Velichovský bakus

Po třech letech, kdy jsme ve Velichově zkoušeli pořádat masopust v sobotu, jsme se vrátili k tradici masopustního úterý. 21. února
odpoledne tak k úřadu přišly nejen masky
s kapelou, ale v doprovodu svých učitelek
i děti z MŠ. S mírným zpožděním, ale o to
nadšeněji, dorazil koňský povoz a masopustní průvod tak mohl začít. Postupně masky
ještě přibývaly, ke konci zas ubývaly, přesto
jsme prošli (až na "Zavodu") celou vesnicí a za
tmy ještě tancovali na Vinohradech, kde se
nám dostalo milého přijetí.

Z důvodu nesouladu termínů se letošního
průvodu neúčastnilo TEMPO, ale hudební
doprovod v podání dvou harmonikářů,
velkého bubnu, malého bubnu a valchy
s různými cinkátky odvedl svou práci na jedničku nejen v průvodu, ale i večer ve výčepu,
kde jejich produkce pokračovala.
Velichov účastí více než 30 masek ukázal, že
ho masopust baví. A paní domů ukázaly, že
umí výborné vdolky, koblížky a koláčky.
Fotografie brzy přibudou na stránkách obce.
MM

Úvodník
Úterý nebo sobota? Bude mrznout nebo
bude aspoň trochu nad nulou? Přijdou
nebo nepřijdou? Otevřou nebo neotevřou? Do 21. února se mi tyto otázky docela často honily hlavou. Ale dopadlo to
všechno dobře. Masek bylo dost, nemrzlo,
lidi z domů a bytů vycházeli, tak co víc si
přát? Leda ještě zábavu večer. Kdyby tolik
lidí, co se na ni ptalo, skutečně přišlo, tak
jsem bez starostí. A kdy ji vlastně pořádat?
Nechci nikomu sahat do svědomí, ale
skutečně byste dorazili?
18. února byl Námořnický ples, 25. února
Hasičský ples, masopust byl v úterý mezi
tím. 11. února byl odpoledne dětský maškarní, tak možná měla být "dospělácká"
zábava ten den večer? V posledních letech
se na masopustní zábavě zaplnila sotva
třetina sálu. Spontánní setkání v úterý
večer ve výčepu bylo taky příjemné, kdo
chtěl, zatancoval si, zazpíval. Nikde není
psáno, že příští rok nebude zas všechno
jinak. Moc bych nám ale přála, aby ty,
kteří se letos masopustu účastnili, neopustilo nadšení a do příštího masopustu
se rozmnožili.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Co jste hasiči, co jste dělali…
V únoru jsme se bavili. A nebyli jsme sami, sál Hospody U Lípy se v sobotu 25. února zaplnil
hosty Hasičského plesu. Co víc, než vyprodaný sál, si můžeme přát. Duo Kanistr se o zábavu
postarat umí, o tom pochyb není.
SDH Velichov

Obec Kyselka Vás srdečně zve na
Obecní ples, který se koná
16. března 2012 od 20.00
v Restauraci Na Špici v Radošově.
K tanci a poslechu zahraje Impulz.
Vstupné 100 Kč.

Masopustní ples pro děti

V sobotu 11. února se děti opět předvedly
v maskách. Masopust letos vyšel na únor
a ten dětský ještě do těch největších mrazů,
takže první soutěží bylo zahřátí se řáděním
a tancováním, což dětem rozhodně problém
nedělalo. Proč vymýšlet něco nového, když to
původní funguje? Taková židličková soutěž
baví nejen děti, ale i jejich rodiče, které jsme
nemuseli dlouho přemlouvat. Jednoduché
přetahování lanem mezi přespolními a míst-

ními rodiči se stalo díky nasazení a povzbuzování málem nebezpečným. Aspoň víme, že
se najdou lidi, kteří se umí do něčeho pořádně "opřít".
Podtrženo sečteno: písničky zazpívány, zatancováno, tunelem prolezeno, vyfoceno, na
míči zaskákáno, kostýmy vydržely, ceny rozdány. Fotografie opět naleznete na www.velichov.cz.
MM
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Finanční úřad v Ostrově
Poslední březnový týden (od 26. do 30. 3.
2012) rozšiřuje finanční úřad v Ostrově své
úřední a pokladní hodiny. Otevřen bude
každý den od 8 do 18 hodin, pokladna od
13.00 do 15.30 hodin.
red

Zabíjačkové hody
Hospoda U Lípy zve na tradiční
zabíjačkové hody, které se budou
konat 31. března 2012
od 10 do 20 hodin. Za vstupné
200 Kč si užijete nejen
zabíjačkové dobroty,
ale i kapelu na sále.

XIX. PLES
HARMONIE
Centrum pro zdravotně postižené zve
širokou veřejnost na XIX. PLES HARMONIE, který se bude konat 31. března
2012 od 20:00 hod. ve slavnostním sále
Grandhotelu Pupp v Karlových Varech.
Moderuje Petr Rychlý, k tanci hrají
Forteband J. P. Š., vstupenky od 50 do
200 Kč. Autobus z Velichova zajištěn.
Více informací na
www.sluzbypostizenym.cz.

Mobilní svoz
odpadů
V sobotu 24. března 2012 se ve
Velichově uskuteční svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
Kontejnery, do kterých je možné tento odpad odkládat, budou k dispozici dle následujícího rozpisu:
9.00 - 9.30 - autobusová
zastávka "Za vodu"
9.30 - 10.15 - dvůr vedle
Hospody U Lípy
10.15 - 11.00 - parkoviště
u panelového domu
Uvedené časy nemusí být v souvislosti s množstvím dovezeného odpadu přesné, proto buďte trpěliví.
Nefunkční elektrospotřebiče můžete odevzdat v místě zpětného odběru - šatlava ve dvoře. V době od 9
do 11 hodin můžete své spotřebiče
dovézt bez předchozí domluvy, místo bude otevřené.
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Finanční arbitr
Některé spory s bankou, záložnou, poskytovatelem
nebo zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru,
investiční společností lze řešit u státem zřízeného
mimosoudního orgánu - finančního arbitra. Řízení
před finančním arbitrem je bezplatné.
Co finanční arbitr dělá?
Finanční arbitr je orgán příslušný k mimosoudnímu
rozhodování sporů, pokud je jinak k rozhodování těchto sporů příslušný český soud, mezi:
a) poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb při poskytování platebních služeb - například spor zákazníka s bankou o správnost zaúčtované platby nebo spor zákazníka s bankou při
zneužití platební karty neoprávněnou osobou,
b) vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz - například spor držitele předplacené karty jízdného s některými provozovateli veřejné dopravy,
c) věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při
nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru - například spor zákazníka
s věřitelem o odstoupení od úvěrové smlouvy nebo
spor o výši poplatku za předčasné splacení úvěru,
d) investičními fondy, investičními společnostmi
nebo zahraničními investičními společnostmi
a spotřebiteli ze standardních fondů kolektivního
investování a speciálních fondů kolektivního
investování, které shromažďují peněžní prostředky
od veřejnosti - například spor zákazníka s investiční
společností o správnost účtovaných poplatků.
Finanční arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení
sporů.

Kdo je finanční arbitr?
Institut finančního arbitra jako mimosoudního
orgánu pro řešení sporů byl zřízen již v roce 2003
pro spory z platebního styku. Od července 2011
byla jeho příslušnost rozšířena na spory ze spotřebitelských úvěrů a kolektivního investování. Současně
byla zřízena také Kancelář finančního arbitra, organizační složka státu, která plní úkoly spojené se
zabezpečením činnosti finančního arbitra. Za výkon
své funkce odpovídá finanční arbitr vládě, která ho
jmenuje na návrh ministra financí.
Jak mohu služeb finančního arbitra využít?
Řízení před finančním arbitrem je bezplatné a zahajuje se na návrh zákazníka (spotřebitele). Návrh na
zahájení řízení před finančním arbitrem lze podat
písemně poštou, v elektronické podobě (e-mailem
opatřeným zaručeným podpisem nebo prostřednictvím datové schránky) nebo osobně, resp. ústně
do protokolu v sídle Kanceláře finančního arbitra.
K usnadnění podání návrhu je na stránkách
finančního arbitra k dispozici formulář.
Kdy finanční arbitr nemůže rozhodnout?
Finanční arbitr nemůže rozhodnut zejména tehdy,
nemá-li návrh na zahájení řízení veškeré náležitosti.
Finanční arbitr dále nemůže rozhodnout, pokud:
a) spor nenáleží do působnosti arbitra,
b) ve věci samé již rozhodl soud nebo řízení ve věci
samé bylo před soudem zahájeno,
c) spor je nebo již byl předmětem řízení před
arbitrem,
d) ve věci samé již bylo rozhodnuto v rozhodčím
řízení nebo ve věci samé bylo rozhodčí řízení
zahájeno.

Jak finanční arbitr v řízení postupuje?
Finanční arbitr je povinen rozhodovat podle svého
nejlepšího vědomí a svědomí, nestranně, spravedlivě a bez průtahů, nehájí tedy zájmy pouze jedné
ze stran. V řízení postupuje arbitr podle zákona o finančním arbitrovi s přiměřeným použitím správního řádu. Ve věci finanční arbitr rozhoduje nálezem. Proti nálezu finančního arbitra lze uplatnit
opravné prostředky - námitky. Pravomocný nález
finančního arbitra je soudně vykonatelný a má tedy
účinky srovnatelné se soudním rozhodnutím. V případě nesouhlasu s konečným rozhodnutím finančního arbitra je možné podat k obecnému soudu
žalobu o přezkum rozhodnutí.
Kde se dozvím více?
Kontakt: Kancelář finančního arbitra, organizační
složka státu, sídlo: Praha 1, Legerova 1581/69, 110 00
telefon : 257 042 094, fax : 257 042 089
e-mail : arbitr@finarbitr.cz, www.financniarbitr.cz
Formulář návrhu je k dispozici také na:
www.velichov.cz v záložce Formuláře.
red

Evidence obyvatel
Stav obyvatel k 31. lednu 2012:
celkem 552 (včetně 27 cizinců),
z toho 290 mužů a 262 žen

Půjčky na stavební úpravy a modernizace domů a bytů
Obecní zastupitelstvo schválilo na svém 10. jednání dne 6. února 2012 vyhlášení výběrového
řízení na půjčení prostředků z FRB.
Občané Velichova vlastnící na jeho území nemovitost mohou své žádosti o půjčky předkládat do
2. dubna 2012 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.

Kino v Kyselce
březen
promítá se vždy v sobotu od 19:30, není-li uvedeno jinak

3. 3.
10. 3.
17. 3.
24. 3.

Poupata
Kocour v botách (od 18.00 hod.)
Alwin a chipmunkové 3 (od18.00hod.)
PERFECT DAYS
- I ženy mají své dny
31. 3. TWILIGHT SÁGA
- Rozbřesk 1. část
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