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Výšlap na Liščák
ale vlastně pro všechny, kteří se zas po delší
době potkali nad Velichovem s těmi, které
dlouho neviděli.
A jak to bylo letos s otázkami? Co patří tobě,
ale tvoji kamarádi to používají nejčastěji?
pokračování na str. 4

Úvodník
Takřka stovka účastníků se nenechala v sobotu 3. února odradit aprílovým počasím
a vydala se k nejvyššímu bodu Velichova - na
Liščák. Pololetní vysvědčení v půlce týdne
a zákaz vstupu do lesů, který končil 31. ledna
(na mnoha místech byl prodloužen do konce
dubna), nás přiměly k únorovému termínu.
Ráno déšť se sněhem, pak slunce, hned na to
zataženo a ostré krupičky sněhu v kombinaci
s větrem. Bohužel mráz letos ještě pořádně
nenastoupil, část cesty bylo nutné absolvovat
po silnici a přes polorozpadlý můstek. O to
byla cesta dobrodružnější a perníkové medaile zaslouženější. Velká účast místních
i přespolních byla odměnou nejen pro nás,

Dlouho jsem přemýšlela o tom, jestli by
u nás mohla proběhnout volba prezidenta, aniž by byl národ rozdělen na dva nelítostné tábory. Nejen že se do krve hádali
kamarádi, ale ke sporům docházelo i v rodinách. Kandidáti mluvili o tom, jak by
chtěli být prezidenty všech občanů. Ale
copak to jde, zalíbit se všem a být všemi
uznávaným? V době, kdy je možné rozšířit během vteřiny jakoukoli informaci,
pravdivou nebo i nepodloženou? V době,
kdy na vás vyskakují odevšud hlavy kandidátů s hesly, kterým nerozumíte, a pokud už rozumíte, dozvíte se, že je to protikampaň, která má druhého kandidáta
pošpinit a vlastně to vůbec nejsou jeho
slova? V politice to není jako v populární
hudbě - když se mi nějaká hudba nelíbí,
prostě ji neposlouchám, na koncert
neoblíbeného umělce nejdu, jeho CD si
nekoupím. Ale jedno má politika s hudbou bohužel společné - nějak se teď
"nosí" urážet a osočovat toho, kdo volí
jinak nebo poslouchá právě tu hudbu,
která se druhému líbí. A to je škoda. Měli
bychom být rádi, že máme možnost volby,
umět se radovat z výhry, umět přijmout
i prohru, respektovat toho druhého, i když
si ho pro jeho názory ne zcela vážíme.
Upřímně jsem ráda, že máme prezidentskou volbu za sebou a že už se blíží
olympiáda. To bude prostor pro společné
fandění a podporu českým sportovcům,
z někoho se na chvíli zase stane trenér,
který všemu rozumí. Ale ve výsledku se
budeme těšit na to, až bude nad stupni
vítězů vlát česká vlajka a zamáčkneme slzu
při prvních tónech naší hymny.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Končí poplatky za platbu kartou a mění
se pravidla pro ověřování identity klientů
Mnozí z vás mají v živé paměti texty cedulek umístěných u pokladen. Stálo na nich,
že si prodejce účtuje za platbu kartou poplatek ve výši několika procent. Spotřebitel zaskočený nedostatkem hotovosti
chtě nechtě zaplatil účet i s přirážkou. Tomu je od 13. ledna tohoto roku učiněna
přítrž, protože začal platit nový zákon
o platebním styku, který poplatky u spotřebitelských koupí zakazuje. Banky rovněž zvýší bezpečnost plateb důslednějším
ověřováním identity klientů.
Nový zákon o platebním styku zapracovává pravidla obsažená v evropských právních předpisech, zejména ve směrnici
o platebních službách na vnitřním trhu.
Poplatky začaly být regulovány evropským
nařízením už v roce 2015, kdy došlo
k omezení mezibankovních poplatků při
platbě debetní či kreditní kartou. Prodejce mohl po spotřebiteli požadovat za-

Informativní schůzka
V úterý 15. února se od 17:00 hod. koná na
sále Hospody U Lípy schůzka k obnově operátu novým mapováním. Je určena pro všechny vlastníky nemovitostí v katastrálním území Velichov. Na schůzce bude stručně vysvětlen postup prací a jejich smysl, časový
rámec jednotlivých prací, povinnosti vlastníků, důsledky nového označení hranic
a jejich zaměření.
Přítomen bude zaměstnanec katastrálního
úřadu, který odpoví na vaše případné dotazy.
red

Masopustní průvod
Letošní masopustní průvod obcí se uskuteční v úterý 13. února 2018. Zahájen bude
v 15 hodin u budovy obecního úřadu, kde
se sejdou masky, kterým bude uděleno symbolické povolení průvodu. Masopustní úterý
vychází o dva týdny dříve, než tomu bylo
v roce 2017, tma tedy udeří poměrně brzy.
Přijďte o kousek dřív, ať ve tři můžeme vyrazit. Průvodu se účastní děti z MŠ Velichov,
které určitě doprovodí jejich maminky.
Nebude chybět hudební doprovod.
Zveme tedy všechny, kteří budou chtít svou
maskou pobavit sebe i ostatní, aby nás přišli
k úřadu a do průvodu podpořit. Brání-li vám
v účasti v průvodu chybějící maska, přijďte
se domluvit na úřad, určitě zde nějaký převlek najdeme. 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
MM
děti i dospělé.

placení poplatku maximálně ve výši nákladů, které mu kvůli placení kartou vznikly.
Většinou šlo o přirážku mezi jedním až
dvěma procenty z ceny nákupu. Nyní se
spotřebitelé dočkali dokonce úplného zrušení poplatků u spotřebitelských koupí.
"Tuto změnu jako spotřebitelská organi zace samozřejmě vítáme. Spousta obchod níků si však poplatky neúčtuje již delší
dobu. Dospěli k závěru, že je lepší za hrnout poplatky do cen zboží a služeb.
Na platbu kartou tak de facto přispívali
v š i c h n i z á k a z n í c i , " vysvětluje Lukáš
Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest, a dodává:
"Není důvod obávat se prudkého nárůstu
cen zboží, protože většina obchodníků do
nich už přirážku stejně promítla. Pokud
by po vás nyní prodejce zaplacení poplat ku požadoval, namítejte jeho neopráv n ě n o s t a u r č i t ě h o n e p l a ťžt e . "
V případě nákupů přes internet, ale také
při přihlašování do internetového bankovnictví budete nově muset absolvovat

důkladnější proces ověření vaší identity.
To bude spočívat v použití alespoň dvou
ze tří následujících bezpečnostních prvků:
údaje, který je znám pouze vám (např.
heslo do internetového bankovnictví
nebo PIN či CVC kód ke kartě), věci,
kterou máte ve své moci (např. platební
karta nebo mobilní telefon) nebo vašich
biometrických údajů (např. otisk prstu).
V podstatě se tak jedná o rozšíření ochrany, kterou banky již používají. Sice
ověřováním dle nových pravidel strávíte
více času, ale za to budou vaše peníze na
účtu lépe chráněny. Pro všechny však
bude silné ověření povinné až od července 2019. Nově se spotřebitelé dočkají rychlejšího vyřízení reklamace v bance. Nebudou muset při reklamaci v souvislosti
s poskytováním platebních služeb čekat
na vyřízení 30 kalendářních dnů, ale jen
15 dnů pracovních. Ve výjimečných případech může dojít k prodloužení této lhůty na 35 pracovních dnů.
dTest
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Volba prezidenta ČR
I když byl Karlovarský kraj s volební účastí na
chvostu, Velichov se zahanbit nedal. V prvním kole prezidentské volby odvolilo 282
občanů, což je 64,53%. Zájem o tyto volby
dokazuje i to, že do volební místnosti nacházejí cestu občané, kteří si jiných voleb neúčastní. I počet žádostí o voličské průkazy se
zvýšil. Ani jeden z prezidentských kandidátů
od nás neodešel s prázdnou. A jak jsme tedy
volili v prvním kole?

Zeman Miloš
Drahoš Jiří
Hilšer Marek
Horáček Michal
Fischer Pavel
Topolánek Mirek
Hynek Jiří
Hannig Petr
Kulhánek Vratislav

147 hlasů
59 hlasů
25 hlasů
22 hlasů
17 hlasů
4 hlasy
4 hlasy
2 hlasy
1 hlas

inzerce

VAIGL A SYN spol. s r. o.
České kuře přímo od farmáře,
drůbeží maso v akci je mražené!
tel. 474 66 72 63, 47 66 72 55
Akce únor 2018
Kuřecí prsní mini řízek
125 Kč/ 110 Kč/ kg
Mini stehna
54 Kč/ 42 Kč/ kg
Kuřecí ořez
90 Kč/ 75 Kč/ kg
Kuřecí polévkové díly
22 Kč/ 18 Kč/ kg
Kuřecí krky
24 Kč/ 20 Kč/ kg
Kuře tácek mraž. (bal. 1 ks)
44,90 Kč/ kg
Jarní kuře (bal. cca 5,5 kg)
47 Kč/ kg
Kuře K12 (bal. 12 kg)
580 Kč/ karton
Akce běží do vyprodání zásob.

Velichov, náves - 8. a 22. února 2018
v čase od 9:25 do 9:35 hod.

Pokud uvedené hlasy sečtete, zjistíte, že počet
platných hlasů byl 281.
V druhém kole vybíralo ze dvou kandidátů
287 voličů, volební účast stoupla na 65,98%.
Počet platných hlasů byl opět o jeden nižší,
než počet vydaných obálek. Miloš Zeman
získal ve Velichově 189 hlasů, Jiří Drahoš 97.
Volební komise se opět vypravila s přenosnou urnou za občany, jejichž zdravotní stav
neumožňuje, aby došli do volební místnosti

"po svých". Prezidentské volby jsou, stejně
jako senátní, trestem pro volební komisi. Za
to, že pracuje i v druhém kole, dostane dle
vyhlášky Ministerstva vnitra pouze velkorysý
příplatek ve výši 200 Kč (slovy: dvěstěkorunčeských). Hodinová mzda je tedy něco

málo přes 11 Kč (počítám dobu, kdy je volební místnost otevřena a dobu, kterou stráví
sčítáním hlasů). O to víc děkuji všem členům
volební komise za to, že zde strávili dva víkendy a svou práci vykonali zodpovědně, o čemž
svědčily i zápisy z kontrol, které zde proběhly.
Pokud se někdo domnívá, že se dají volby
zfalšovat (např. v noci z pátku na sobotu, výdejem dvou stejných volebních lístků apod.),
má v příštích volbách jedinečnou příležitost může se nechat kandidujícím subjektem delegovat za člena volební komise a přesvědčit se
na vlastní oči (a zadek), jak to chodí.
MM

