Ukončení plesové sezony

Úvodník
Letos v květnu si připomínáme 70. výročí
konce 2. světové války. Naše společnost
nyní žije v nejdelším období, které válkou
postiženo není. Tento stav mnohdy považujeme za samozřejmý a možná si jej ani
neuvědomujeme. Nepřipouštíme si, že by
v dnešní době mohlo dojít v naší zemi
k válečnému konfliktu. Přesto si ale
nemyslím, že by to s námi bylo až tak zlé,
jak média předhazují - ničeho si nevážíme
a neumíme držet spolu. Umíme a také to
dokazujeme. Věřím tomu, že si lidé umí
nabídnout pomoc, dokážou držet při sobě
a bavit se i o jiných věcech než o tom, že
si soused koupil nové auto, a kde na to asi
tak vzal.
V květnu nás čeká spousta akcí, kdy zas
při sobě držet můžeme, ať je to mistrovství
světa v hokeji nebo akce pořádané v naší
obci. Jen si to musíme tak trochu
připomínat, stejně jako první máj, již
zmíněný konec války nebo to, že 10. května oslaví svůj den maminky, 16. květen se
stane oslavou pro příznivce jazzu, 31. květen oslaví svůj svátek (o den dřív) děti
a do toho určitě přijdou nějaké oslavy
narozenin. A kdybyste našli čas, tak
můžete slavit i zahájení lázeňských sezón
v Karlových Varech nebo v Jáchymově,
popř. Klášterní slavnosti v Ostrově. Ať se
všechny květnové oslavy vydaří!
Markéta Moravcová
starostka obce

Lidé v džínách na sále i ve výčepu, Alabalabamba, světelná show, na parketu dědové, babičky, rodiče i dospělé "děti" bavící
se všichni pohromadě a skvělá atmosféra takhle to vypadalo v sobotu 11. dubna

v Hospodě U Lípy. Jiné rozloučení s plesovou sezonou si už ani nedokážu představit.
A podle rychlosti vyprodání sálu v tom nebudu sama. Jisté je, že za rok v dubnu se tohle
MM
bude odehrávat zas!

Ocenění pedagogů

U příležitosti Dne učitelů, který se slaví
28. března, bývají tradičně oceňováni pedagogové. Letošní předání cen se uskutečnilo
v galerii Becherova vila. Mezi oceněnými byla
i Mgr. Milena Doležalová, která převzala
pamětní list hejtmana Karlovarského kraje za

dlouholetou vynikající a záslužnou vzdělávací
a výchovnou práci s dětmi a mládeží v oblasti
školství.
I my ji touto cestou gratulujeme.
MM
foto: archiv Karlovarského kraje
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dTest: Změna zdravotní pojišťovny - na co si dát pozor?

Od 1. ledna letošního roku došlo k některým změnám týkajícím se zdravotního
pojištění. Nemusíte se bát, nejedná se
o zvýšení pojistných částek, ale například
o povinnosti lékařů zveřejňovat, se kterými
zdravotními pojišťovnami mají uzavřené
smlouvy. Chcete změnit zdravotní pojišťovnu? Jak na to a podle čeho se
rozhodovat?
Dvě otázky už vyřešil stát za vás: jestli se pojistit a za kolik. "Nehledě na to, zda zdravotní
pojištění chcete, mít ho musíte. Platby jsou
stanoveny formou daně, neplatíte tedy podle rizika
a potřeb, ale podle výše příjmu. Na vašem svobodném rozhodnutí tak zůstává jen výběr jedné ze sedmi zdravotních pojišťoven," říká Lukáš Zelený,
vedoucí právního oddělení dTestu.

I tak se ale najdou důvody, proč vybírat.
Prvořadé je pokrytí, respektive síť lékařů, se
kterými má daná zdravotní pojišťovna smlouvu. Pokud totiž přijdete za lékařem, který
není smluvním partnerem vámi zvolené
pojišťovny, a necháte se ošetřit, budete muset
zaplatit přímo na místě. Výjimku tvoří jen
akutní ošetření. "Na dostupnost smluvních
zařízení pamatujte, pokud vám někdo nabízí
změnu pojišťovny a argumentuje pěknými bonusy.
Je třeba si uvědomit, o jaké částky jde ve zdravotní
péči, kolik korun měsíčně odvádíte, a nenechat se
jednoduše opít službami za několik stokorun
ročně," upozorňuje Lukáš Zelený.
Zdravotní pojišťovnu můžete změnit pouze
jednou za rok. Změna proběhne k 1. lednu
následujícího roku, požádat o ni však musíte

Co a jak pálit
Na otevřených ohništích, zahradních krbech
nebo otevřených grilovacích zařízeních lze podle
zákona pálit pouze dřevo, dřevěné uhlí a suché
rostlinné materiály. Je zakázáno pálit obaly od
plastů, igelit, barevné časopisy a noviny,
chemicky ošetřené dřevo (okenní rámy,
dřevotříska, dřevo ošetřené laky nebo barvou),
vlhké zahradní odpady, plasty, gumu, chemické
přípravky apod.
Pálení listí, klestu a shrabané trávy není
zákonem výslovně zakázáno, jedinou výjimkou je
pálení listí napadené chorobami. Ovšem i na
pálení suchých rostlinných materiálů na zahradě
platí určitá pravidla a omezení, které stanovuje
zákon.
Krom toho, že byste si měli pro pálení vybrat
dobu, kdy nefouká vítr ze všech stran, měli byste

pálení nahlásit hasičům. Ne místním, ale
Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského
kraje. Buď prostřednictvím formuláře umístěného na stránkách www.hzscr.cz/hzs-karlovarskeho-kraje.aspx, kde naleznete na pravé
straně ikonu "evidence pálení", popř. na tel. 950
370 111. Rozhodně nevolejte na tísňové linky
112 nebo 150, ty nejsou pro tento účel určeny.
Linku byste tak zbytečně blokovali.
red

Bio odpad

Složenky na daň z nemovitých věcí
naleznete ve schránkách během měsíce
května. Jsou splatné do 31. 5. 2015.
Přiznání k dani se běžně podává do konce
ledna roku, který následuje po roce, ve
kterém jste si nemovitou věc pořídili.
Pokud jste si loni pořídili nemovitost a na
podání přiznání jste zapomněli, určitě
navštivte pracoviště Finančního úřadu
v Ostrově a dejte si své záležitosti do
pořádku dřív, než na to přijde úřad kontrolou sám.
red

Obec nabízí občanům svoz bioodpadů.
Tato služba je hrazena podle četnosti
vývozu, jeden vývoz nádoby o objemu 120
l (běžná popelnice) stojí 29 Kč, vývoz je
týdenní nebo 1x za 14 dní.
Zájemci se mohou nahlásit na tel. 353
942 105. Vývozy nádob probíhají vždy v
úterý.
red

nejpozději do 30. června probíhajícího roku.
Pro přechod k nové pojišťovně musíte
vyplnit a podepsat papírovou přihlášku, elektronické formuláře ji nemohou nahradit.
Osoby samostatně výdělečně činné dokládají
také potvrzení o výši záloh hrazených předchozí zdravotní pojišťovně. Osoby, za které
platí pojištění stát, prokazují nárok na
zařazení do příslušné kategorie - například
student, penzista a podobně. Po splnění
všech uvedených povinností vás nová
pojišťovna odhlásí u té minulé a dostanete
novou kartičku pojištěnce. Tu noste vždy při
sobě, je to jediný platný doklad o pojištění.
O změně nezapomeňte říct svým lékařům
a samozřejmě zaměstnavateli, aby platil na
správný účet.
Smlouvy zdravotních pojišťoven se zdravotnickými zařízeními byly do konce minulého
roku často těžko k nalezení. Snadno se vám
tak mohlo stát, že jste navštívili lékaře, aniž
jste věděli, zda má smlouvu s vaší pojišťovnou, tedy zda budete či nebudete muset
platit na místě za neakutní ošetření. "To už je
od ledna letošního roku minulostí a každý si dnes
může na internetu dohledat smlouvy, jejich zveřejňování je pro zdravotní pojišťovny povinné.
Rovněž lékaři by měli mít v čekárně vývěsku oznamující, se kterými pojišťovnami mají uzavřené
smlouvy. Pokud ji tam nevidíte, nestyďte se zeptat," doporučuje Lukáš Zelený.
dTest

Očkování
psů

Daň z nemovitých věcí
MVDr. Valnoha bude v pátek 8. května
od 13 hodin očkovat na návsi psy.
Očkování proti vzteklině stojí 150 Kč,
šestikombinace 350 Kč. Nezapomeňte vzít
očkovací průkaz psa.
red

Květen 2015

strana 3

Dětský den
Oslava velichovského Dne dětí se letos koná v
neděli 31. května 2015. I tentokrát platí to, že s
velichovskými dětmi počítáme automaticky, ale
přespolní děti se musí přihlásit na tel. 353 942
105, nebo na e-mailu obec@velichov.cz. Rádi
zde přivítáme všechny, ale neradi bychom stáli
na stanovištích bez cen nebo měli málo buřtů.
Cesta kolem světa startuje mezi 10 a 11 hodinou u hasičské zbrojnice, po jejím absolvování
čekají na děti na hřišti za garážemi soutěže,
nafukovací atrakce, pečení buřtů, zmrzlina, jízda hasičským a vojenským autem a oblíbená
pěna.
V sobotu podvečer (od 17:00 hod.) bude opět
Jirka Bitman, za pomoci členů Klubu vodních
motoristů Velichov, vozit děti na pivním voru
po Ohři.
Připomínáme, že trasa Cesty kolem světa není
vhodná pro kočárky, soutěže jsou vhodné pro
děti od 3 let a nezapomeňte vzít s sebou
red
batůžek nebo tašku na ceny.

Stavění
máje

Kdy jindy postavit májku, než na "čarodějnice", tedy 30. dubna. Program
v amfiteátru u Hospody U Lípy začíná vystoupením dětí z MŠ Velichov v 16:30,
následuje zásah Velichovských hasičat,
country tanečky kroužků Latinka
a Berušky a hudební číslo dětské kapely.
Následně bude tradičním způsobem
vztyčena májka a pak už zábava za hudebního doprovodu Bandu Luboše Víška.
Oheň pro pečení vlastních, nebo na místě
zakoupených, buřtů bude! Objednáno je
i počasí, tak snad vše klapne a velichovská
májka bude zas měsíc tou nejhezčí v okolí.
red
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Pivní pochod
Více jak 330 účastníků se v sobotu 25. dubna
vydalo na Pivní pochod, který startoval
v Ostrově a končil ve Velichově. Počasí vyšlo,
až na pár odpoledních kapek deště, na jedničku. Pivní vor statečně převezl většinu
účastníků a kapela Album přilákala do
amfiteátru nejen účastníky pochodu, ale
i mnoho dalších. O tom, že bylo opravdu
plno, se můžete přesvědčit z fotografie.
red

Noc
kostelů

29. května se v České republice koná Noc
kostelů. Náš kostel noční prohlídku neumožňuje, přesto se k této akci symbolicky
připojíme. Tento den otevřeme dveře kostela
v 17:00 hod. Pro zájemce bude připraveno
povídání a prohlídka. Pro většinu místních
to bude první příležitost, jak se seznámit
s postupnými opravami. Díky sejmuté části
stropu již není pohyb po kostele nebezpečný.
Těšíme se na vaši návštěvu.
MM

Evidence
obyvatel
Stav obyvatel
k 31. březnu 2015:
519, z toho 257 mužů a 262 žen

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

2. 5. Všiváci
9. 5. SIN CITY: Ženská,
pro kterou bych vraždil
16. 5. Fotograf
23. 5.Zakázané uvolnění
30. 5.Paddington (od 18:00 hod.)
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