Výšlap na Liščák
Úvodník
Velichovskému kostelu Nanebevzetí
Panny Marie svitla naděje. Naděje v podobě zakonzervování stropu, který se
postupně rozpadá. Bude-li k nám
Karlovarský kraj štědrý a vyhodnotí-li
Ministerstvo kultury ČR náš návrh na
zařazení památky do havarijního programu kladně, bude strop pod dohledem restaurátora odborně sejmut, nosné části podepřeny a dřevěné části
zakonzervovány tak, aby nedošlo k jejich další zkáze.

Více než stovka účastníků se v sobotu
1. února vypravila zdolat nejvyšší vrchol
Velichova - Liščák. Podpořit sousedy
přišla i početná "delegace" z Vojkovic.
Počasí sice nepřálo výhledu, ale sníh
spolu s mrazem ulehčil cestu nahoru,
loňský bahenní výstup se tak neopakoval. Pohledem na Velichov foceným
z trasy výšlapu se tak účastníci mohli

kochat alespoň na pamětním listu.
Účastníci výšlapu se poprali i s otázkami,
které na ně cestou čekaly. Tradiční odměnou se stala perníková medaile, která
u mnohých skončila hned v žaludku.
A kromě těch jedlých odměn bylo odměnou určitě i setkání s kamarády a známými.
Děkuji touto cestou velichovským hasičům
pokračování na str. 4

V době, kdy se stala obec vlastníkem
kostela, nikdo ani nepředpokládal, že
bychom jeho opravu financovali sami
z vlastního rozpočtu. A je tomu tak
i nyní. Stejně jako v ostatních případech - např. vybavení dětského
hřiště, na které se loni dotaci získat
nepodařilo, ale doufáme, že se to z jiného dotačního titulu podaří letos.
Loni jsme získali na různých dotacích
více než dva miliony korun. Doufejme
tedy, že nám budou jejich poskytovatelé
příznivě nakloněni i letos - začali
bychom s postupnou revitalizací obytné
zóny.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Práva z vad
Pokud má zboží vadu, nově můžete místo
jeho výměny či opravy požadovat slevu. To
platí také v případě, kdy prodávající nemůže
dodat novou věc bez vad, případně vyměnit
či opravit vadnou část. Slevu můžete chtít
i tehdy, když obchodník nesjedná nápravu
v přiměřené době nebo kdyby vám sjednání
nápravy působilo značné obtíže. Pokud ale
jednou na nějakou vadu dostanete slevu,
už pro tuto vadu nemůžete věc napříště
reklamovat.
V případě použitých věcí je možná pouze sleva, nebo odstoupení od smlouvy, protože
prodávající nemusí mít druhý stejný exemplář. Kromě nové možnosti požadovat slevu
zakládají opakované nebo početnější vady
právo na odstoupení od smlouvy nebo na
výměnu zboží a spotřebitel si může vybrat,
kterou variantu zvolí. Opakovaná vada v praxi znamená, že se na věci objeví stejná vada
třikrát; větším počtem vad jsou myšleny alespoň čtyři různé vady. Toto pravidlo nebylo
výslovně formulováno ani ve staré verzi

Masopust

občanského zákoníku, ale vychází z mnohaleté soudní praxe.
Pokud je možné vadu velmi snadno
odstranit například dotažením šroubku,
požadavek na výměnu věci by byl podle
zákona nepřiměřený a spotřebitel má právo jen na opravu.
Lhůta pro reklamaci se nyní počítá od
převzetí věci po koupi - takže pokud si
necháte věc v rámci reklamace vyměnit,
nepoběží nová dvouletá záruka. Výhodnější
je proto chtít peníze zpět a zboží si koupit
znovu.
Jak dlouhá je záruka?
Hned po schválení nového občanského

zákoníku přišli někteří právníci s názorem, že
záruka (nově odpovědnost za vady prodané
věci) se už netýká vad, které se vyskytnou
v období dvou let po koupi, ale jen těch,
které věc měla od počátku, případně se
vyskytly v období prvních šesti měsíců od
nákupu. To by znamenalo, že sice na reklamaci vady jsou dva roky, ale pokud se vada
projevila až po prvních šesti měsících, budete
muset prokazovat, že věc byla vadná od
samého počátku. Právníci dTestu se shodují,
že tomu tak není a že u spotřebního zboží
stále můžete reklamovat i vady, které se projeví kdykoli v prvních dvou letech. Tento
názor potvrdilo i Ministerstvo spravedlnosti
a Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Zároveň je možné smluvně sjednat záruční
dobu delší. Tehdy i nový občanský zákoník
hovoří o záruce, která stojí vedle zákonné
odpovědnosti za vady. Zkrátit záruční lhůtu
ve smlouvě lze maximálně na polovinu
zákonné lhůty, a to v jediném případě pokud kupujete již použité spotřební zboží.
dTest

Námořnický bál
Již pošesté pořádá Klub vodních
motoristů svůj bál. Letos jeho termín
připadá na sobotu 15. února.
O zábavu se zaručeně postará Band
Luboše Víška. Informace o vstupenkách ve výčepu Hospody U Lípy.

Půjčky na stavební úpravy a modernizace domů a bytů
V neděli 23. února 2014 se od 15:00
hod. koná na sále Hospody U Lípy
Dětský maškarní ples, který každoročně
připravuje Obec Velichov spolu s Mateřskou školou Velichov za pomoci
Honzy Bitmana. Odpoledne plné
soutěží, písniček a sladkých odměn
snad navnadí děti a jejich rodiče, aby se
v úterý 4. března účastnili masopustred
ního průvodu v maskách

Sms Infokanál
Do Sms Infokanálu je nyní zaregistrováno již 100
občanů, kterým pravidelně zasíláme zdarma sms
o svozu odpadů, výpadkům elektřiny nebo odstávkách vody. Pokud nemáte přístup k internetu, kde je na stránkách www.velichov.cz registrační formulář, nebo se obáváte poslat na číslo
353 942 105 sms s registrací ve tvaru:
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImeze
raVELICHOVmezeraCISLOPOPISNE
(Pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné
přidat mezeru a slovo EVID), přijďte na úřad,
rády vám pomůžeme. Registraci můžeme vyřídit
i telefonicky na výše uvedeném čísle.
MM

Obecní zastupitelstvo schválilo na svém 26. jednání dne 29. ledna 2014 vyhlášení výběrového
řízení na půjčení prostředků z FRB.
Občané Velichova vlastnící na jeho území nemovitost mohou své žádosti o půjčky předkládat do
31. března 2014 do 12.00 hod. na adresu Obecního úřadu.
Z fondu se půjčují prostředky na tyto druhy stavebních úprav a modernizace:
P.č. Titul
01 Obnova střešní krytiny, případné opravy krovů
nebo podkladních konstrukcí krytiny
02 Obnova fasády včetně klempířských prvků
03 Zřízení přípojky obyt. domu na veřejnou kanalizaci, vodovodní řad
04 Dodatečné odizolování domu proti zemní vlhkosti
05 Zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického vytápění
06 Zateplení obvodového pláště domu- dodatečné
07 Rekonstrukce rozvodů elektřiny v bytech
08 Rekonstrukce bytových jader
09 Oprava a výměna oken

Splatnost

Úrok

5 roků
5 roků
5 roků
3 roky
3 roky
5 roků
3 roky
5 roků
5 roků

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

Hranice
50 tis. Kč
50 tis. Kč
80 tis. Kč
30 tis. Kč
30 tis. Kč
50 tis. Kč
30 tis. Kč
80 tis. Kč
80 tis. Kč

V případě, že se ve fondu vytvoří dostatek prostředků, lze jednotlivé tituly kumulovat kromě
02 s 06. Všechny práce uvedené v titulech se rozumí ve stávajících domech, částky na jednu
bytovou jednotku.
Z fondu lze dále půjčit prostředky na:
P.č. Titul
51 Půdní nástavba bytu
52 Půdní vestavba bytu

Splatnost
8 roků
7 roků

Úrok
5%
5%

Hranice
70 tis. Kč
60 tis. Kč

Tituly půjčených prostředků 51 a 52 lze kumulovat.
Půjčené prostředky nelze získat opakovaně u téhož domu a téhož bytu na stejný titul. Splácení
půjčených prostředků včetně úroků je upraveno smlouvou o půjčení prostředků.
V případě, že budou finanční prostředky občanovi půjčeny, bude na jeho list vlastnictví zapsáno
zástavní právo smluvní ve výši půjčky.
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Dějiny spotřebičů

Víte, kdy vznikly nejběžnější spotřebiče?
Průměrná česká domácnost používá stále víc
elektrických spotřebičů. Když si doma
uděláte jejich důkladnou inventuru, možná
budete výsledným číslem sami překvapeni.
Třeba si už ani nevzpomenete, kdy jste to
všechno nakoupili. A víte, odkdy se ten který
spotřebič v domácnostech vůbec používá?
Co domácnost, to lednice
K nejběžnějším spotřebičům patří chladničky
a mrazničky. Dnes má podle statistik alespoň
jednu lednici 100 % českých domácností.
Vynález umělého zmrazování předvedl poprvé skotský lékař a chemik William Cullen
už v roce 1756 na univerzitě v Edinburghu.
Aby ale jeho "umělé zmrazování" fungovalo,
musel otáčet klikou stroje. Není tedy divu, že
se lednice na tomto principu neujala.
První lednici v dnešním slova smyslu vyrobila v roce 1911 americká firma General
Electric podle patentů francouzského
vynálezce Marcela Audiffrena. Prodala jich
ovšem jen něco kolem stovky. Lednice totiž
stála kolem tisíce dolarů, což byl asi dvojnásobek ceny tehdejšího automobilu. Navíc
zabírala trochu moc místa: hlučný motor
a kompresor se umisťovaly do sklepa, zatímco
chladicí box měl své místo v kuchyni. Teprve
model Frigidaire z roku 1923 se do kuchyně
vešel celý.
Až model Monitor-Top se stal hitem, od roku
1927 se ho prodalo přes milion kusů.

Koncem třicátých let mělo už ledničku 60 %
amerických domácností, zatímco v Evropě se
ledničky dočkaly podobného rozšíření až
v sedmdesátých letech.
Hit roku 1893: myčka nádobí
Myčky nádobí se u nás zatím takového
rozšíření nedočkaly. Používá je zhruba 15 %
domácností. Hitem se staly díky světové výstavě v Chicagu roku 1893, patent na myčku
získala v roce 1886 Američanka Josephine
Cochranová, bohatá dáma z Illinois.
Paní Cochranová začala detailem - držáky na
talíře. Teprve poté, co vymyslela, jak talíře
a hrníčky uchytit do drátěných držáků tak,
aby pevně držely i v silném proudu, umístila
držáky na kruh. Ten byl napojen na motor,
který kruhem otáčel. Voda pak na nádobí
padala shora.
Zpočátku se myčky objevovaly hlavně
v restauracích a na lodích, později v hotelích,
začala si je pořizovat i armáda. Až o pár
desítek let zamířily do domácností.
Sekačky na trávu mají dnešní podobu
už 60 let
Šedesáté narozeniny oslavila loni sekačka na
trávu v podobě, v jaké ji nejčastěji potkáte na
českých zahradách. Tato rotační sekačka
s jedním nožem otáčejícím se kolem svislé
osy se poprvé objevila v roce 1953.
Vynález stroje, který jako první začal opravdu
vážně konkurovat kose, je ale mnohem

Odsávání freonu z lednice (foto Elektrowin)
staršího data. Patent na něj získal 31. srpna
1830 Edwin Beard Budding, strojník ze
Stroudu v anglickém hrabství Gloucestershire. V podstatě jen zvětšil zařízení,
kterým se v textilních továrnách sestřihoval
drsný povrch látek po tkaní.
V 90. letech 19. století pak vznikaly první
motorové sekačky poháněné nejprve parními
stroji a později benzinovými motory. První
elektrická sekačka je z roku 1926.
Výrobci elektrospotřebičů se dnes soustřeďují
i na úspory - především energie a vody.
Jedním z důležitých směrů dalšího vývoje je
neustálý důraz na použití takových materiálů
při výrobě, které po skončení životnosti
umožní jejich recyklaci v co největší míře.
"Recyklací elektrospotřebičů se ušetří až
osmdesát procent elektrické energie, jelikož
získání materiálů recyklací je daleko levnější než jejich těžba přímo z nerostných
surovin - zejména v případě železa. Navíc
zásoby primárních surovin na naší planetě
nejsou neomezené," zdůrazňuje význam zpětného odebírání elektrospotřebičů generální
ředitel kolektivního systému ELEKTROWIN
Roman Tvrzník.
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Výšlap na Liščák
dokončení ze str. 1
a místostarostovi za vynesení proviantu
a udržování ohně. Fotografie budou
v dohledné době na webu obce.
MM

Hasičský ples
V tradiční plesové sezóně nemůže chybět Hasičský ples. Jinak tomu nebude
ani letos. SDH Velichov pořádá svůj
ples v sobotu 1. března 2014. K tanci
nemůže hrát nikdo jiný, než Duo
Kanistr. Vstupenky budou v předprodeji
v místním obchodě přibližně týden před
plesem.
red

Evidence obyvatel
Tříkrálová sbírka

Stav obyvatel k 31. 12. 2013:
celkem 518,
z toho 261 mužů a 257 žen

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

8. 2.
15. 2.
22. 2.
1. 3.
I letos navštívili v rámci Tříkrálové sbírky velichovské domácnosti koledníci. V době
uzávěrky tohoto čísla nebyla celková výše částky, kterou jste přispěli, známá. Informace při neseme v příštím vydání.

Líbánky
Pot a krev
Rozkoš
Vejška

Od ledna 2013 jsou v kině nové reproduktory,
nové plátno a nová projekční technika.
Promítá se v digitální kvalitě.
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