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Otužilci v Ohři

Věhlas velichovské akce se šíří rychle, a tak
nebylo divu, že se 25. prosince do Velichova
sjela spousta odvážlivců i diváků. Loni si
otužilci přáli víc plavat. Proto se pořadatelé
rozhodli, že se vrátí zpátky na pravý břeh
Ohře do míst, kam se v září vrhají plavci při
triatlonu. Odtud také měli diváci lepší výhled na koupající se odvážlivce.
O zábavu se postarala nejlepší velichovská
kapela Tsunami. Naši otužilci pak byli
pozváni na 6. ledna do Ostrova, kde se akce
koná od 11:11 hod. v rybníku Dolní Hlinice
za fotbalovým hřištěm.
red.

Úvodník
Ještě v létě jsem měla pocit, že se ten rok
nesmírně vleče, pak to najednou udělalo
"puf" a píšu lednový úvodník. Loňský rok
zásadně změnil můj pohled na svět
v mnoha ohledech. Nejen do mého života vstoupilo štěstí v podobě Vendulky,
která se mnou zvládla neskutečné, účastnila se všemožných jednání, akcí a hlavně
mi dovolila to, co jsem si před rokem
neuměla ani představit - pracovat dál jako
starostka. Je neuvěřitelné, jak mi to ta
naše holka ulehčuje například svým
dlouhým spánkem pod oknem úřadu. Na
většinu návštěv se usmívá, některé lidi
svým šťastným pohledem obměkčí, jiné
potěší. Když se mě někdo ptal, jak budu
co řešit, až se narodí, odpovídala jsem ve
smyslu, že to budu řešit, až to nastane,
podle toho, co mi Vendy dovolí. A že ona
mi toho dovolí opravdu dost. Děkuji jí
za to. A děkuji i za vaše pochopení
a ohleduplnost.
Po pěti letech nás čeká volba prezidenta
ČR. Nenechte svůj hlas propadnout!
Každý máme o hlavě státu jiné představy
a je pak těžké přijmout jako vítěze kandidáta, který je nenaplňuje. Domnívám
se ale, že právo nadávat pak mají pouze ti,
kteří neberou volební právo jako právo,
ale jako svou povinnost. Přeju nám, ať je
naše volba zodpovědná.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Co dělat, když
se dárek rozbije
Může se stát, že některý z vánočních
dárků nefunguje nebo má vady. Jak řešit
takovou reklamaci? Věděli jste, že dárce
může obdarovanému postoupit právo
reklamovat? Ale co když pořídil zboží ve
výprodeji či v akci? A jak je to s darovanými poukázkami či vouchery na zboží,
pokud propásnete datum jejich platnosti?
Reklamace dárku se nijak výrazně neliší
od reklamace jiného zakoupeného zboží.
Problém je v tom, že prodejce může chtít
prokázat, že zboží pochází od něj a že je v záruce. K tomu je obvykle nezbytná účtenka
nebo pomoc člověka, který dárek koupil.
Záruka či odpovědnost za vady je součástí
kupní smlouvy mezi prodejcem a kupujícím, v našem případě tedy dárcem.
Právo uplatňovat reklamaci má výlučně
dárce, pokud své právo nepostoupí jiné
osobě. V praxi většinou nikdo neověřuje,
zda osoba, která reklamuje a přinese
všechny doklady, byla skutečně kupujícím; často to ověřit ani nejde. Jinak je

tomu ale u e-shopů, které identitu svých
zákazníků znají a k reklamaci mohou
vyžadovat pověření. Nejčastěji jim však
postačí účtenka či faktura.
Převést právo reklamovat zboží na jiného
člověka může kupující jednoduše sepsanou formulací ("Já, dárce, postupuji
právo reklamovat na obdarovaného…")
nebo mu může udělit plnou moc ("Já,
dárce, zplnomocňuji obdarovaného, aby
vyřizoval vše kolem konkrétní reklamace
věci a přijímal případná plnění…"). Může
se stát, že reklamaci sice obdarovaný
úspěšně uplatní, ale peníze za neopravitelný výrobek přijdou na účet dárce, ze
kterého bylo zboží placeno. Předejít tomu
lze při sepisování reklamačního protokolu
nebo právě pověřením od kupujícího.
A co když dárce pořídil dárek ve výprodeji
či v akci? Zlevněné zboží se od toho
nezlevněného má lišit pouze cenou.
Výprodej nikdy nesmí znamenat horší
služby zákazníkovi, nezbavuje ho zákon-

ných práv, jako je možnost reklamace.
Řešení případných problémů má být stejné jako kdykoli jindy. Výjimkou je pouze
situace, kdy si ve slevě kupujete vadné,
kazové či poškozené zboží. To musí být
zlevněno a je logické, že vada, pro kterou
zákazník dostal slevu a věděl o ní od
začátku, není reklamovatelná. Koupíte-li
například bundu se špatným zipem s tím,
že ho vyměníte sami, nemůžete za měsíc
přijít zpět a bundu vracet, protože jste si
to s vlastní opravou rozmysleli.
Pokud jste dostali k Vánocům poukaz či
voucher na zboží nebo služby, pozor na
jeho platnost. Propásnete-li datum na
něm uvedené, nemusí prodejce poskytnout vůbec nic; poukázka prostě propadne. Ačkoliv to vypadá nefér, už v minulosti rozhodl Nejvyšší soud ve prospěch
prodejců a poukázku přirovnal k jogurtům. Je jen na zákazníkovi, jestli jogurt
sní, nebo nechá datum spotřeby vypršet.
dTest

O nejlepší bramborový salát
Již tradičně se soutěží na druhý svátek
vánoční o nejlepší bramborový salát.
Nejinak tomu bylo i letošní rok a tak se
25. 12. 2017 v Restauraci U Lípy sešlo
k porovnání svých kvalit jedenáct
výrobků. Odborná komise v čele s kuchařem panem Láďou Hrušovským alias
"Mazánkem" a členy Hubertem Plomerem, "Pytlákem" Pepou Říhou a Jirkou
Štěrbou (nový kytarista skupiny Tsunami),
dlouho porovnávala výrobky, aby nakonec
určila pořadí, kdy se na třetím místě

umístily výrobky pana Karla Kotka st.,
Karla Kotka ml. a Julinky z Nové Kyselky.
Druhé místo obsadil salát z kuchyně pana
Bitmana Jiřího a pani Lenky Musilové
a první místo připadlo na výrobek
manželů Homolkových. Z výroků odborné komise bylo patrno, že rozhodování
tentokrát nebylo vůbec jednoduché, vzhledem k téměř vyrovnaným kvalitám salátů.
Vítězové si odnesli tekuté ceny a poděkování patří pořadatelům soutěže,
kterým je vedení restaurace "U lípy". Celá

soutěž a rozhodování probíhá v naprostém utajení a odborná komise nemá
vůbec tušení, komu porovnávaný výrobek
patří, jak se mylně domnívá pan "Závlačka". Ještě jednou děkujeme za účast.
JB
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Nečekaný Silvestr

Silvestrovské oslavy v Restauraci U Lípy
nečekaly velkou návštěvnost a tak se nepočítalo ani s kapelou, která ale byla pro všechny
případy připravena. Tsunami nejprve zahrálo
v odpoledních hodinách otužilcům v Kadani
a po té se přemístilo do Velichova. Jaké bylo
překvapení, když se na sál dostavily masky
a to v nečekaném počtu. Masopustní úterý
by mohlo závidět.

Reprodukovaná hudba se střídala s Tsunami
a počátek nového roku tu byl nečekaně rychle. Nálada byla skvělá a zejména přespolní
hosté si pochvalovali. Jedna věta mi ovšem
utkvěla v paměti: "Jo ve Velichově to žije".
Jsem rád, že to tak je, a když se nám dostalo
poděkování i od starosty města Kadaň, tak
co víc si přát. Lidé se bavili a já jsem zjistil, že
JB
lidé mají k sobě blízko. Tak ať to tak je.

Jubilanti

V roce 2017 jsme navštívili 41 jubilantů,
nejstarší ženě bylo 94 let a nejstarší muž
oslavil 87. narozeniny. Letos nachystáme
40 balíčků, nově navštívíme 5 "šedesátníků". Když to vyjde, navštívíme jubilanty
v den jejich narozenin, pokud to nepřipadá na víkend nebo svátek. Nechodíme
dopředu, to prý nosí smůlu! Na naše

občany myslíme i v případě, kdy jsou
v nemocnici nebo v jiném zařízení, kde je
jim poskytována péče.
A když jsme u té statistiky, tušili jste, že ve
Velichově máme 20 Petrů, 18 Jirků, 14
Janů a mezi ženskými jmény patří mezi
nejčastější 14 x Eva, Marií zde žije 11
red
a jméno Věra nosí 10 žen.

inzerce

VAIGL A SYN spol. s r. o.
České kuře přímo od farmáře,
drůbeží maso v akci je mražené!
tel. 474 66 72 63, 47 66 72 55
Akce leden - únor 2018
Kuřecí prsní mini řízek
125 Kč/ 110 Kč/ kg
Mini stehna
54 Kč/ 42 Kč/ kg
Kuřecí ořez
90 Kč/ 75 Kč/ kg
Kuřecí polévkové díly
22 Kč/ 18 Kč/ kg
Kuřecí krky
24 Kč/ 20 Kč/ kg
Kuře tácek mraž. (bal. 1 ks)
44,90 Kč/ kg
Jarní kuře (bal. cca 5,5 kg)
47 Kč/ kg
580 Kč/ karton
Kuře K12 (bal. 12 kg)
Akce běží do vyprodání zásob.

Velichov, náves - 25. ledna 2018
v čase od 9:25 do 9:35 hod.

Daň z nemovitostí
Prodali jste, nebo jste naopak koupili
nebo jinak nabyli v uplynulém roce
nemovitou věc? Nezapomeňte do konce
ledna podat přiznání k dani z nemovitých
věcí. Přiznání se podává na Finančním
úřadě v Ostrově. "Pozemková" daň je
splatná do konce května, složenku najdete
ve schránce.
red

Pojízdná
masna
Parta z Velichova se nenechala odradit ani deštěm, ani blátem. Výstup na Špičák byl opravdu výživný.
Tímto objednáváme pro náš výšlap na Liščák lepší počasí. Předem děkujeme za kladné vyřízení naší
objednávky.

Pokud jste zvyklí na pojízdnou prodejnu
Karlovarských uzenin, mějte na paměti,
že v tomto roce bude stát jejich dodávka
na návsi až 24. ledna. Čas zůstává stejný od 13:30 do 14 hod.
red

