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Setkání generací
Děti zpívají, tancují a nakonec spolu s návštěvníky zdobí perníčky. Atmosféra tohoto
setkání je výjimečná, moc ráda zde potkávám
jak známé tváře, tak ty, kteří se na tuto akci
odhodlali přijít poprvé. Odcházeli určitě pří-

V úterý 17. prosince dopoledne vykouzlily
děti na tvářích těch, kteří přišli do školky,
úsměvy na tvářích. Konalo se zde tradiční
setkání nejen pro seniory, které se stává tak
trochu generální zkouškou vánoční besídky.

jemně vánočně naladěni a k tomu ještě s malým dárečkem, který se mohl stát třeba ozdoMSM
bou vánočního stromku.

Vánoční besídka
Rok se s rokem sešel a ve školce nastal ten
nejvyšší čas předvést vánoční besídku pro
rodiče, prarodiče, tety, strejdy a kamarády.
Napětí před zahájením programu by se dalo
krájet, dospělí postupně zabrali všechna volná místa a děti předvedly to, co se naučily -

ský výkon, o to srdečněji celá besídka působila. U některých dětí zvítězil stud nebo strach,
jiné si vystoupení užívaly - to vše k tomu
patří. Stejně jako společné posezení u kávy
red
a cukroví.

Úvodník
zpívání, recitování, divadlo, předvádění a vysvětlování tradičních vánočních zvyků, jako
házení bačkůrkou nebo krájení jablíčka, nemohlo chybět předání andílků a přáníček.
Ukočírovat ten pytel blech je vskutku nadlid-

Rok 2020 má být rokem předělovým,
končí jeden dvacetiletý cyklus a začíná
nový. Určitě bude rokem výjimečným,
překvapivým, úspěšným, radostným, přátelským, ale i smutným, možná někdy
nemocným, zkrátka takovým, jaký ho život přinese.
Přeju všem, aby se dokázali vypořádat se
všemi nástrahami, které pravděpodobně
přijdou, aby se dokázali radovat i z maličkostí, nezabírali se malichernostmi,
možná si i vážili toho, co jim doteď přišlo
samozřejmým, dokázali si na všem najít
něco pozitivního, poučili se ze svých chyb
a řekli si, že největším učitelem je právě
poslední chyba. Buďte zdraví, šťastní
a milovaní.
Markéta Sinkulová Moravcová
starostka obce
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dTest: Mikroorganismy
v papírových kapesníčcích
V posmrkaném kapesníku se to mikroorga nismy jen hemží. Nakolik hygienický je
ovšem nerozbalený papírový kapesník?
Spotřebitelská organizace dTest otestovala
16 značek kapesníků a mimo jiné odhalila, že
některé kapesníčky obsahují mikroby už od
výroby. Nezávislý test ukázal, že neplatí přímá
úměra mezi počtem vrstev a kvalitou ani
mezi kvalitou a cenou kapesníčků. dTest
navíc potvrdil dvojí kvalitu zboží prodávaného u nás a v zahraničí.
Ze široké nabídky si dTest posvítil na tří
a čtyřvrstvé varianty v kapesním balení.
V supermarketech a drogeriích nakoupil
16 velkých balení papírových kapesníků po
10 až 30 balíčcích. " V e l m i n á s z a j í m a l o , j a k
se liší stejné výrobky prodávané v různých
evropských zemích. V akreditované labora toři jsme proto testovali české kapesníky
spolu se vzorky od zahraničních spotřebitel s k ý c h o r g a n i z a c í , " popisuje Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest.
U všech kapesníků dTest zkoumal pevnost,
savost, přítomnost mikroorganismů a výskyt
nežádoucích chemických látek, hodnotil také
informace uváděné na obalu. Zatímco pevnost a savost kapesníků lze vyzkoušet v domácích podmínkách, chemickou analýzu
zvládne jen laboratoř.

Papírový kapesníček je věrný pomocník - vytáhneme ho při řešení nehod v podobě rozlitých tekutin, utření rukou nebo přiložení
ke krvácející ráně. Z bezpečnostního pohledu
patří mezi největší riziko aerobní mezofilní
a sporogenní bakterie, tedy takové, které
potřebují k životu kyslík a střední teploty.
Mikrobi se dostávají do výrobních strojů zřejmě s prvotní surovinou, snadno v nich přežívají a vytvářejí na různých površích biofilm.
Voda, která stroji cirkuluje, je pak úspěšně
roznáší dál.
Balit do kapesníčků svačinu není dobrý
nápad. " I k d y ž k a p e s n í k n e n í p r i m á r n ě
určený pro kontakt s potravinami, očeká váme od něj velkou míru hygieničnosti. Ne měl by proto obsahovat sporogenní bakterie,
jaké jsme našli ve výrobcích dm Soft
&Sicher Recycling, Harmony Extra Soft
Premium a Kaufland/K-Classic Supersoft
H a n d k e r c h i e f s , " komentuje nález Hana
Hoffmannová a dodává: "Kapesníky Kauf land/K-Classic Supersoft Handkerchiefs navíc
obsahovaly nejvíce mezofilních bakterií."
Chemické látky jako optické zjasňovače,
formaldehyd nebo antimikrobiální látky se
mohou dostat do kapesníků během výroby
a zpracování papíru. dTest zkoumal, jestli se
z kapesníků tyto sloučeniny mohou uvolňo-

vat do okolního prostředí při praktickém
používání. Naštěstí žádný z testovaných
kapesníků s danou zkouškou neměl problém.
Díky mezinárodní spolupráci dTest otestoval
i dvojí kvalitu papírových kapesníků stejných
privátních značek obchodních řetězců
z různých zemí. To je případ kapesníčků
Lidl/Floralys ze slovinského, rakouského,
švédského a českého obchodního řetězce.
Mezi nejlepšími (z Rakouska) a nejhoršími
(z Česka) činil rozdíl v celkovém hodnocení
20 procentních bodů. Český produkt ztrácel
skoro ve všech hodnocených parametrech:
v pevnosti, savosti a mikrobiologii, přitom je
srovnatelně drahý (15 Kč/10 balíčků) jako
jeho rakouský bratr (v přepočtu 48 Kč/30 balíčků).
Horší kvalitou v porovnání se zahraničím
trpí také české papírové kapesníky značky
Billa/Clever. Zatímco balení z Česka
ukrývá třívrstvé kapesníčky, rakouská verze
je čtyřvrstvá. České Billa/Clever Kapesníčky (14,90 Kč/10 balíčků) získaly
o devět procentních bodů méně než
Billa/Clever
Taschentüchersamtweich
(v přepočtu 48 Kč/30 balíčků), protože
nejsou tak pevné a měly horší výsledky
v mikrobiologických zkouškách.
dTest
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Ceny za svoz odpadů
v roce 2020
Ceny za svoz odpadů pro rok 2020 se na základě usnesení ZO Velichov ze dne 18. prosince 2019 zvyšují o 10 %. Částku uhraďte
do 31. března 2020 v hotovosti do pokladny
OÚ nebo převodem na účet 433210410247/0100, variabilním symbolem je
číslo smlouvy, příp. napište do zprávy pro příjemce číslo popisné. Vývoz odpadních nádob
s četností 1×14 dní a kombinace bude
probíhat každý lichý týden.

Výšlap na Liščák
Letošní organizovaný výšlap na Liščák se
koná první sobotu po rozdání pololetních
vysvědčení - tedy 1. února 2020. Na autobusové zastávce na návsi budou v čase od
9:30 do 10:30 rozdávány karty pro
zapisování správných odpovědí na otázky
umístěné cestou. Nezapomeňte na propisku, dobrou náladu a buřta, kterého si
na Liščáku budete moct opéct. Pro ty, co
dorazí na vrchol kopce do 12.00 hod.,
bude připravena perníková odměna,
pamětní list a určitě něco tekutého na
zahřátí.
red

V průběhu ledna budou připraveny dodatky
ke stávajícím smlouvám, chcete-li změnit
velikost nádoby nebo četnost jejího vývozu,
oznamte to do 15. ledna 2020.
Velikost nádoby 60 litrů
1× týdně, 1×14 dní, kombinace
1 540 Kč, 990 Kč, 1 320 Kč
Velikost nádoby 80 litrů
1× týdně, 1×14 dní, kombinace
1 980 Kč, 1 210 Kč, 1 650 Kč
Velikost nádoby 110/ 120 litrů
1× týdně, 1×14 dní, kombinace
2 560 Kč, 1 500 Kč, 2 120 Kč
Velikost nádoby 240 litrů
1× týdně, 1×14 dní, kombinace
4 840 Kč, 2 640 Kč, 3 740 Kč
Pronájem nádoby 180 Kč.
Cena pro chataře a zahrádkáře - 400 Kč.
I v roce 2020 proběhne dvakrát mobilní svoz
nebezpečného odpadu a dvakrát bude vždy
na 3 dny umístěn kontejner na velkoobjemový odpad. O přesných termínech budeme
informovat prostřednictvím Velichovských
novin.
red
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Nejlepší bramborový salát
Již tradičně se 25. prosince setkávají
zájemci v soutěži o nejlepší vánoční
bramborový salát. Do letošní soutěže
bylo přihlášeno 9 výrobků a opět ve
velice vyrovnané kvalitě. Skoro se nabízí
myšlenka, že tato soutěž každoročně
zlepšuje kvalitu výrobků a nejinak tomu
bylo i letos.
Komise ve složení Láďa Mazánek Hrušovský, Zdeněk Šmejkal a Jaroušek
Zágner měla opravdu co porovnávat.
Nakonec stanovila pořadí takto: 1 . m í s to výrobek Vlaďky Tesařové, 2. místo
salát z dílny Jiřího Bitmana a Lenky
Musilové a 3. místo salát Lucky
a Lenky Rehákových.
Tekuté dary od pořádající Restaurace
U Lípy nakonec potěšily všechny
soutěžící a Pivní lázně pro vítěze jsou
znamenitou odměnou.
Tak tedy zase příští rok.
JB

Otužilci v Ohři

Evidence
obyvatel
Stav obyvatel k 30. 11. 2019:
512, z toho 264 mužů a 248 žen.
Upozornění: z důvodu ochrany osobních údajů již nezveřejňujeme výzvy k vyzvednutí zásilek
občanům s tzv. úřední adresou na nástěnce
umístěné na budově OÚ. Občané s úředním
pobytem se musí sami průběžně na OÚ informovat - tel. 353 942 105, popř. si zařídit
doručovací, popř. dosílací adresu. Doručovací
adresu si můžete zadat na OÚ Velichov,
adresu dosílací pro změnu na poště.

Celou noc lilo a lilo, ještě v deset dopoledne
to vypadalo všelijak, pak se najednou mraky
rozestoupily a sluníčko na obloze se začalo
tvářit jarně, rtuť teploměru se vyšplhala na
10°C. Zní to hezky, ale ten den bylo 25. prosince a konal se tradiční ponor otužilců do
Ohře, kteří očekávali mrazivější počasí. Sešla
se jich v parčíku pěkná parta, která se bez

okolků postupně vydala do řeky a to hned
několikrát. Někteří zalitovali, že si s sebou
krom ručníku nepřibalili i opalovací krém,
na sluníčku by pak vydrželi delší dobu.
O vylepšení nálady se postaral svařák, oheň
a reprodukovaná hudba, která letos vyřešila
absenci nejlepší velichovské kapely Tsunami.
red

Kino v Kyselce
leden
promítáme vždy od 19:30, není-li uvedeno jinak
vstupné 50 Kč

18. 1. Villy a kouzelná planeta
(od 18:00 hod.)

25. 1. Nabarvené ptáče
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