Výšlap na Liščák
proviant na vrchol vyvezen. Vrstva sněhu
dala vyniknout i navijáku, bez kterého by se
čtyřkolka na kopec nedostala. Na vrchol nás
doprovodily i dvě ostřílené průvodkyně,
pokračování na str. 4

Úvodník

Každý rok je výšlap na Liščák něčím
výjimečný - počasím, sněhovou pokrývkou,
suvenýrem, počtem účastníků nebo i rozmanitostí otázek. Ten letošní ročník nám celý
prosněžil - jména na pamětních listech se
pod vločkami sněhu rozpíjela, ale i přesto se
na nejvyšší bod Velichova takřka 90 účast-

níků vydrápalo. Mezi otázkami byla největší
záludností barva kalhot loupežnického synka
Cipíska - málokdo si vzpomněl, že jsou
zelené. A jen několik málo účastníků si uvědomilo, že jsme měli nultý ročník a na Liščák
jsme se letos v pátém ročníku vypravili
pošesté. Díky čtyřkolce Honzy Škuthana byl

Zaznamenali jste v médiích informace
o tom, že od nového roku musí obce zajistit pro své občany oddělný sběr kovových
a biologicky rozložitelných odpadů
z domácností? Těmi kovovými odpady by
měly být plechovky od nápojů, konzerv,
víčka od piva nebo i jogurtů. K tomu, abychom mohli zajistit oddělený sběr
takových odpadů, je nutná změna obecně
závazné vyhlášky. Tu jsme chtěli schválit
na lednovém zasedání zastupitelstva.
Tento bod programu musel být nakonec
vypuštěn, protože ještě není dána metodika pro posuzování vyhlášek a nám by se
tak mohlo stát, že by vyhláška byla
Ministerstvem vnitra ČR zrušena. Tak
tedy nesplníme svou povinnost a počkáme, až se metodici dohodnou, jak vše
správně posoudit a třeba někdy někomu
dojde, že potrestat zvýšením ceny za
odpady i ty, kteří vzniku odpadů předcházejí tím, že mají na zahradě kompost,
zkrátka není správné. Loni měli občané
možnost objednat si speciální odpadní
nádobu na BIO odpad. Této možnosti
také někteří využili. Zatím to vypadá, že by
obec měla rozmístit na různých místech
nádoby, a tuto službu zohlednit v celkové
částce za odpady, kterou občané platí =
zdražit plošně všem. Je nám jasné, že na
vesnici, kde mnoho lidí kompostuje, je
tento systém nespravedlivý. Najít vhodná
místa k umístění kontejnerů, která by byla
dostupná, a zároveň zápach z nádob neobtěžoval, nebude také snadné. Nebudu
se tedy unáhlovat, počkám si na nový výklad novely zákona a budu doufat, že selský rozum zvítězí nad zbytečnými nařízeními. Jestli selský rozum zvítězí či prohraje,
se určitě dozvíte v našich novinách.
Markéta Moravcová
starostka obce
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dTest: Zelené čaje - koktejl pesticidů v sáčku

Ve východních kulturách je příprava a po dávání čaje obřadem, u nás se často spokojíme
s rychlým zalitím sáčku s neznámým obsahem.
Co se v jeho útrobách skrývá? Spotřebitelský
časopis dTest nechal pro své lednové vydání
otestovat 17 porcovaných zelených čajů. Dva
z nich by kvůli vysokému obsahu pesticidů ani
neměly přijít na trh.
"V čajích jsme zjišťovali možnou přítomnost
celkem tří stovek pesticidů. Nalezli jsme
rezidua 21 z nich. Výrobky Tesco Green Tea
a Dukát Zelený čaj tradiční obsahovaly insekticid acetamiprid v množství, které více než
dvojnásobně překračuje unijní limit. Neměly
by se vůbec objevit v obchodní síti," konstatuje Daniel Pavlis, vedoucí redakce
časopisu dTest a dodává: "Tyto dva čaje navíc

obsahovaly ještě dalších 11, respektive 13 reziduí pesticidů." Dukát Zelený čaj tradiční se
přitom již v lednu roku 2014 objevil mezi
nebezpečnými potravinami v databázi Státní
potravinářské a zemědělské inspekce kvůli
nadlimitnímu obsahu jiného insekticidu.
Více než deset pesticidů objevil dTest také
u zeleného Pigi čaje Jemča, Teekanne Green
Tea a Pravého zeleného čaje tradičního Lloyd
Tea. "Vliv koktejlu rozličných pesticidních
látek není dostatečně prozkoumán, proto je
na místě opatrnost. Jejich kombinace, byť
v minimálním množství, může mít nevyzpytatelné účinky," vysvětluje Pavlis. Větší
množství pesticidů i vysoký obsah jednoho
z˙nich naměřila laboratoř také v čaji Gunpowder od Valdemara Grešíka.

Test zkoumal také senzorické vlastnosti čajů.
Česká vyhláška je ohledně kvality čaje značně
benevolentní a říká pouze, že "čajem pravým
se rozumí čaj, který je vyrobený z výhonků,
listů, pupenů nebo jemných částí zdřevnatělých stonků čajovníku Camellia sinensis." Přitom rozdíl mezi čajem ze zdřevnatělých stonků a z pupenů je obrovský. Jak
chuťový, tak cenový. Pokud dáváme přednost
pohodlí čajových sáčků před složitější
přípravou sypaného čaje, je lepší nemít velká
kvalitativní očekávání a spíše než pupeny
a˙lístky čekat jemnou drť a větvičky.
"Porcované zelené čaje po smyslové stránce
nenadchnou, ale ani neurazí. Chuťové maximum získáme vhodnou teplotou vody
a dobou louhování. Optimální návod k přípravě by měl uvádět každý výrobce na obalu,
protože čaje se od sebe liší a každému z nich
svědčí trochu něco jiného," říká Daniel
Pavlis. Obecně platí, že zelený čaj by se neměl
zalévat vařící vodou, ideální teplota je mezi
70 a 90 stupni Celsia. "Je s podivem, že 8 ze
17 výrobců testovaných čajů na obalu uvádí,
že se sáčky mají zalévat právě vroucí vodou.
Tento postup může být příčinou špatného
chuťového dojmu u některých výrobků," uzavírá Pavlis.
Vítězem testu se stal Zelený čaj porcovaný
Naše bio z Billy, jehož chuť i vůni označili
hodnotitelé za příjemnou, prokázal dobrou
antioxidační aktivitu a navíc neobsahoval
dTest
žádná rezidua pesticidů.

Kam s nefunkční zářivkou?
Řada z nás musela v poslední době doma
řešit, co s úspornou zářivkou, která po letech
přestala svítit. Vysloužilé lineární či úsporné
zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice
na směsný odpad, kde z nich při rozbití
mohou unikat nebezpečné látky.
V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do popelnice na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová. Od loňského roku se ale klasické
wolframové žárovky přestaly v Evropské unii
díky absurdnímu zákazu prodávat, a tak postupně všichni začínáme používat ekonomicky a ekologicky „šetrnější“ světelné zdroje. Tedy kompaktní a lineární zářivky či LED

žárovky. Má to ale jeden háček: pokud taková
úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši
a nepatří ani do tříděného skla.
Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky
(trubicové i kompaktní úsporné) v malém
množství obsahují. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích
může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní
prostředí. Nejjednodušší je vzít starou
zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu
té nové.
Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je odevzdat ji do speciálního boxu, který je umístěn ve vstupní chodbě budově obecního úřadu - chodba je přís-

Pozvánka k Lípě
V sobotu 21. února se od 18 hod. koná
v Hospodě U Lípy Country volovina - hodně
netradiční bál v podání "sedláků
z Nežichova. Hrají: Výměna 73, Bylo nás 7,
4R Ríši Rychlíka, West County. Sedláci
z Nežichova zásadně nevyjíždějí na bál bez
vola, proto pro vás z něho připraví: jemně
pikantní gulášek, tatarák s křupavými česnekovými topinkami, gulášovka - konzumace
formou bufetového stolu. Vstupné 150 Kč.
JB

tupná i mimo
provozní dobu
úřadu, tzn. i o víkendech. Zpětný
odběr zářivek pro
obec
Velichov
zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP,
který
nejen přispívá na
náklady provozu
sběrného místa,
ale navíc plně
hradí
veškeré
náklady na přepravu a recyklaci.
Díky
EKOLAMPu ušetříme
z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou
likvidací úsporné zářivky nám vynahradí
předpoklad o až 80% nižší spotřebě elektrické energie a domnění, že tak společně
přispíváme k ochraně životního prostředí
okolo nás.
Více se o nakládání s nefunkčními světelnými
zdroji a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.x
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Tříkrálová sbírka
Chtěl bych vyjádřit poděkování velichovským
občanům za příspěvky do Tříkrálové sbírky.
Ve Velichově se celkem vybralo 5 523 Kč.
Dohromady se za okrsek Oblastní charity
Ostrov podařilo shromáždit obnos 62 251 Kč
a Velichovští se při přepočtu příspěvku na
jednoho obyvatele umístili jen těsně na
druhém místě za Stráží. Velká část výtěžku
sbírky bude použita na vybavení charitního
stacionáře v Ostrově.
Byli jsme příjemně překvapení vstřícností
některých občanů Velichova. Sbírka se pomalu stává tradicí. Příjemným překvapením byla
básnička, kterou složila a přednesla paní
Rybářová na oplátku koledníkům. Do
příštího roku bychom rádi přivítali trojici
malých koledníků z Velichova s doprovodem,
abychom mohli rozšířit svůj "akční rádius".
Pokud by měl někdo chuť se v příštím roce
aktivně zúčastnit této charitativní akce, může
mne v průběhu prosince kontaktovat.
Pavel Rieger

Námořnický bál
Již posedmé pořádá Klub vodních
motoristů svůj bál. Letos jeho termín
připadá na sobotu 14. února.
O zábavu se zaručeně postará Band
Luboše Víška. Informace o vstupenkách ve výčepu Hospody U Lípy.

Hasičský
ples
Poslední únorovou sobotu - 28. 2., se od
20:00 hod. koná na sále Hospody U Lípy
Hasičský ples. Vstupenky za 150 Kč
budou v předprodeji přibližně týden před
akcí. O zábavu se postará oblíbené Duo
Kanistr.
SDH Velichov

Právní poradna
Bezplatné právní poradenství pro občany
Velichova proběhne na OÚ Velichov ve
čtvrtek 12. února 2015 od 15:00 do 16:00
hod.
red

STK od 1. ledna
Pokud absolvujete se svým vozidlem technickou kontrolu, odjedete v letošním roce
jen s jednou známkou nalepenou na registrační značce. Dříve byly vylepovány známky
dvě - červená a zelená. Zelená známka patřila
ke kontrole emisní. Neznamená to ale, že
kontrola emisí již není nutná. Nejdříve pro-

jdete měřením emisí, a pokud bude vše
v pořádku, absolvujete technickou kontrolu
a bude vám vystaven protokol o kontrole,
jehož součástí je i výsledek měření emisí.
Růžový průkaz již vystavován nebude. Na registrační značku bude vylepena jen jedna
red
(červená) známka.

Rozvoz obědů
H o s p ů d k a U V o d y v e V o j k o v i c í c h nabízí
rozvoz obědů. V ceně 75 Kč je zahrnuta polévka, hlavní jídlo a dezert nebo salát. Jídlonosiče
je možné zapůjčit. V případě zájmu kontaktujte paní H a n u Č a p k o v o u na tel.
602 642 415, která vám sdělí další informace.
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Výšlap na Liščák
dokončení ze str. 1

Evidence obyvatel
Stav obyvatel k 31. prosinci 2014:
519, z toho 257 mužů a 262 žen

které mají Liščák prolezlý skrz naskrz. Možná
tyto průvodkyně na černobílé fotografii
objevíte. Každopádně svou přítomností
pobavily nejen všechny přítomné, ale i jejich
majitelku a chovatelku.
MM

Masopust
Letošní masopustní průvod obcí se uskuteční v úterý
17. ú n o r a 2 0 1 5 . Z a h á j e n b u d e u b u d o v y o b e c n í h o ú ř a d u ,
kde se sejdou masky, kterým bude uděleno symbolické po volení průvodu. Průvodu se účastní děti z MŠ Velichov,
které určitě doprovodí jejich maminky. Nebude chybět
hudební doprovod. Vzhledem k nedostatku koní nahradí
povoz hasičské auto.
Zveme tedy všechny, kteří budou chtít svou maskou pobavit
sebe i ostatní, aby nás přišli k úřadu a do průvodu pod pořit. Brání-li vám v účasti v průvodu chybějící maska, při jďte se domluvit na úřad, určitě zde nějaký převlek naj deme. 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

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

7.2
14.2
21.2
28.2

DÁRCE
ZEJTRA NAPOŘÁD
ŽELVA NINJA (od 18.00)
HODINOVÝ MANŽEL
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