Masopustní úterý
Tradice masopustního úter ý nebyla
v naší obce přerušena ani letos. I přes
pracovní vytížení těch, kteří by se jinak

průvodu rádi účastnili, jsme se spolu
s dětmi z MŠ Velichov a TEMPEM sešli
4. března v odpoledních hodinách

u úřadu, děti naskákaly do připraveného koňského povozu a vydali jsme
se na cestu plnou dobrot, lahví, frťanů
pokračování na str. 4

Úvodník
Mé přání napsané v únorovém úvodníku
bude pravděpodobně naplněno. Zařazení
kostela Nanebevzetí Panny Marie do
Havarijního programu bylo doporučeno
Národním památkovým ústavem v Lokti,
nyní už jen čekáme na příslušné "papírové" rozhodnutí. Zatím to vypadá, že
k nám bude letos štědrá pokladna
Ministerstva kultury ČR i Karlovarského
kraje a strop kostela se dočká odborného
sejmutí a konzervace tak, aby se dal
v budoucnu restaurovat. Tím pak bude
umožněn přístup ke střeše a krovu, aniž
by došlo k poškození kazetového stropu.
Ani jsme se nenadáli a jsou před námi
další volby. Termín voleb do Evropského
parlamentu byl vyhlášen na 23. a 24. května 2014. Nejnudnější volby pro volební
komisi, neboť účast voličů je ještě nižší
než účast ve volbách senátních. Už nyní se
na úřední desce objevují povinně zveřejňované informace a nebude trvat dlouho,
a opět se na nás budou z plakátovacích
ploch usmívat obličeje kandidátů. Pokud
budete chtít využít svého volebního práva
a nebudete v době voleb ve Velichově,
můžete si do 8. května požádat o vydání
voličského průkazu. I přesto, že je
8. květen státním svátkem a tento den připadá na čtvrtek, musí všechny obecní
úřady zajistit jeho otevření v době od 8 do
16 hodin. Už se opravdu nedivím, že tyto
volby jsou tak neoblíbené.
Letošní svátky jara připadají až na druhou
polovinu dubna, přeji tedy koledníkům
krásné počasí pro dopolední koledu, všem
dívkám a ženám symbolické nebolavé
omlazení a přírodě, ať její probuzení ze
zimy nezimy není překvapeno nenadálým
příchodem mrazíků.
Markéta Moravcová
starostka obce
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dTest: Linky začínající osmičkou jsou bezplatné? Ne vždy!
Řada lidí se domnívá, že všechna telefonní čísla
začínající devítkou jsou zpoplatněná vysokým
tarifem. Linky začínající osmičkou naopak
považují za bezplatné. Obojí je omyl. O ceně
hovoru vypovídá tvar čísla, tedy "barva linky".
Telefonní čísla začínající devítkou či osmičkou, zelené, modré, bílé linky. Pro spotřebitele často bývá problém se ve spletité
džungli specifických telefonních linek vyznat.
"Na naší poradenské lince se setkáváme
s klienty, kteří se obávají volat zpět na čísla
začínající devítkou, neboť očekávají vysoké
zpoplatnění. Kontaktují nás také lidé
rozhořčení údajně nesprávným vyúčtováním
volání na číslo začínající osmičkou. Reklamace ale není vždy na místě," říká Miloš
Borovička, právní poradce dTestu.
Obavy z vysokého zpoplatnění linky začínající devítkou nejsou vždy oprávněné. Tato čísla používají i banky, aniž by tím útočily na
naše peněženky. Předvolba 910 se využívá pro
volání přes internet, čísla začínající dvojčíslím 97 používají pro své sítě např. České
dráhy, armáda či policie.
Vysoce zpoplatněná čísla lze přitom poznat
na první pohled. Miloš Borovička vysvětluje:
"Čísla prémiových, tedy speciálně zpoplatněných linek vždy začínají předčíslím 90,
třetí číslice uvádí charakter služby a čtvrtá
a pátá číslice udávají cenu minuty hovoru.
Tento formát měla například zákaznická
linka podvodné společnosti Endemos
distribution, před níž jsme v minulých dnech varovali." Pozor je
třeba dát zejména na čísla začínající 905, zde se cena hovoru vyjádřená čtvrtou
a pátou číslicí násobí
desetkrát a hovor
tak
zákazníka může vyjít
až na 990
korun za
minutu.

Pokud za devítkou není nula, většinou se jedná o číslo neveřejné sítě, například státních
úřadů či jiných institucí.
Problém bývá i s čísly začínajícími osmičkou,
která lidé často mylně považují za bezplatná.
I čísla těchto takzvaných barevných linek
mají přesný, i když ne zcela jednoduchý systém a je dobré se v něm orientovat. Telefonní čísla začínající osmičkou můžeme
rozdělit na zelené linky, které jsou pro volajícího bezplatné a dále modré a bílé linky,
kde se úhrada hovoru dělí mezi volajícího
a volaného. Charakter linky poznáme podle
prvního
trojčíslí.
"Spotřebitelé
jsou

občas zmateni, neboť nevědí, že tyto linky
mohou být placené, případně, že operátoři
volání na ně nezahrnují do volných minut.
Například dlouhý hovor s bankou se tak může snadno prodražit," uzavírá Miloš Borovička. Podrobnou tabulku s cenami a způsobem účtování hovoru u operátorů
a vybraných virtuálů je možné stáhnout na
stránkách www.dtest.cz/barevnelinky
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Memoriál Franty Krákory

Celkem 12 týmů se utkalo v nohejbalovém turnaji, který jeho pořadatelé fotbalisté SK Kyselka, pořádali v sobotu
15. března již po devatenácté.
Vítězem se stalo družstvo Aladin, velichovští MY a Kůča obsadili v silné
konkurenci 7. místo.
Pořadatelé se již nyní těší na jubilejní
20. ročník.
red
foto: archiv SK Kyselka

Stavění máje

Restaurace U Lípy vás zve na Pivní
pochod, který se koná v sobotu
26. dubna 2014.
Start: od 10:00 hod. od Restaurace
U Doktora v Ostrově (Dlouhá ul.)
Cíl: amfiteátr U Lípy ve Velichově
Na "třeťáku" bude připravena projížďka
na koních a soutěže pro děti, opékání
vuřtů. Trasa bude vyznačená, součástí
bude projí6ďka na pivním voru na
Ohři.
V
amfiteátru
zahraje
"Výměna".
Startovné 80 Kč zahrnuje vuřt a 2x pivo .

Sms Infokanál
Do Sms Infokanálu je nyní zaregistrováno již 100 občanů, kterým pravidelně zasíláme zdarma sms o svozu
odpadů, výpadkům elektřiny nebo
odstávkách vody. Pokud nemáte přístup k internetu, kde je na stránkách
www.velichov.cz registrační formulář,
nebo se obáváte poslat na číslo 353
942 105 sms s registrací ve tvaru:
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJ
MENImezeraVELICHOVmezeraCISLO
POPISNE
(Pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo
EVID), přijďte na úřad, rády vám
pomůžeme.
Registraci
můžeme
vyřídit i telefonicky na výše uvedeném čísle.
MM

Pivní pochod

Poplatková
amnestie

Čarodějnice se slétnou do Velichova
30. dubna. A než budou upáleny, bude jim
do dráhy letu v amfiteátru postavena májka.
Přibližně v půl páté vystoupí děti z velichovské MŠ a pak už, dopřeje-li počasí, bude
májka postavena.
Připraveno bude hudební vystoupení
a dobroty z masopeče.
red

Stejně jako loni si mnoho z vás si upozornění o datu, ke kterému je nutné uhradit
poplatky za svoz odpadů, pejsky a nájmy
pozemků, vzalo k srdci. K 31. březnu byla
většina z nich uhrazena. Pro ty, kteří na platby zapomněli, máme dobrou zprávu provedete-li výše uvedené platby do 11. dubna 2014, nebude vám připočítán poplatek
z prodlení za pozdní úhradu.
Připomínáme bankovní spojení:
43-3210410247/0100, popř. můžete platby
zaplatit v hotovosti na OÚ.
MM
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Masopustní úterý

dokončení ze str. 1
a štědr ých příspěvků do masopustní
kasy. Mezi příspěvky jsme letos našli
i mince zahraničních měn a stravenky.
Několik kostýmů se stalo putovními, jak
kdo odcházel, předával masku dál a do
hábitů se tak dostali i ti, kteří si jindy
netrouf li.
Už za tmy jsme s kapelou a několika
maskami obešli Vinohrady, kde jsme
byli opět vřele přijati. A i to jsou ty
okamžiky, kdy stoprocentně víte, že
příští rok se masopust ve Velichově
bude konat zas.
MM
foto: M. Kučera, MM

Evidence obyvatel
Stav obyvatel k 28. únoru 2014:
518, z toho 259 mužů a 259 žen

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

5. 4.
12. 4.
19. 4.
26. 4.

Collete
Angelika
Oggy a škodíci (od 18:00 hod.)
Temné nebe

Od ledna 2013 jsou v kině nové reproduktory,
nové plátno a nová projekční technika.
Promítá se v digitální kvalitě.
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