Rozloučení s předškoláky

Mateřskou školu ve Velichově navštěvují děti
nejen místní, ale i ty přespolní. Díky přístupu našich paní učitelek a výborné kuchyni
nemá naše školka problém s naplněním kapacity, dokonce byla udělena výjimka v počtu
přijatých dětí. MŠ pořádá během školního
roku spoustu akcí, kterých se účastní i ro-

diče. V červnu se takové akce konají hned
dvě - školkový výlet a loučení s předškoláky.
Letos mateřskou školku opouští šest dětí Soňa Balická, dvojčata Stella a Matěj Musilovi, Kuba Skoček, Tomáš Veselovský a Sofie
Zifčáková. Pasování na školáky provedl svou
velkou žlutou chlupatou rukavicí krejčík
Honza, který děti vyzkoušel i ze školkových
znalostí. Obstály všechny a tak nám nezbývá
nic jiného, než jim popřát spoustu nových
kamarádů, hodnou paní učitelku a především ať je to ve škole baví přinejmenším tak,
jako u nás ve školce.
red

Úvodník
Rok se s rokem sešel a my se opět nacházíme v prázdninovém období, které láká
k výletům, koupání, opalování, zahrádkaření, sklizni úrody, boji s hnědými
přemnoženými slimáky, poznávání nových
míst, návštěvám hudebních a filmových
festivalů, ale i k odpočinku a lenošení.
Pro filmové fanoušky vypukne šílenství
v Karlových Varech, ale i ve Velichově, ve
stejný den - a to v pátek 3. července. Hvězdou v Karlových Varech bude Richard
Gere, my na tom budeme o dost líp, budeme jich totiž mít milion nad hlavami.
Lenošit budeme přiměřeně, čeká nás
pokračování opravy střechy kostela a komunikace od křižovatky u panelového domu ke garážím. Venkovní fitness stroje
přežily bez úhony první nával sportuchtivých zájemců a určitě budou dělat
radost i nadále.
Přeji tedy všem krásné počasí a spoustu
jen příjemných zážitků ze začínající dovolené a prázdnin.
Markéta Moravcová
starostka obce
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dTest: Společnosti začínají opouštět drahé osmičkové linky

dTest v březnu letošního roku vyzval více než
50 společností, aby místo modré či bílé linky
používaly pro kontakt s klienty běžnou telefon ní linku nebo bezplatnou zelenou linku. Které
společnosti zaujaly vstřícný postoj ke svým
zákazníkům? A kde se naopak volání na drahé
osmičkové linky stále nevyhnete?
"Některé společnosti již přestaly drahé
osmičkové linky využívat, jiné oznámily, že se
k tomu v dohledné době chystají. Jsou jimi
Internet Mall, LEO Express, General
Logistics Systems Czech Republic či GE
Money Bank. Zákazníci těchto společností
změnu jistě ocení," říká Lukáš Zelený,
vedoucí právního oddělení dTestu.
Jiné oslovené společnosti se sice drahých

barevných linek vzdát nehodlají, alespoň
však vyšly zákazníkům vstříc tím, že vedle
nich zřídily ještě běžnou pevnou či mobilní
linku. "Mezi tyto společnosti se řadí například Pražské vodovody a kanalizace, ARMEX
ENERGY, BOHEMIA ENERGY entity či
Global Energy. Další společnosti, jako
například AEGON Pojišťovna, posílily
propagaci již existující běžné pevné linky.
Najdou se ovšem i společnosti, které změnu
v komunikaci se zákazníky odmítají. "Například České dráhy, které zastávají názor, že
účtování cen mezi operátory a jejich zákazníky jim nepřísluší zkoumat a je věcí
zákazníka, kterého operátora si zvolí. Dále se
jedná také o pojišťovnu Kooperativa, Českou

pojišťovnu či Českou podnikatelskou pojišťovnu," říká Lukáš Zelený. Řada oslovených společností uvádí, že svůj přístup
měnit nechce, ale ocenila by nápravu spočívající ve změně účtování hovorného ze strany
telefonních operátorů.
Některé společnosti na zaslanou výzvu vůbec
neodpověděly. "Považujeme to za jistý signál
o vztahu těchto společností k jejich zákazníkům. Jde například o Pražskou plynárenskou, Optimum Energy, Severočeské vodovody
a kanalizace, Hasičskou vzájemnou pojišťovnu, Cetelem či také Českou poštu. Chystáme
další kroky, abychom zlepšili postavení
českých spotřebitelů v této oblasti," uvádí
Lukáš Zelený.
Bílé a modré linky, které jsou podle tarifikace konkrétního operátora volajícího
zpoplatněny částkou až sedm korun za každou započatou minutu volání, využívají pro
kontakt se zákazníky banky, pojišťovny, mobilní operátoři, dodavatelé energií, dopravci
a další společnosti. Ceny za tyto hovory jsou
nejen významně vyšší než při volání na běžnou pevnou linku, ale obvykle není ani
možné je čerpat z volných minut na volání.
Více informací o problematice osmičkových
linek v České republice se dozvíte na stránce
www.dtest.cz/osmicky. Na této webové adrese
naleznete pod záložkou Vývoj kauzy také
přehled odpovědí jednotlivých společností.
dTest

Soutěž ve Vojkovicích

Pohár za třetí místo si přivezli velichovští
hasiči ze soutěže, která se konala 8. května
v sousedních Vojkovicích. Věk naší mašiny je
už znát, takže bude potřebná její výraznější
údržba, ale vojkovičtí nás ve štychu
nenechali, půjčili nám svojí. Jen zavírají klapku, kterou při soutěžích nezavírá snad nikdo

jiný. Několik kamarádských naschválů ale
k dobré atmosféře patří, o to víc síly pak mělo velichovské mužstvo v přetahování lanem.

Velichovští kluci šli do útoku s vervou sobě
vlastní a neváhali nasadit i mokro v botách.
red
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Naše obec recyklací
elektrospotřebičů
výrazně ulevila
životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 46 televizí,
8 monitorů a 282 kg drobného elektra.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let
vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou
mobilní telefony. Díky environmentálnímu
vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme
nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či
vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra
ušetřili ekosystém země. Víme také, o jaké
množství jsme snížili produkci skleníkových
plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu.
Informace vycházejí ze studií neziskové
společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti
ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 46 televizí, 8 monitorů
a 282 kg drobných spotřebičů. Tím jsme
uspořili 15,16 MWh elektřiny, 640,22 litrů
ropy, 67,91 m3 vody a 0,65 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 3,5 tun CO2 ekv., a produkci
nebezpečných odpadů o 13,10 tun. Výsledek
studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr
elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní
prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace
běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky,
nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou
to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro
uživatele počítačů také je, že odevzdání 10
vysloužilých monitorů ušetří spotřebu
energie potřebnou pro chod notebooku po
dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného
odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí
jejich sběr, dopravu a zpracování až do
okamžiku finální recyklace jednotlivých
frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny
dopady na životní prostředí. Výsledky studie
jsou prezentovány jako spotřeba energie,
surovin, emise do ovzduší, vody a produkce
odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný
odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně,
a to ve všech aspektech.
Asekol

Tip na letní výlet
Vzpomenete si ještě, kdy jste byli naposledy
lanovkou na Dianě v Karlových Varech? Pokud
chcete vidět letošní novinku, navštivte tamní
motýlí dům. Ten byl i zastávkou na letošním
výletu dětí z mateřské školy. Připravte se na
setkání s těmi nekrásnějšími motýly z celého
světa - např. z Thajska, Filipín, deštných pralesů Jižní Ameriky či Mexika.
Samotná letová zóna má přes 100m2 a uvnitř
bude kolem vás poletovat více než 300 barevných krasavců, někteří s rozpětím křídel až
20 cm! Pozorovat budete moci téměř 30 druhů
motýlů v jejich přirozeném prostředí, a to vč.
všech stádií životního cyklu motýla - od vajíčka
přes housenku a kuklu až po dospělého jedince. Na vlastní oči spatříte líhnutí motýla
z kukly a stanete se svědky jeho prvního životního letu.
V recepci motýlího domu najdete i obchůdek,
který nabízí suvenýry výhradně s motýlí
tématikou.
red s použitím informací z dianakv.cz
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Den fotrů ve Velichově
Letošní, již 12. ročník Den fotrů se
uskuteční v sobotu 11. čer vence
2015 v prostorách amfiteátru
"U Lípy", kde bude od 14.30 hod.
prezence. Soutěžit se bude v pěti
disciplínách prokazujících především zručnost. Hodnotné ceny čekají opět na vítěze i nejstarší účastníky
soutěže. Po skončení soutěží čeká
všechny přítomné skupina Brutus.
Pořadatelé srdečně zvou k hojné
účasti místní borce. Vítězové
předešlých ročníků jsou vítáni!
JB

Životní
jubileum

Červencový koncert
pátek 24. července
od 20:00 hod.

Kabát revival
informace o vstupném na plakátu

Letní kino
První letošní promítání letního kina se
uskuteční v pátek 3. července od 22:00 hod.,
podle světla možná o pár minut později.
Zahajovacím filmem je česká komedie
Hodinový manžel. Vstupné zůstává 50 Kč,
stejně jako to, že je vhodné donést si vlastní
deky a křesílka. Občerstvení z vlastních zásob
nebo z pivního voru.

Během léta se můžete těšit ještě na filmy
Vybíjená, Fotograf, Kobry a užovky, možná
i na film s erotickým nádechem Padesát
odstínů šedi. Promítat budeme podle počasí,
proto sledujte velichovské stránky www.velichov.cz, plakátky, popř. se zaregistrujte do
informačního kanálu, budou vám chodit
MM
sms s aktuálními informacemi.

V květnu vstoupila do "Síně devadesátiletých" další velichovská občanka. Není jí
nikdo jiný, než paní Libuše Fichtnerová.
I touto cestu jí přejeme mnoho zdraví, elánu,
radosti s rodinou a spokojenosti do příštího
desetiletí.
red

Evidence
obyvatel
Stav obyvatel
k 31. květnu 2015:
518, z toho 257 mužů a 261 žen

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

4. 7.
11. 7
18. 7.
25. 7.

Burácení
Ghoul
Padesát odstínů šedi
Asterix: Sídliště bohů (od 18:00 hod.)
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