Zahájení spolupráce obcí Velichov a Pleš
Mezinárodní (přeshraniční) spolupráce se
nemusí týkat pouze velkých měst. Z evropských fondů je podporována spolupráce i malých obcí. Před časem jsem vyplnila formulář
na webových stránkách Svazu měst a obcí
ČR. Prostřednictvím portálu se vzájemně
kontaktují obce, které chtějí vytvořit partnerství. Mezinárodní spolupráce obcí je mnohdy
podmínkou pro přidělení dotace a není
vhodné shánět partnerskou obec až na
poslední chvíli, partnerství obcí by mělo
rozhodně fungovat dřív, než jen např. měsíc
před podáním samotného projektu. Během
několika týdnů mne kontaktovala starostka
slovenské obce Pleš se žádostí, zda bychom se
společného projektu neúčastnili. Slovo dalo
slovo, zastupitelé s uzavřením partnerské
smlouvy souhlasili a tak se na konci června
vypravila čtyřčlenná delegace (J. Bitman,
M. Doležalová, M. Moravcová a J. Škuthan)
na Slovensko. Naše návštěva byla financována z projektu Evropa pro občany, kterého se
obec Pleš letos účastnila.
Pleš leží v Bánskobystrickém kraji v blízkosti
maďarské hranice, má 250 obyvatel. Před
rokem již uzavřela partnerskou smlouvu
s obcí Jobbágyi. Spolu s námi uzavírala
smlouvu ještě s maďarskou obcí Pilisszentre-

reszt - Mlynky, jejíž obyvatelé mluví velice
dobře slovensky. Přijati jsme byli víc než
srdečně. Během krátkého rozhovoru jsme
zjistili, že svět je opravdu malý, mnozí z účastníků akce mají v našem kraji příbuzné
a známé. V programu setkání na nás čekalo
poznání obce a jejího okolí, kulturních

pokračování na str. 4

Úvodník
Většina z nás v létě odpočívá, užívá si
zasloužené dovolené ať už doma, nebo
v zahraničí. Tělo i mysl potřebují oddech.
Velichov si ale v létě neodpočine, čeká ho
spousta práce - zpevnění plochy u obecního úřadu, parčík pro volnočasové aktivity u řeky, kanalizace a přečerpávací stanice, oprava hrobky Dr. Löschnera.
A potom určitě přijde zas něco nového.
Kdyby to tak šlo lépe naplánovat a zkoordinovat. V soukromém sektoru je to otázka peněz, ve veřejné sféře se k financím
přidává ještě zákon na zadávání veřejných
zakázek, termíny jednání zastupitelstva
nejen našeho, ale i krajského, které schvaluje přidělení dotací, a v neposlední řadě
vytíženost stavebních firem, které mají
přes léto nejvíc práce. Snad se vše podaří
tak, abychom si parčík u řeky stihli užít
ještě v létě.
Přeji vám všem krásné léto, bezproblémovou dovolenou a šťastný návrat domů.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Červen v mateřské školce

Tradičně je touto dobou jedna strana Velichovských novin věnována dění v mateřské školce.
Konec školního roku je vždy ve znamení výletů,
ale i loučení.
Počasí v červnu překazilo jeden z výletů, který
byl naplánován. Do nového parku u ostrovské
nemocnice, kde je k dispozici spousta prolézaček a atrakcí, se děti určitě podívají jindy.
Ten opravdový výlet, kterého se účastní i rodiče, se ale vydařil dokonale. V pátek 14. června se plně obsazený autobus vydal na cestu
směr Mariánské Lázně, kde pozornosti dětí
neunikla fontána a kolonáda. Krátkou procházkou mezi lázeňskými domy se "účastníci

zájezdu" přesunuli ke kabinkové lanovce, která
všechny pohodlně dohoupala k parku Boheminium, kde jsme si prohlédli modely zajímavých hradů, zámků a dalších míst. Po parku
následovala delší procházka kolem daňčí obory,
hlubokým lesem a mýtinami až k parku u pramene Prelát. Rozsáhlý park nabídnul dětem

spoustu možností k vyřádění - dřevěné modely
aut, lanové centrum, vodní dílo, kde bylo
možné vytvářet hráze a přivést do pohybu
mlýnky, ale i oheň k opečení buřtů.
Znaveni pak všichni nasedli na autobusu, který
nás dopravil zpátky domů. Tolik rozmanitostí
během jednoho výletu školka už dlouho nezažila.
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Loučení s předškoláky se letos účastnil rekordní
počet rodičů, prarodičů, strejdů, tet a dalších
známých. Vždyť jsme se letos rozloučili s jedenácti dětmi, které se v září "rozprchnou" do
prvních tříd základních škol v Ostrově, Kyselce
i v Karlových Varech. Velká zahradní slavnost,
kterou se tato akce stala, se konala v sobotu
20. června. Děti byly na školáky pasovány Rytíři
Zlatého grálu z Tachova, kteří předvedli šermířské vystoupení. Pod bránou tvořenou meči
se postupně prošli David Bauer, Honzík
Bittner, Matěj Holeček, Jiřík Homolka, Eliška
Pavlíčková, Deniska Slavíková, Adam Sova,
Verunka Suková, Terezka Vávrová, Kačenka
Zahálková a Honzík Zelenka. V krátkém
proslovu starostka obce připomněla, že se nyní
loučíme s předškoláky, kteří byli před šesti lety

vítáni při prvním Vítání občánků ve Velichově.
Paní ředitelka Lydie Kučerová popřála dětem
hodně školních úspěchů, hodné paní učitelky
a nové kamarády. Následovalo hromadné fotografování s rytíři a s učitelkami. Těm, a paní
kuchařce, patří velké poděkování za to, jak
hezky se o děti ve školce staraly a připravily je na
nelehkou úlohu školáků.
Maminky zajistily výborné občerstvení a přátelské zahradní posezení nechtěl nikdo opouštět.
red
foto: M. Kučera, J. Škuthan

dTest: Ztrátě radosti z dovolené mohou předejít sami spotřebitelé
Spotřebitelé běžně podepisují smlouvy, aniž
by si důkladně četli obchodní podmínky.
Výjimkou není ani oblast cestování. A při tom pouhé přečtení dokumentu by mohlo
zákazníky předem upozornit na různé nepří jemnosti.
Obchodní podmínky cestovních kanceláří
mohou napovědět mnohé o očekávané dovolené. Kdyby je zákazníci pozorně četli, nedohadovali by se v průběhu dovolené či po ní
s cestovní kanceláří, že například strava typu all
inclusive byla vymezena jen na určité hodiny,
třílůžkový pokoj byl pouze pokojem dvoulůžkovým s přistýlkou v podobě palandy, případně že klimatizace nefungovala, neboť obchodní
podmínky připouštěly její fungování jen
v určitých měsících. "Klienti by si jistě v mnoha případech rozmysleli, zda chtějí dovolenou s různými nepraktickými omezeními
podstoupit, často ovšem podepisují smlouvy
bez čtení příloh a vzápětí jsou zklamáni,"
říká vedoucí právní poradny dTestu Lukáš
Zelený.
Stěžovat si na něco, co zákazník sám potvrdil
svým podpisem, je ovšem velmi problematické. "Pokud se nejedná o vysloveně nezákonné
ustanovení obchodních podmínek, zbývá pak
už jen spolehnout se na dobrou vůli delegátů,
kteří mohou zákazníkům zajistit vyšší komfort," upozorňuje Lukáš Zelený a dodává:
"Doporučujeme také nespoléhat se jen na sliby
pracovníků cestovní kanceláře. Pokud nemají totéž
zákazníci napsané ve smlouvě, služba poskytnuta
být může, ale nárok na ni těžko prokážou."

Dovolená je pro mnoho lidí záležitostí, kterou
absolvuje jednou, maximálně dvakrát do roka.
Pokud ji provází roztrpčení z nekvalitních
služeb, mnoho odpočinku a potěšení nepřinese. Nový občanský zákoník, který vstupuje
v účinnost v lednu příštího roku, přináší

výslovný nárok na náhradu v případě "ztráty
radosti z dovolené". Nelze ji ovšem požadovat
po cestovní kanceláři z důvodu jakéhokoliv
negativního zážitku (například hádky s manželem nebo špatného počasí), v zahraničí
přisuzují soudy zákazníkům slevu například,
když jsou trvale rušeni hlukem z okolí hotelu,
či nemají přístup k moři.
Mnoho zajímavých a důležitých informací
z oblasti cestování naleznou spotřebitelé
v nové brožuře dTestu "Pomocník na cesty",
kterou si mohou zdarma stáhnout na
www.dtest.cz/cestovatel.
dtest

Pomoc Křešicím
Po povodních v roce 2002 navštívili zástupci
Velichova obec Křešice ve Středočeském kraji. Starostovi obce byl tenkrát předán finanční dar, díky kterému se obec mohla
částečně vypořádat s následkem povodní.
Obec byla zaplavena i letos. Kam až se voda

dostala, se můžete sami podívat na webové
stránky Křešic (www.kresice.cz). Na červnovém jednání ZO navrhl pan Bitman, zda by
Velichov nemohl Křešicím opět pomoci.
Jednohlasně byl schválen finanční dar ve výši
10 tis. Kč, který byl zaslán na účet obce.
red

Vsypová loučka
Na místním hřbitově bude oddělen prostor,
který bude sloužit pro vsypání popela.
Vycházíme tak vstříc těm, jejichž posledním
přáním bylo zůstat ve Velichově, ale nepřáli
si mít své jméno na náhrobním kameni,
popř. na urně za okýnkem v kolumbáriu.
Vsypová loučka bude ohraničena nízkými

keříky a doplněna kamenem, u kterého
budou zapalovány svíčky, popř. pokládány
květiny.
Pravidla pro vsyp budou vypracována
v dohledné době. Loučka by mohla být hotova do poloviny srpna letošního roku.
MM

Červenec 2013

strana 4

Zahájení spolupráce obcí Velichov a Pleš
dokončení ze str. 1
tradic a samozřejmě i kuchyně. Před samotným podpisem smlouvy byl odhalen sloup,
na kterém byly řezbářem zhotoveny znaky
všech partnerských obcí. Smlouvou jsme
potvrdili spolupráci ve všech různých oblastech, ať už se jedná o kulturu, sport, ekonomii, vzdělávání, cestovní ruch, výměna
informací apod.
V hledání partnerských obcí budeme
pokračovat i v dalších okolních státech.
V budoucnu se tak může stát, že setkání zástupců z okolních států bude probíhat právě
v našem malebném údolí.
MM

Den fotrů ve
Velichově
Již X. ročník Dne velichovských fotrů se řadí
mezi tradičně konané akce. Letošní Den
fotrů se uskuteční v sobotu 6. července
2013 v prostorách "U Lípy", kde bude od
14.00 hod. prezence, oficiální začátek od
14.30 hod. Soutěžit se bude v pěti disciplínách prokazujících především zručnost.
Hodnotné ceny čekají opět na vítěze i nejstarší účastníky soutěže. Po skončení soutěží
čeká všechny přítomné skupina Brutus.
Pořadatelé srdečně zvou k hojné účasti místní borce. Vítězové předešlých ročníků jsou
vítáni!
JB

Sms Infokanál
Do Sms Infokanálu je nyní zaregistrováno již 90
občanů, kterým pravidelně zasíláme zdarma sms
o svozu odpadů, výpadkům elektřiny nebo odstávkách vody. Pokud nemáte přístup k internetu, kde je na stránkách www.velichov.cz registrační formulář, nebo se obáváte poslat na číslo
353 942 105 sms s registrací ve tvaru:
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImeze
raVELICHOVmezeraCISLOPOPISNE
(Pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné
přidat mezeru a slovo EVID), přijďte na úřad,
rády vám pomůžeme. Registraci můžeme vyřídit
i telefonicky na výše uvedeném čísle.
MM

Evidence obyvatel
Stav obyvatel k 31. květnu 2013:
celkem 515,
z toho 261 mužů a 254 žen

Kino v Kyselce
červenec
promítá se vždy v sobotu od 19:30

6. 7. Červená světla
13. 7. Království lesních strážců (od 18.00 hod.)
20. 7. Isabel
27. 7. Záblesk chladné neděle
Od ledna 2013 jsou v kině nové reproduktory,
nové plátno a nová projekční technika.
Promítá se v digitální kvalitě.
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