Den velichovských fotrů

Úvodník
Ke konání v pořadí již dvanáctého ročníku
Dne fotrů se sešlo celkem 15 soutěžících, aby
v pěti disciplinách poměřili své síly. Za
zmínku stojí, že mezi soutěžícími byli čtyři
vítězové tohoto turnaje, Honza Škuthan,
Jožka Fiala, loňský vítěz za Sokolova Petr
Hofman a Lukáš Šefl z Ostrova. V úporném
boji potom celkově zvítězil Honza Škuthan,
kterého nikdo nedokázal přetáhnout lanem
na svoji půlku a celkem dobře si vedl i v dalších disciplínách. Druhé místo obsadil nový
občan Velichova Martin Šlechta a o třetí mís-

to se podělil Zdeněk Bitman s Jožkou Fialou.
Porota v tradičním složení Jarda Zágner,
Hubert Plomer a Jiří Bitman tímto děkuje
sponzorům akce, kterými jsou pivovar Chodovar, hostinec U Lípy a Honza Bitman,
Beďa Pavlíků a jeho dobře vykrmení králíci,
dřevovýroba vietnamské firmy ve Velichově.
Drobnými dary přispěli i páni porotci.
Pivo tentokrát pro soutěžící bylo zdarma a také to bylo znát na konzumaci. Celkově bych
akci pochválil, prohlásil za zdařilou a myslím,
že slovo "tradiční" této akci sluší.
...další fotografie naleznete na straně 4.
Jiří Bitman

Svatá Anna se nám postarala nejen
o chladná rána, ale i o chladné večery.
Netuším, kdo se postaral o zimu při
promítání filmu Pohádkář, každopádně
i ten si naštěstí našel své diváky. Letos se
letní kino plánuje opravdu komplikovaně.
Bylo nám oznámeno, že v průběhu srpna
dojde k výměně stožáru vysokého napětí,
který je umístěn v parčíku. Práce by měly
být zahájeny 3. srpna, ale zda to tak
skutečně bude, a jak dlouho bude výměna
probíhat, nám nikdo dopředu negarantuje. Filmové společnosti, které nám účtují
práva za veřejnou produkci filmů, jsou
neúprosné - nepřízeň počasí není důvodem pro vrácení půjčovného, které pro
jeden film činí v průměru 1 500 Kč.
I z tohoto důvodu potvrzujeme objednávku filmu až v poslední možnou chvíli
tak, aby film stačil ještě poštou dorazit.
Do toho se také producent rozhodl, že
dva z avizovaných filmů (Kobry a Užovky,
Vybíjená) nakonec na DVD zatím
neposkytne. Ale minimálně jednu dobrou
zprávu mám - i děti si přejí jít do letního
kina a to konkrétně na pohádku Tři bratři, kterou jim zajistíme. Sledujte proto
plakátovací plochu u obchodu, web obce,
popř. se zaregistrujte k odběru sms - to
jsou způsoby, jak si zajistit informace
o konkrétním promítání. Jinak to bohužel
neumíme.
Přeji krásnou druhou polovinu prázdnin,
příznivé počasí pro všechny letní plány a
pohodu nejen v nadcházejícím měsíci.
Markéta Moravcová
starostka obce
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dTest: Obálky-doma.cz nabízí práci, kterou si zaplatíte

Na první pohled nenáročná a dobře placená
práce z domova? Hledejte háček. Podnikatel
provozující webové stránky www.obalkydoma.cz žádá po zájemcích téměř 1000 Kč,
aby vůbec mohli začít pracovat. Až z písemného návrhu smlouvy lze vyčíst, že se nejedná
o zaměstnání, ale o jinou formu spolupráce.
"Zájemce očekává plnění obálek a snadný
přivýdělek. Ve skutečnosti však propagační
letáky nestačí jen vložit do obálky, ale musí
sám získat adresy, kam se obálky zašlou.
Předpokládá se aktivní propagace určitých
služeb zájemcem na inzertních portálech
a v novinách, přičemž náklady hradí on sám.
Bude-li se mu dařit, získá od třetích osob

obálky opatřené adresou a známkou. Do
nich vloží letáky a nezalepené je odešle podnikateli, který je bude rozesílat," popisuje
Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení
dTestu. Za to čeká zájemce odměna 6,50 Kč
nebo až 12,50 Kč za obálku.
Zdá se vám to zbytečně komplikované? Podle
podnikatele Tomáše Velcla se nejedná o nabídku zaměstnání, ale o spolupráci formou
samostatně výdělečné činnosti prováděné
doma. Jestli jste podnikatel, nebo ne, jej však
nezajímá. Ve smlouvě ani není místo pro
vyplnění vašeho IČ. Příležitost uzavřít smlouvu o spolupráci dostanete až po registraci
a zaplacení 980 Kč za startovní balíček, který

Czech POINT
převést z elektronické podoby do podoby
listinné, nebo naopak připravit listinný
dokument do podoby elektronické (konverze
dokumentů), zajistíme tuto službu také.
Bohužel i ta je zpoplatněna 30 Kč/strana.
red

Český Podací Ověřovací Informační Národní
Terminál, tedy Czech POINT je projektem,
jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa.
V současnosti musí občan často navštívit
několik úřadů k vyřízení jednoho problému.
Czech POINT slouží jako asistované místo
výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho
místa tak, aby "obíhala data, ne občan".
Mnoho občanů služeb Czech POINTU již
v minulosti využilo, není nutné je se službami seznamovat. Pokud patříte do skupiny
těch, kteří o Czech POINTU slyší poprvé,
možná se vám následující informace budou
hodit. Na OÚ Velichov si můžete požádat a rovnou odejít s výpisem z rejstříku trestů,
katastru nemovitostí, živnostenského a obchodního rejstříku, bodového hodnocení,
dále si zde ověřit podpis, popř. kopie. Výpisy
jsou zpoplatněny 100 Kč za první a 50 Kč za
každou následující stránku, ověření podpisu
vás vyjde na 30 Kč, stejně tak jedné kopie.
Pokud vlastníte datovou schránku a je vám
do ní doručen dokument, který potřebujete

Novinový
šotek

ovšem neobsahuje nic víc než smluvní dokumenty. Existenci tohoto poplatku podnikatel
zdůvodňuje tím, že si nemůže dovolit zasílat
zdarma tyto nákladné podklady a materiály
každému, kdo si o ně požádá.
Povinná placená registrace vás však nezavazuje k uzavření smlouvy o spolupráci. "Je to,
jako byste museli zaplatit poplatek za
možnost stát ve frontě na určité zboží či
službu. Pokud se nakonec rozhodnete nabídku nevyužít, budete rádi, když vám vrátí část
poplatku zpět. Taková registrace je v rozporu
s dobrými mravy a zájemci, kteří smlouvu
neuzavřou, by měli namítat její neplatnost
a vyžadovat zpět celou částku," říká Lukáš
Zelený.
Hledáte-li přivýdělek na internetu, buďte
obezřetní. Seriózní nabídku poznáte tak, že
vás budoucí zaměstnavatel bude mít zájem
poznat a dozvědět se o vás více. Rozhodně od
vás nebude vyžadovat žádnou platbu před
uzavřením smlouvy ani poté. Požadavek platby předem je nejspolehlivějším ukazatelem
podvodného inzerátu. Dalšími varovnými
signály jsou sliby vysokých výdělků za málo
práce, nebo to, že inzerent o sobě neuvádí
důležité informace, jako je název společnosti
či jméno fyzické osoby, identifikační číslo
(IČ) a další kontaktní údaje.
dTest

Srpnové
setkání
Setkání původních obyvatel Velichova,
kteří nyní žijí v Německu, se uskuteční
15. srpna 2015. Mše u kostela začíná
v 11 hodin.
red

Vítání občánků

Do červencového vydání Velichovských
novin se vloudil šotek, který přejmenoval
předškolačku Klárku Balickou na Soňu.
Soňa Balická je sice maminkou Klárky, ale
předškolákem rozhodně není. Klárce se
touto cestou omlouváme a přejeme jí ještě
jednou, ať se jí v 1. třídě moc líbí.
red

Milí rodiče,
máte-li zájem o to, aby vaše miminko bylo
přivítáno mezi velichovské občany, přihlaste
se do konce srpna na OÚ Velichov.
Miminka, která jsme vítali naposledy, již
navštěvují školku. Je tedy nejvyšší čas přivítat
nové děti. Vítání se uskuteční v září.
red
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Loučení s prázdninami

Poslední srpnovou neděli odpoledne (30. 8.) bude amfiteátr od
14 hodin patřit dětem, pro které se připravuje Pohádkové rozloučení
s prázdninami. Letos k nám zavítá Pouliční divadlo Viktora Braunreitera s Eliškou Failovou, která má pro děti připravenou kejklířskou
dílnu Ohnivého divadla Ignis.
Těšíme se na hojnou účast dětí a jejich rodičů.
foto: Tomáš Lněnička
red

Odpoledne s dechovkou

Jiří Bitman spolu s Václavem Götzem vás srdečně zvou na Odpoledne
s dechovkou, které pořádají v neděli 9. srpna od 14 do 17 hodin
v amfiteátru u Hospody U Lípy. K tanci i poslechu hraje kapela
Karlovarka. Informace o vstupném na plakátech.
red
foto: webová prezentace Karlovarky

5. Velichovský triatlon
Datum konání:
neděle 6. září 2015
Pořadatel:
Obec Velichov
Štafetový závod tříčlenných družstev - každou disciplínu musí
absolvovat jeden ze členů družstva, absolvováním jedné disciplíny je
vyloučena možnost absolvování jiné.
Minimální věk účastníků:
15 let
(mladší 18 let se souhlasem rodičů - podpis na přihlášce)
Startovné:
150 Kč/ družstvo
v cíli občerstvení - minerálka, müsli tyčinka, ovoce
Překonání Ohře: z přístaviště na pravém břehu Ohře proti
proudu a zpět, účastník může řeku zdolat libovolným způsobem,
pokud k tomu bude mít "pomůcku", musí s ní doběhnout ke břehu
(start je od lávky přes Petrovský potok - běh k řece cca 50m).
Jízda na kole 5 km: z pravého břehu Ohře, značená cesta v terénu.

Cyklistická
přilba
podmínkou účasti!
Běh 2,2 km:
běh nebo chůze od
hasičské
zbrojnice
k objektu bývalé
niťárny (zde je kontrolní bod) a zpět k hasičské zbrojnici.
8.45 - 9.30
- prezence (OÚ Velichov)
9.45
- seznámení s pravidly (louka na pravém břehu Ohře)
10.00
- START
12.00
- vyhlášení výsledků
(amfiteátr Hospody U Lípy)
Ceny pro 1. - 3. místo, vítěze jednotlivých disciplín a nejoriginálnější
družstvo, slosování cen (během vyhlášení bude vylosován jeden účastník každé z disciplín).
Putovní pohár získá obec, jejíž družstvo (minimálně 2 členové musí
být ze stejné obce) dosáhne nejlepšího výsledku z obcí Poohří
(Šemnice, Kyselka, Velichov, Vojkovice, Stráž nad Ohří). Pohár bude
předán starostovi (starostce) obce.
Součástí akce bude duatlon pro děti - po doběhnutí posledního
závodníka triatlonu bude pro děti připravena trasa okolo zámku, kterou objedou na kole (odstrkovadle) a následně oběhnou. Kategorie
budou rozděleny až podle přihlášených dětí. Děti se neúčastní ve
štafetě, ale každé samo za sebe zdolá obě disciplíny. Startovné 20 Kč.
Účast na vlastní nebezpečí, akce se koná za neomezeného silničního
provozu!!! Zdravotník zajištěn.
Přihlášky k dispozici na OÚ nebo na www.velichov.cz.
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Den velichovských fotrů

Evidence
obyvatel
Stav obyvatel
k 30. červnu 2015: 517,
z toho 255 mužů a 262 žen

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

1. 8.
8. 8
15. 8.
22. 8.
29. 8.

Domácí péče
Velká šestka (od 18:00 hod.)
Nenasytná Tiffany
Zvonilka a tvor netvor (od 18:00 hod.)
Rychle a zběsile 7
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