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NA KRAJI O NÁS VÍ
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

INFORMACE OBČANŮM

Mobilní rozhlas

POMOC OBČANŮM S DODAVATELEM POSLEDNÍ INSTANCE
(ELEKTŘINA, PLYN)

SENIORKY A SENIOŘI, POZOR! Váš
dodavatel elektřiny nebo plynu možná
skončil, pokud si nejste jistí, situaci je
potřeba okamžitě řešit. Zkontrolujte si,
kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny
nebo plynu, nebo zkontrolujte platby
za elektřinu nebo plyn.

instance.
Dodavatelem poslední instance (DPI) je
subjekt na trhu s elektřinou, který má
v zákonem stanovených případech
povinnost dodávat elektřinu zákazníkům
za ceny stanovené Energetickým
regulačním úřadem.

Pokud byla Vaším dodavatelem společnost
APLUS Energie obchodní, BOHEMIA
ENERGY entity, COMFORT ENERGY,
EAGLE ENERGY, Energie České
spořitelny, Europe Easy Energy, Kolibřík
energie, Ray Energy, nebo X Energie a
neřešili jste změnu plateb, ověřte si, zda
nedlužíte za energie dodavateli poslední

Na platebním dokladu SIPO nebo ve Vaší
bance (trvalý příkaz) si ověřte, zda máte
nastaveny platby za elektřinu nebo plyn.
Pokud ne a zálohy na energie žádným
jiným způsobem nehradíte, dlužíte
za energie dodavateli poslední instance.
Pokud ano, peníze se strhávají, je vše
v pořádku. Nemusíte nic řešit.

Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše
uvedených společností, nebo Vaše platby
dodavateli elektřiny nebo plynu
neodchází, tak Váš dodavatel skončil.
Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci
ale řešte co nejdříve! Elektřinu ani plyn
Vám nevypnou, aktuálně Vám je dodává
dodavatel poslední instance.

Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě
pomohou najít potřebné informace i
problém řešit. Zavolat nebo zajít můžete
na místní úřad (obecní nebo městský),
poradí Vám i Váš starosta.
pokračování na str. 7

Již jsou známy základní podmínky
kotlíkových dotací:
Dotace na výměnu kotlů na pevná paliva
s ručním přikládáním v rodinných
domech (včetně trvale obývaných staveb
pro rodinnou rekreaci) a v bytových
jednotkách bytových domů, je
poskytována fyzickým osobám
na výměnu kotle nesplňujícího emisní
třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 3035.
Vlastník nebo spoluvlastník výše uvedené
nemovitosti, který zároveň v této
nemovitosti trvale bydlí. Pro domácnost
žadatele platí, že průměrný čistý příjem
na člena domácnosti v roce 2020 nepřesáhl
170 900 Kč. Výjimku z povinnosti prokázat
výši příjmů představují následující
případy:
•
1. Žadatel a všichni členové jeho
domácnosti pobírají starobní důchod nebo
invalidní důchod 3. stupně;
•
2. Žadatel je nezletilý nebo
student denního studia do 26 let a je
jediným vlastníkem nemovitosti;
•
3. Žadatel v období od 1. 1. 2020
do doby podání žádosti o podporu pobíral
dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek
na bydlení;
Pro účely zjištění výše průměrného příjmu
člena domácnosti se příjmy nezletilých
dětí a studentů do 26 let uvažují ve výši
0 Kč.

•
Jaký typ nového zdroje mohu
pořídit a kolik finančních prostředků
mohu získat?
•
tepelné čerpadlo max. 95 %
způsobilých výdajů, nejvýše 130 000 Kč
•
kotel na biomasu max. 95 %
způsobilých výdajů, nejvýše 130 000 Kč
•
plynový kondenzační kotel max.
95 % způsobilých výdajů, nejvýše
100 000 Kč

Na financování bude možno od kraje
získat část finančních prostředků
zálohově.

Výčet dokumentů Vám rádi sdělíme na
níže uvedených kontaktech. Vždy je však
třeba doložit:
•
Platný doklad o kontrole
technického stavu a provozu stávajícího
spalovacího stacionárního zdroje na pevná
paliva o jmenovitém tepelném příkonu
10300 kW včetně, sloužícího jako zdroj
tepla pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění.
•
Fotodokumentaci stávajícího
kotle napojeného na otopnou soustavu a
komínové těleso.
•
Souhlas spoluvlastníků
k dotčené nemovitosti (formulář souhlasu

bude zveřejněn spolu s výzvou).
Pro získání dotace je třeba vyslovit
u Karlovarského kraje předběžný zájem
do konce ledna 2022. Sběř žádostí a
realizace bude probíhat ve druhém
čtvrtletí 2022.

V případě, že splňujete uvedené
podmínky, kontaktujte telefonicky krajský
úřad na níže uvedených kontaktech.

Zpětná uznatelnost výdajů je možná pro
kotle, které byly vyměněny od 1.1.2021 a
za předpokladu splnění všech podmínek
stanovených výzvou. Na kotle vyměněné
před tímto datem se dotace bohužel
nevztahuje. Způsobilé budou pouze
bezhotovostní platby, platby v hotovosti
nebudou moci být v rámci kotlíkových
dotací pro nízkopříjmové domácnosti
zařazeny do způsobilých výdajů.

Volejte: 354 222 414

V říjnu 2015 rozhodla Vláda ČR o tom, že se Karlovarský kraj zařadí
mezi tzv. strukturálně postižené regiony, ve kterých se dlouho těžilo
především hnědé uhlí. Proto EU také vyčlenila významnou finanční
pomoc určenou pro české strukturálně postižené kraje, i pro další desítky
regionů v okolních unijních zemích.

Pokud potřebujete o projektu další informace nebo byste
uvažovali o možnosti projekt podpořit i jinak, než finančním
darem na výše uvedené číslo účtu, kontaktujte projektového
koordinátora Záchranné služby Royal Rangers z.s. Honzu
Holečka (+420 776 339 794, honza.holecek@roylarangers.cz).

Karlovarský kraj by měl projít postupnou přeměnou, přechodem od uhlí
jako hlavního energetického zdroje k novým zdrojům energie. Útlum
těžby na Sokolovsku ale zároveň znamená nutnost nabídnout lidem jiné
uplatnění. Transformace se proto zároveň zaměřuje na podporu rozvoje
podnikání, vzdělanosti, cestovního ruchu. V jejím rámci se řeší i
zaostalost kraje v oblasti vědy, výzkumu, inovací. Aby se kraj mohl
přetvářet, potřebuje výraznou finanční podporu, ale také zásobu
strategických projektů, které proměně pomohou. Z EU pro to bude moci
pokračování na str. 5

pokračování ze str. 4
v příštím roce na jednotlivé projekty čerpat
peníze z Fondu spravedlivé transformace
ve výši 6, 3 miliard korun.
Pro budoucí čerpání evropských peněz
musel kraj shromáždit strategické projekty,
které splňovaly kritéria metodiky
příslušných ministerstev a Evropské unie.
Z celkem 46 projektů vybrali externí
odborníci  hodnotitelé  11 strategických
projektů. Hodnotitelé projektů byli
anonymní z důvodů jejich ochrany, úplně
stejně jako u jiných operačních programů.
Vyloučil se tím tlak ze strany především
předkladatelů projektů. Vybrané projekty
předložil kraj, firmy, regionální instituce a
další. Schválilo je nezávislé uskupení
územních aktérů z regionu, například
starostové, členové krajské tripartity nebo
hospodářské komory. Mezi projekty jsou
záměry využití oblastí po těžbě,
modernizace škol či zřízení inkubátoru
pro nově vznikající firmy.
V současnosti má kraj připravený Plán
spravedlivé transformace, základní
dokument, jehož vznik je podmínkou

pro čerpání evropských peněz
O prostředky z EU se budou dále ucházet i
projekty střední velikosti za desítky
milionů korun a malé projekty. Peníze
na ně bude možné čerpat z jiných
programů, které budou postupně
vyhlašovány. O peníze budou moci žádat
města, obce či podniky.

Nový fond Evropské unie určený pro tři
české uhelné regiony, tj. Moravskoslezský,
Karlovarský a Ústecký kraj, které si rozdělí
v následujících letech cca 41 miliard korun.
Jeho hlavním smyslem je podpořit území,
která se z důvodu útlumu těžby a procesu
přechodu na klimaticky neutrální
ekonomiku potýkají se závažnými
sociálními a hospodářskými problémy.

Je to zcela nový program Ministerstva
životního prostředí v období 2021–2027

zaměřený na řešení negativních dopadů
odklonu od uhlí v nejvíce zasažených
regionech. V České republice se to týká
Karlovarského, Moravskoslezského a
Ústeckého kraje. Z tohoto programu budou
moci čerpat finance předkladatelé
strategických projektů zahrnutých
do Plánu spravedlivé územní
transformace. Plán musí ještě schválit
vláda a Evropská komise.

Jednotlivé uhelné regiony mají zpracovány
vlastní Plány spravedlivé územní
transformace, které zahrnují mimo jiné
popis stávajícího stavu kraje, vizi rozvoje
do roku 2050 a hlavně přehled vybraných
strategických projektů. Státní Plán
spravedlivé územní transformace shrne
aktivity z těchto krajů, bude jej schvalovat
Vláda ČR a Evropská komise.
Více informací k transformaci
v Karlovarském kraji:
https://www.rskkvk.cz/

Provoz knihoven se řídí Mimořádným opatření
Ministerstva zdravotnictví platným od 3. 1. 2022:
https://covid.gov.cz/…ozuknihoven

Půjčovní doba: pátek
16–18 hod.

Přístup na internet a půjčování knih ZDARMA.
Novinka ve vaší knihovně  společenské hry pro celou rodinu 
Deskovky
JV

Klub valských žen se schází pravidelně každý pátek v restauraci U Březího vlka.
Dámy si nenechají ujít žádnou příležitost k výletům. Společně se navštěvují u příležitosi
narozenin, jezdí do divadel, každoročně na soutěž "Babička roku" a do Sezimova Ústí. Nikdy
nezapomenout přibalit do zavazadel obecní trika. Přejeme jim hodně zdraví a společných
akcí.
JV

30.září se členové Centra sešli více než po roce. Zhodnotili činnost roku 2020 až do září 2021, hospodaření v letech 2020 a 2021 a
sestavili přehled plánovaných akcí na r. 2021.
Havelské posvícení se konalo o týden později, než bylo plánováno vzhledem k rekonstrukci sálu v hospodě. Díky tomu byla zrušena
akce plánovaná na toto datum  Pletení košíků. Zrovna tak byl zrušen večer se seniory. Důvodem byl tentokrát Covid.
Na výrobu Adventních věnců se zájemci sešli 27.11. Rozsvěcení vánočního stromu proběhlo bez účasti veřejnosti . Na 4.12. byl
plánován Mikuláš. Další akce  Vánoční turnaj a Silvestr byly zrušeny vzhledem k proticovidovým opatřením. Další schůze je
JV
plánovaná na březen 2022.

Příprava na Advent začala ve Valech 27.11. Sešly se
ženy, aby připravily předvánoční výzdobu svých
domácností.
Yvona, která je duší této akce, krátce před ní onemocněla. Bylo
nám líto nechat se připravit o jednu z nejhezčích akcí, kdy
z čerstvého jehličí poprvé dýchnou Vánoce. Sešly jsme se tedy
samy. Vždyť jsme toho za ta léta dost okoukaly. Pravda, chyběla
nám kouzelná výzdoba Yvony a Věrky, která umocňovala
předvánoční atmosféru a již nikdo jiný tak krásně nepřipraví, ale
svařené víno a perník jsme přichystat zvládly. Věnce se povedly a
my jsme honem běžely vyzkoušet, jak se budou doma líbit.

Svatý Mikuláš je mimo pravomoci tohoto světa a proto
ve Valech obešel domácnosti jako v minulém roce. Odměnil
hodné i méně hodné děti. Možná mezi nimi byli i zlobílci, ale
určitě slíbili se polepšit, a tak čert odcházel s prázdným pytlem.

POMOC OBČANŮM S DODAVATELEM POSLEDNÍ INSTANCE (ELEKTŘINA, PLYN)

pokračování ze str. 3
V každém případě si připravte poslední
vyúčtování za elektřinu nebo plyn.

dodavatel. Proto je nutné vybrat si
obratem nového dodavatele elektřiny
nebo plynu.

Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel
poslední instance, kontaktovat ho a
vyřešit platby za elektřinu nebo plyn.
Dodavatel poslední instance je dočasná
záchranná síť pro případ, když skončí Váš

Energetický regulační úřad (www.eru.cz)
poskytuje veškeré informace k této situaci
o dodavatelích poslední instance včetně
kontaktů, postup, jak změnit dodavatele,
a odpovědi na často kladené otázky lidí,

kteří se dostali do stejné situace jako Vy.
Občanské poradny
(www.obcanskeporadny.cz), kde si
můžete domluvit schůzku. Místní úřady
(městský nebo obecní), kam můžete také
zajít osobně.
zdroj: ERU

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ.

Od října 2021 funguje ve Valech pro děti od šesti let nový kroužek. Momentálně ho navštěvují jen děvčata, ale
pokud by se k nám chtěl ještě někdo přidat, chlapci si jistě také přijdou na své. Kroužek probíhá každý čtvrtek
od 16 hodin v bažantnici nebo zasedací místnosti obecního úřadu podle náplně jednotlivých schůzek. Na
kroužku vyrábíme různé dekorace, děti už zdobily hrnky nebo trička, odlévaly domácí mýdlo, vyráběly
přívěsky na klíče z bambulí nebo tkaniček, ale také upekly vánoční perníky a nedávno dokonce rohlíky třeba
na svačinku do školy. Učí se vypalovat do dřeva, pracovat s tavnou pistolí, používat přírodní materiály a
různé techniky zdobení a dekorací. Do budoucna nás čeká ještě mnoho vyrábění a tvoření, ale také her, a
AKA
pokud by nás trochu přibylo, třeba si i zasportujeme.

SENIOŘI POZOR!
PODVODNÍ „NAVOLÁVAČI“ ÚTOČÍ!

Dnešní rychlý a hektický způsob života
má mnohdy za vinu to, že lidé
nenavštěvují své rodiče či prarodiče
tak často, jak by oni sami chtěli. To může
mít za následek pocit osamělosti a také
sociální izolaci seniorů. Toho právě
následně využívají podvodníci, kteří
spoléhají na seniorovu důvěřivost a radost
z jakéhokoliv kontaktu.
Právě telefonát začínající větou „Ahoj
babi, hádej, kdo volá?“ může mít
pro osamoceného seniora fatální následky.
Nic netušící a překvapený dědeček nebo
babička osloví volajícího jménem svého
vnuka či vnučky. Poté začne nežádoucí
konverzace se smyšleným často
srdcervoucím příběhem, ve kterém se
potomek dostal do finančně svízelné
situace nebo potřebuje nezbytnou věc,
na kterou nemá peníze. Ty nutně
potřebuje, a protože se pro hotovost
nemůže z určitých důvodu osobně
dostavit, posílá svého „kamaráda“.
Netušící senior v obavě o svého
příbuzného odevzdá peníze do rukou

domu či bytu.
cizího člověka, aniž by si sdělené
informace ověřil a v té chvíli mnohdy
přichází o veškeré své finanční prostředky. Policie České republiky dále přistoupila
k aktivní osvětě v podobě telefonního
kontaktu realizovaného robotem.
Seniorům, kteří mají pevnou linku může
doma vyzvánět telefon s následujícím
vzkazem:
• Pokud Vám z neznámého čísla volá
"Dobrý den, varování Policie České
osoba vystupující jako Váš rodinný
republiky. Věnujte, prosím, pozornost
příslušník a Vy si nejste jisti, že byste ho
tomuto oznámení. Pokud se Vás bude
po hlase poznali, tak se zeptejte na celé
někdo snažit přesvědčit, že je Váš
jeho jméno – rozhodně se nenechte odbýt
příbuzný nebo že Vašeho příbuzného
odpovědí „Ale babi, to jsem přece já, ten
zastupuje jako doktor či notář a bude
nejstarší“.
od Vás chtít poslat peníze na účet nebo si
• Každý podobný telefonát si okamžitě
je bude chtít u Vás sám vyzvednout, vždy
ověřte. Zavolejte vnukovi nebo vnučce,
si tuto informaci ověřte a v případě
kteří Vám měli údajně volat, případně
podezření kontaktujte, prosím, Policii
nejbližším příbuzným.
České republiky, a to na telefonním čísle
• Pokud po Vás bude někdo
158. Děkujeme. Policie České republiky."
v telefonickém hovoru chtít peníze a
Pokud budete mít jakékoliv podezření, že
navrhne z jakýchkoliv důvodů, abyste je
Vás kontaktoval podvodník, nebo se o to
předali kamarádovi či kamarádce, tak
pokusil, vždy to oznamte policistům
odmítněte a poproste svého rodinného
na tísňovou linku 158.
příslušníka, aby se pro ně stavil osobně.
nprap. Eva Valtová
Cizího člověka nikdy nepouštějte do svého

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA

Vážený pane starosto,
chtěli bychom moc poděkovat vašim občanům za zapojení se do Tříkrálové
sbírky. U vás se vybralo 7 553, Kč.
V Mar Lázních a okolních obcích celkem 289 296, Kč.
Doufáme, že i vaše občany naši koledníci potěšili. Děti děkují i za sladkosti,
které dostaly.
Příští rok určitě zašlu včas na obec informaci i s letáčkem.
Děkuji za pochopení i za dary od vašich občanů.
Za FCHML ředitelka Ing. Rita Urbanová

ilustrační foto

Za obsahovou stránku, periodicitu a správnost zodpovídá J. Vlková. Příspěvky můžete posílat na emailovou adresu: valskenovinky@seznam.cz
nebo do schránky na Obecní úřad Valy – označit obálku: „Valské novinky – Jana Vlková"

