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Vánoční tradice
Úvodník

Již podesáté se letos sešli otužilci, aby smočili
svá těla v Ohři. 25. prosince si vody užili
i diváci, na které z nebe dopadaly dešťové
kapky. 6°C nad nulou venku, teplotu vody
asi nikdo nezměřil, každopádně otužilců
opět spousta, stejně jako diváků. Kapela
Tsunami, svařák a oheň - neodmyslitelné
součásti této příjemné akce, na které se
nikdo nemračí, všichni si přejí krásné
Vánoce a užívají si pohodu.
Jak by to bylo krásné, kdyby zas jednou
o Vánocích napadl sníh, snad se za rok
dočkáme. Možná se ale dočkáme toho, že
Tsuami budou hrát a zpívat a při tom stát po

kotníky ve vodě - no doopravdy to tam před
red
mnoha svědky zaznělo!

Loni jsem svůj lednový úvodník věnovala
chování ve vlčí smečce. Jak to mají vlci
vychytané, neboť jejich tempo určují ti
nejslabší a nemocní vlci. Později jsem si
ještě uvědomila, že u lidí to tak nepůjde,
protože toto tempo by nedovolilo těm
zdravým a silnějším pracovat a fungovat
tak, aby se právě o ty slabší postarali. Pak
je tu prostor pro velké množství neziskových organizací a pro naši štědrost.
Jenže doba je skutečně krutá. Jsou
neziskové organizace, které zastupují stát
v tom, o co by se měl dle selského rozumu postarat sám. Pak jsou tu „neziskovky“, které vedou zkušení manažeři
ovládající evropské granty, a my se pak
nestačíme divit tomu, co vše je možné
z veřejných prostředků zaplatit. Ale pak
jsou tu „stálice“, za kterými je vidět
ohromný kus práce a vy víte, že vybrané
prostředky (byť jen z části) budou vráceny
zpět tam, odkud se vybraly. I naši občané
využívají služeb Domova pokojného stáří
v Hroznětíně nebo stacionáře v Ostrově.
Tato zařízení provozuje Oblastní charita
Ostrov, která zároveň zajišťuje v naší obci
Tříkrálovou sbírku. Proto věřím, že naše
peněženky a srdce budou v době konání
sbírky opět otevřené. Při psaní těchto řádků mě napadá asi zvláštní přání - přeju
všem, abychom se pokud možná co
nejdéle obešli bez pomoci a asistence
druhých v teple svého vlastního domova.
Mnohým z vás jistě neuniklo, že se v nejbližší době Velichov rozroste o další
občánky. Jedním z nich bude i miminko,
které přivedu na svět já. Pravděpodobně to
bude v době, kdy budete číst tento úvodník. Děkuji tedy za držení palců a především za pochopení a ohleduplnost.
V době mateřské dovolené se nebudu
věnovat starostování naplno, ale věřím, že
spoustu záležitostí vyřešíme spolu s místostarostou, zaměstnanci obce a ostatními
zastupiteli tak, aby obec fungovala.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Předvánoční setkání
Letošní setkání pro seniory bylo spíše
setkáním generací. Uskutečnilo se po-

někud netradičně v mateřské škole, kde
děti, které zrovna nepodlehly nachlazení,

Ve Velichově proběhne sbírka 6. ledna v podvečer (paneláky, bytovky) a 7. ledna dopoledne (rodinné domy).

předvedly všem přítomným svou vánoční
besídku. V programu se střídaly básničky,
písničky, ale i divadelní představení. Po
skončení programu se děti připojily
k dospělým a společně pak všichni
pouštěli skořápky a připomínali si vánoční zvyky. V příjemné atmosféře si tak
všichni pochutnali na dobrotách a každý
odcházel s malým dárkem.
Poděkování patří paní ředitelce Lydii
Kučerové, Ireně Zelenkové, Janě Hrubé
a Kateřině Musilové, které tak hezké
MM
setkání s dětmi připravily.
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dTest: Povánoční slevy
se nemusí vyplatit
Čeští spotřebitelé se každoročně těší na
povánoční slevy a výprodeje. Jak ale ukazují
zkušenosti pozornějších zákazníků a šetření
prováděná dozorovými orgány, deklarované
slevy často žádnými slevami nejsou. Co je
dobré mít na paměti, abychom "výhodné"
koupě posléze nelitovali? Na co si dát
pozor, abychom díky slevám opravdu
ušetřili?
Češi slevy milují a prodejci to dobře vědí.
Proto někteří přichází se slevami ještě
před Vánoci. Ať již zákazník vyrazí do
obchodu kdykoliv, je dobré nepodlehnout
tlaku a každý nákup pečlivě uvážit. Mezi
prodejci se totiž najdou i tací, kteří předvánoční i povánoční "nákupní horečky"
zneužívají. "Často se objevují falešné slevy,
kdy prodejce cenu výrobku vlastně vůbec
nesníží a slovo ‚sleva' použije jen jako magické zaklínadlo k nalákání nepozorného
spotřebitele k nákupu. Některé obchody
naopak ceny na čas zvýší, aby je pak mohly

snížit na původní hladinu a vydávat tento
rozdíl za slevu. Všechny podobné případy
naplňují znaky klamavých obchodních praktik a jsou tedy v rozporu se zákonem," varuje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.
Příliš nevěřte výlohám, které lákají na
krachy cen, totální výprodeje a slevy 80%.
Když se důkladně zadíváte na reklamu,
bude často před číslicí malinkaté slovíčko
"až". Konkrétního zboží s tak velkou
slevou rozhodně nebude plná prodejna
a spíše budete mít problém zjistit, co
konkrétně je tolik zlevněné.
Láká-li obchodník na slevy, vždy musí být
na zboží konečná cena a vyčíslení slevy na
haléř sedět. Pokud vám čísla na cenovce
nesedí, podejte podnět České obchodní
inspekci. Klamání spotřebitelů může
obchodníka vyjít na pokutách dost draho.
A jak je to se zárukou na zlevněné zboží?
Můžete se setkat s tvrzením, že na zlevněný

sortiment neplatí záruka, případně je
omezena. "Nic takového není možné, i na
zboží zakoupené ve slevě platí zákonná záruka
24 měsíců," připomíná Zelený a dodává:
"Výjimkou je situace, kdy byl výrobek zlevněný
kvůli nějaké vadě - pro takovou vadu pak zboží
samozřejmě reklamovat nelze, na všechny ostatní vady daného zboží záruka ovšem platí.
O důvodu takové slevy musí být zákazník při
nákupu informován a tato skutečnost by měla
být potvrzena i na dokladu o koupi."
Pozor si dejte také na akce typu 3+1 zdarma. Obchodník může v případě reklamace tvrdit, že na kus "zdarma" se záruka
nevztahuje. "Je pravda, že záruka se
vztahuje pouze na zboží, za které jste
zaplatili, vždy je ovšem nutné určit, který
kus je tím ‚darem'. Není-li možné jednotlivé
kusy od sebe odlišit, jedná se jen
o množstevní slevu a reklamovat můžete
každý kus zboží zvlášť," uzavírá Zelený.
dTest

Nejlepší bramborový salát
Tak jako každý rok se druhý den po štědrém večeru setkali soutěživí nadšenci
v Hospodě U Lípy, aby poměřili své
kuchařské umění v soutěži o nejlepší
bramborový salát. Vzorků se sešlo celkem
12, odborná porota ve složení Hubert
Plomer, Jaroslav Zágner, Ladislav
Hrušovský, Jiří Štěrba, která to neměla

vůbec jednoduché, přiřazovala ke všem
vzorkům body od 1 do 5, přičemž čím lepší salát, tím více bodů. Na prvním místě
se s 15 body umístila p. Březinová (partnerka pana Kotka), druhý se - pro někoho
překvapivě - umístil pan Závlačka, třetí
místo obsadil salát manželů Pavlisových,
obhájce loňského 1. místa Jitka Rauerová

se umístila na místě čtvrtém. Hodnotné
tekuté ceny si odnesl každý účastník už
jenom za odvahu, limitovaná 100 kusová
edice vánočního Chodovaru a hornohradská medovina čekala na ty nejlepší.
Přihlížející po skončení soutěže mohli
vzorky také ochutnat a zkontrolovat tak
nelehkou práci porotců, za kterou jim
tímto velmi děkuji. Nutno ještě podotknout, že se od 17:00 hod. zdarma podávala výborná rybí polévka pana Zágnera,
za což mu patří také veliké díky.
JB

