Masopustní úterý
masek vyvíjelo, můžete sledovat na fotografiích nejen zde, ale i na webu Velichova.
Poslední domácnosti na Vinohradech jsme
navštívili kolem půl osmé večer - od tří to
pokračování na str. 4

Úvodník

Věrni tradici masopustního úterý jsme se
i letos vydali za doprovodu hudebního (tempovo-tsunamového, saxofonového králičího
a harmonikového) a hasičského na rej obcí.
17. února v odpoledních hodinách byla před
úřadem obec symbolicky otevřena maskám,
které potěšily svým dováděním spoustu veli-

chovských domácností. Děti strávily ve školce
dlouhé- chvíle při výrobě masek, se kterou
jim mocně pomohly paní učitelky. Dva živé
koně vystřídala letos stovka koní pod kapotou hasičského auta, které vozilo děti. A také
lahve, kterými nás obdarovali ti, co si s námi
vyšli před dům zatancovat. Jak se řádění

S obsahem březnových novin si nikdy nemusím dělat starosti - množství akcí poskytuje dostatek materiálu. A to jsem ani všude nebyla, abych mohla i zpětně informovat o všech zajímavostech nebo pořídit pár
záběrů. Když slyším spokojené návštěvníky
a uvědomuji si to množství pořádaných
akcí, přivádí mě to na myšlenku přihlásit
Velichov do soutěže Vesnice roku, kterou
každý rok vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. I když v této soutěži se hodnotí i záležitosti, které na první pohled
vidět nejsou a o jejich existenci občané ani
nemají ponětí. Uvidíme za měsíc, až bude
soutěž opět vyhlášena, třeba bude k přihlášení důvod.
O tom, že časy se mění, je nejedna písnička. Časy se mění i díky modernější technice, kvalitě i nekvalitě silnic, počtu nákladních a osobních automobilů. Ty časy,
kterých se toto tvrzení týká, jsou časy v jízdním řádu na trase Karlovy Vary - Kyselka Vojkovice - Jakubov. Na základě několika
podnětů i stížností od cestujících, že jim
autobus předčasně ujel, nebo že se zbytečně courá a prodlužuje se tak doba jízdy,
provedla společnost Ligneta autobusy s. r. o.
šetření, na základě kterého byly povedeny
změny, které by měly odpovídat aktuálnímu stavu. Byly zachovány všechny stávající
návaznosti a přestupy v Dubině, v Kyselce
i ve Velichově. Jízdní doba se ve dvou spojích o 1 min. prodloužila, v jednom zůstala
stejná a ve všech ostatních spojích se více či
méně zkrátila. Výrazné zkrácení jízdní doby
se týkají především víkendových spojů.
Časy byly posunuty i uvnitř spojů, aby
v první půlce spoje nemusel řidič moc
brzdit a ve druhé půlce moc spěchat nebo
naopak. Změny jsou platné od 1. března.
Markéta Moravcová
starostka obce
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dTest: Kolik nás stojí volání na "osmičky"?

Když telefonní linka začíná osmičkou, máme
pocit, že je zadarmo. Chcete po telefonu rekla movat fakturu za plyn, ohlásit pojistnou udá lost nebo získat informace o produktech své
banky? Pozor, zadarmo to nebude, bezplatné je
pouze předčíslí 800!
Telefonní čísla, která začínají předčíslím
81, 83, 84 nebo 85, tedy takzvané modré
a bílé linky, jsou často mylně považována
za bezplatná. Volání na ně je však mnohdy
dražší než běžný hovor. "Zákazníka čeká

obvykle nepříjemné překvapení při pohledu na
fakturu za telefon, hovory se totiž většinou ani
nezapočítávají do volných minut. U modrých
linek sdílíme náklady na hovor s tím, komu
voláme, volání by tedy mělo být oproti jiným
hovorům levnější. Ve skutečnosti není. Bílé
linky slouží jako takzvaná univerzální přístupová čísla. Svůj smysl měla především
v době, kdy se rozlišovala místní a meziměstská
volání, zákazník volal na bílou linku odkudkoli za stejnou cenu. Dodnes zřejmě přetrvává,

Hasičský ples
Poslední únorovou akcí byl Hasičský ples,
který bezesporu patří ke "stálicím" plesové
sezóny. Příjemně zaplněný sál, až na pár
výjimek hezké společenské oblečení včetně
hasičských uniforem, Duo Kanistr hrající od
dechovky přes hity Michala Davida a českou
rockovější hudební produkci takřka vše,
chlebíčky a rundy panáků na baru - to vše
k pořádnému hasičskému plesu patří a jinak
tomu nebylo ani ve Velichově.
red

že lidé neradi volají na linky začínající předčíslím jiného regionu".
dTest prověřil ceníky operátorů, aby zjistil,
jak jsou modré a bílé linky zpoplatněné.
U každého operátora je to trochu jinak.
"Ceny se pohybují od 1,30 do 5,50 Kč/min za
volání na modré linky a od 2 do 6,70 Kč/min
za volání na bílé linky," říká Borovička
a upozorňuje: "Operátoři navíc těmto linkám
nevěnují přílišnou pozornost a najít informace
v cenících je občas práce pro detektiva."
Transparentnost je přitom jedním ze základních požadavků na spotřebitelské
smlouvy. "Občanský zákoník vyžaduje,
ab y dokument y mimo hlavní text b yly
p ře h l e d n é a n e o b s a h o va l y p ře k va p i vá
ustanovení," říká Borovička a podotýká:
" R e k l a my č a st o l á k a j í n a n e o m e ze n á
volání kamkoliv. Když pak operátor chce
další desítky či stovky korun za volání na
m o d ré a b í l é l i n k y , c í t í s e z á k a z n í k
celkem oprávněně oklamán."
Podrobnou tabulku s cenami a způsobem
účtování hovorů u operátorů a vybraných
virtuálů je možné stáhnout na stránkách
www.dtest.cz/barevnelinky2015.
dTest

Džínový ples
Ukončení plesové sezóny v džínách je
nachystáno na sobotu 11. dubna 2015.
Skupina Alabalabamba, staré i nové hity,
světelnou show a slosovatelné vstupenky
o poukázky na nákup oblečení - to vše
zažijí ti, kteří si za 150 Kč zakoupí vstupenku na tuto akci.
Vstupenky budou v prodeji od 16. března
2015 na obecním úřadu.
red

Námořnický bál a křest
Dne 14. 2. 2015 pořádal Klub vodních
motoristů ve Velichově svůj již sedmý
Námořnický bál. Tradičně se hosté objevili
v pruhovaných trikotech, ale nechyběli ani
různí piráti, korzáři, kapitáni a oblečení "od
vody". Snem každého pořadatele je mít
dobrou hudbu, návštěvnost, náladu v sále
a z toho vyplývající příznivý ohlas zúčastněných. Ani tentokrát nechyběli hosté z řad
přátel našeho klubu ze vzdálenějších míst.
Hudba Luboše Víška odvedla svoji práci velmi dobře a byl i čas na slavnostní křest nově
vydaného CD nosiče skupiny Tsunami.
Tohoto úkolu se s elegancí zhostila starostka
obce Markéta Moravcová. Hned po té zazněly
živě některé písně z právě vydaného CD.
Velký zájem o tyto nosiče následoval po celý
večer. Lidé dokázali, že se umí bavit a to nás
na celé věci velice těší.
Děkuje KVM Velichov.
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Indiáni z Velichova
I letos nastoupili pořadatelé oblíbeného dětského maškarního plesu na parket v kostýmech. Loňský mořský svět byl vystřídán
indiány. Děti se opět po roce předvedly
v nádherných maskách rytířů, princezen, víl,
elfů, vojáků a zvířátek. Ani náročné kostýmy
nezabránily tomu, aby se děti po hlavě vrhaly
do připravených soutěží. Zahanbit se nenechali ani rodiče, kteří opět nezklamali a za
mohutného povzbuzování se účastnili židličkové soutěže. Dětské pěvecké výkony
donutily celý sál mnohokrát k potlesku. Dvě
hodiny utekly rychle jako voda a mnohým
dětem se domů nechtělo. Děkuji Marušce
Převrátilové, Lydii Kučerové a Honzovi
Bitmanovi, že do toho se mnou pokaždé
jdou, a paní Pokorné z Vojkovic za ušití
kostýmů.

Pokud některá z princezen postrádá malou
náušničku s kamínkem, může si pro ni přijít
na úřad. U nás se nic neztratí. Příští rok snad
v opět originálních kostýmech na viděnou.
Fotografie naleznete již brzy v záložce "fotogalerie" na www.velichov.cz
Foto: J. Škuthan, MM
MM

Mobilní svoz
odpadů
V sobotu 21. března 2015 se ve Velichově
uskuteční svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
Kontejnery, do kterých je možné tento
odpad odkládat, budou k dispozici dle
následujícího rozpisu:
9.00 - 9.30 - autobusová zastávka "Za vodu"
9.30 - 10.15 - dvůr vedle Hospody U Lípy
10.15 - 11.00 - parkoviště u panelového
domu
Uvedené časy nemusí být v souvislosti
s množstvím dovezeného odpadu přesné,
proto buďte trpěliví.
Nefunkční elektrospotřebiče můžete odevzdat v místě zpětného odběru - šatlava ve
dvoře. V době od 9 do 11 hodin můžete
své spotřebiče dovézt bez předchozí domluvy, místo bude otevřené.

Zabíjačka
Hospoda U Lípy zve na pravou vesnickou
zabíjačku, která se bude konat v sobotu 14.
března 2015 od 10 hodin. Vše zaručeně
čerstvé a pravé domácí od řezníka až po
prase. Vstupné 250 Kč na celý den. Gulášek, prdelačka, jelítka, jaterničky, škvarková pomazánka, řízečky jsou na sále formou samoobslužného bufetu.
POZOR: nutná rezervace v Hospodě U
Lípy nebo na tel. 775 353 793, možnost na
objednání zakoupit jelítka, jaternice,
tlačenku a prdelačku s sebou.
Od 14. hod. zahraje nejlepší velichovská
kapela TSUNAMI.
JB

OÚ připomíná
Do konce měsíce je čas na zaplacení nájemného pozemků, odvoz odpadů a místního
poplatku za psy. Upřednostňujeme bezhotovostní platby na účet 43-3210410247/0100,
samozřejmě se nebráníme ani platbám v hotovosti do pokladny OÚ.
OÚ
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Masopustní úterý
dokončení ze str. 1

byla vskutku dlouhá šichta. Zatímco v mnohých obcích tradice obnovují nebo teprve
zahajují, ve Velichově se v tradici po desetiletí
pokračuje. A určitě tomu tak bude i nadále.
foto: M. Kučera, J. Škuthan
MM

Evidence obyvatel
Stav obyvatel k 31. lednu 2015:
518, z toho 258 mužů a 260 žen

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

7. 3.
14. 3.
21. 3.
28. 3.

Drákula: Neznámá legenda
Zloba - Královna černé magie (od 18.00 hod.)
Očista - Anarchie
7 trpaslíků (od 18.00 hod.)
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