "šatlavě" pod hospodou.
red

2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování
osobních dokladů lze nalézt na webu
Ministerstva
vnitra
na
adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo
Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu
daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým
dítětem. Je také třeba dát si pozor na to,
že některé státy mimo Evropskou unii
mohou vyžadovat určitou minimální
dobu platnosti cestovního dokladu při
vstupu na jejich území nebo ukončení
pobytu - nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit
u zastupitelského úřadu daného státu,
popřípadě je lze nalézt na webu
Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz
v sekci "Cestujeme" a dále v části "Státy
a území - informace na cesty".
red

Kontejnery
na kovy
Ti z vás, kteří pečlivě třídí, pravděpodobně zaznamenali změnu v rozmístění kontejnerů na kovy. Vzhledem k tomu, že za
kontejnery platí obec nemalé peníze, a
naplněnost kontejnerů byla spíš slabší,
byly dva kontejnery (ze Zavody a od
školky) odvezeny. V obci tak zůstal pouze
jeden kontejner - a to u obchodu.
Doufáme, že tato změna nebude překážkou v dalším třídění. Jen připomínáme, že
do tohoto kontejneru patří především plered
chovky, příp. zátky, víčka apod.

