Dětský maškarní bál
né. Snadné je naopak přemluvit organizátory takové akce, aby se nechali
navléknout do roztodivných kostýmů
a pobavili tak nejen děti, ale i sami sebe.
Jedna z takových akcí proběhla v neděli
23. února 2014 na sále Hospody
U Lípy, který byl opět zaplněn spoustou
dětí v těch nejrůznějších maskách.
Dalších slov asi není třeba, fotografie
řeknou vše. Poděkování patří paní
Pokorné z Vojkovic za ušití masek pro
pořadatele. A za to, že do toho se mnou
pokračování na str. 4

Úvodník
Jsou akce, které mají zajištěnou hojnou
účast bez většího "propagačního"
přičinění. Mezi takové patří právě ty
určené pro děti. Ono odolat neustálému

nátlaku v podobě žadonění, kdy se zas
bude moct dítko převléknout za
princeznu nebo Spidermana a ještě se
ukázat všem ostatním, není vůbec snad-

Mohu odpovědně prohlásit, že jsem
letos absolvovala poprvé snad všechny
plesy pořádané u nás ve Velichově.
A došla jsem ke zjištění, že na každém
plese byla většina jeho návštěvníků
jiná. Zkrátka si každý našel to své.
Mnoho místních si přivedlo svoje
kamarády a příbuzné, kteří si pak jen
libovali nad tím, jak to u nás žije a jak
se hezky baví. Nechci to zakřiknout, ale
lidé se baví tak hezky, že ani nemají
potřebu ozvláštnit si ples typickou vesničkou rvačkou. Vždyť by bylo těch
nových stolů a židlí, kterými Honza
Bitman vybavil hospodu, škoda!
Jenže jsem došla ještě k jednomu
zjištění. Mezi návštěvníky těch večerních plesů jsou ti, ke kterým jsem se
nedávno ohýbala s lízátkem a bublifukem na dětském maškarním bálu.
Nedávno? No a pak přijde to zjištění, že
už je to osm let. V pátek mám pocit, že
včera bylo přece teprve pondělí. A zaručeně vím, že v tom nejsem sama.
Kdyby měl náhodou někdo z vás
zaručený recept, jak zajistit zpomalení
času, dejte vědět. Ráda tuto informaci
pošlu dál.
Podle předpovědí zima, která ani pořádně nezačala, končí. Přeju nám všem, ať
jsou ty jarní a letní měsíce co nejdelší.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Hasičský ples
Neodmyslitelnou součástí plesové sezóny je
Hasičský ples. Jeho pravidelným inventářem
je Duo Kanistr, které hraje jeden hit za
druhým a nedovolí tak nikomu vydržet
dlouho sedět na židli. Pořadatel tohoto plesu
- Sbor dobrovolných hasičů Velichov - se
nemusí obávat, že by snad sál zel prázdnotou,
vstupenky byly vyprodány během chvilky.
První březnový den, lépe řečeno - večer
a noc, sál Hospody U Lípy přivítal návštěvníky tohoto plesu a už nyní je jisté, že tato
tradice jen tak ukončena nebude.
red

Námořníci s korzáry
VI. Námořnický bál ve
Velichově - můžeme říci, že
se jedná již o tradiční bál
a tak v měsíci únoru, tedy
v době konání plesů, se
koná i náš námořnický.
Atmosféra byla naladěna
velmi dobře a díky skvělé
kapele Leoše Víška, která
sklidila pochvalu od návštěvníků, se vše neslo
v dobré náladě. Účast "přespolních" hostů je jen
dobrou známkou za tento
společenský večer.

Džínový
ples
Ukončení plesové sezóny v džínách je
nachystáno na sobotu 5. dubna 2014.
Skupina Alabalabamba, staré i nové
hit y a slosovatelné vstupenky o
poukázku na nákup oblečení v hodnotě
1 000 Kč - to vše zažijí ti, kteří si za 150
Kč zakoupí vstupenku na tuto akci.
Rezervace vstupenek je již nyní možná
na OÚ Velichov (tel. 353 942 105),
předprodej bude cca týden před akcí v
místním obchodě.
red

Poděkování všem návštěvníkům od členů
Klubu vodních motoristů ve Velichově je
proto na místě.
JB

Memoriál
Franty Krákory
V sobotu 15. března se uskuteční v Kyselce již 19. ročník nohejbalového turnaje nesoucího ve svém názvu velichovského Františka Krákoru. Start je
naplánován na 8:50 v tělocvičně základní školy. Do turnaje se letos přihlásilo
12 týmů. Přijďte povzbudit své favority!
red

Poplatky
Připomínáme, že do konce března 2014 je
nutné uhradit platby za svoz komunálního
odpadu, za pronájmy pozemků a za psy.
Poplatky je možné uhradit v hotovosti na
OÚ, popř. bezhotovostně na účet č. 433210410247/0100.
red
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Nákup na dálku a mimo prodejny
Zvýšená ochrana se nevztahuje na některé
nákupy mimo prostory obvyklé k podnikání,
a to v případě, kdy máme dostatek času na
zvážení nabídky a uzavření smlouvy.
Podnikatel například přijde k vám domů,
aby provedl měření či vypracování cenové
nabídky, a během návštěvy nevyžaduje cokoli
platit ani uzavírat smlouvu. Vy pak samotnou smlouvu uzavřete až v obchodních prostorách podnikatele, nebo třeba přes internet
či po telefonu. V takovém případě už může
být nabídka posuzována jako běžná, kdy
speciální ochrany není třeba.
Když si předmět nákupu nemůžete vyzkoušet
a smlouvu v klidu rozmyslet…
Zákon vám poskytuje zvýšenou ochranu,
pokud jste smlouvu o nákupu zboží či služeb
uzavřeli
• prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (kromě internetu jde
třeba i o nákup během telefonického
rozhovoru s obchodníkem);
• sice osobně, ale mimo obchodní prostory
podnikatele; například u vás doma nebo
v práci (i kdybyste si návštěvu obchodníka
vyžádali);
• třeba v restauraci nebo na zájezdu.
U všech smluv uzavíraných mimo obchodní
prostory vám podnikatel musí předem
písemně předat informace, které jsou
důležité k tomu, abyste se pro koupi mohli
rozhodnout. Jedná se například o označení
zboží nebo služby a popis jejich hlavních
vlastností, dále cenu zboží či služby, případně
způsob jejího výpočtu včetně všech daní
a poplatků, nebo formu platby a způsob
dodání či plnění. Jinak než písemně a na
papíře je to možné pouze v případě, že s tím
sami souhlasíte. Ale papír je přeci jen jistota.
Pokud máte dojem, že jste nedostali všechny
potřebné informace a nejste s nákupem
spokojeni, můžete do 14 dnů odstoupit od
smlouvy.
Odstoupení od smluv
Také nový občanský zákoník umožňuje
odstoupit od smlouvy v případech, kdy se
předpokládá, že spotřebitel buď mohl čelit
nátlaku při uzavírání smlouvy, nebo neměl
možnost si zboží či službu dostatečně
prohlédnout, vyzkoušet, osahat či jinak získat
dostatek informací. Týká se to i předváděcích
akcí a podomního prodeje. V těchto případech nemusíte uvádět důvod odstoupení, a nemůžete být za své rozhodnutí nijak postihováni.
Nejste spokojeni se zakoupeným zbožím
či službami?
Zvažte, jak nákup probíhal - třeba můžete
odstoupit od smlouvy.
Lhůta pro odstoupení je 14 dnů. Ale
jak se počítá?
Jako spotřebitel máte právo od kupní smlouvy uzavřené na dálku odstoupit do čtrnácti
dnů buď od data uzavření smlouvy (u smluv
o poskytování služeb) nebo od:

stoupení od smlouvy či vás neodkázal na formulář pro odstoupení od smlouvy.

• doručení zboží či jeho vyzvednutí;
• převzetí poslední části dodávky zboží (např.
poslední skříňka kuchyňské linky apod.);
• od první dodávky zboží, pokud má podnikatel opakovaně a pravidelně dodávat
nějaké zboží (třeba léky).
Pokud vás podnikatel řádně nepoučí
o vašem právu odstoupit od smlouvy, lhůta
na odstoupení se prodlouží o rok (tedy na
rok a 14 dní). Pokud však podnikatel svou
povinnost splní dodatečně a správně vás
poučí, běží od následujícího dne již jen
čtrnáctidenní lhůta.
Pokud odstoupíte od kupní smlouvy:
Odstoupení stačí během čtrnáctidenní lhůty
odeslat. Na rozdíl od staré úpravy nevadí,
když dojde obchodníkovi později, důležitý je
čas odeslání nebo poštovní razítko. Musíte
vrátit zboží - do 14 dnů od odstoupení je
musíte buď přímo předat, nebo alespoň
odeslat (dříve nebyla tato lhůta stanovena).
Náklady hradíte vy. Podnikatel vám musí
vrátit všechny peníze, které od vás na základě
smlouvy přijal. Strhávat si svoje náklady
může jen tehdy, když mu to umožňuje zákon.
Náklady na dopravu od obchodníka k vám
se vrací, viz příklad. Všechny lhůty se počítají
ode dne následujícího po dané události, tzn.
den po uzavření smlouvy apod.
Odstoupení od smlouvy - vrácení peněz
Pokud odstoupíte od smlouvy, podnikatel
musí vrátit peníze bez zbytečného odkladu,
nejpozději pak do čtrnácti dnů od chvíle, kdy
mu bylo vaše odstoupení od smlouvy doručeno. Ale pozor: i vy musíte zboží do 14 dnů
vrátit (stačí odeslat). Podnikatel není povinen poslat peníze dříve, než mu zboží
předáte nebo prokážete, že jste je odeslali.
Peníze musí vrátit stejným způsobem, jakým
jste zaplatili; pouze pokud s tím souhlasíte
nebo vám tím nevzniknou žádné náklady,
může vám podnikatel vrátit peníze i jinak.
Odstoupení od smlouvy - poškozené zboží
Stávalo se, že některé internetové obchody
kladly na spotřebitele nepřiměřené požadavky (např. požadovaly vrácení v originálním neporušeném obalu), na druhou stranu
někteří spotřebitelé vraceli zboží značně
poničené, protože ho celých čtrnáct dnů usilovně používali. Spotřebitel s novým zákonem
odpovídá podnikateli za snížení hodnoty
zboží, které vzniklo v důsledku nakládání
s ním jinak, než bylo nutné s ohledem na
jeho povahu a vlastnosti. E-shop není půjčovna a zneužívat možnost odstoupit se nevyplatí. Za snížení hodnoty nic hradit nemusíte
v případě, kdy vám podnikatel nesdělil podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění od-

Příklady:
Způsob vracení peněz
Podnikatel musí peníze vrátit stejným způsobem, jakým mu je spotřebitel poslal či
předal. Ale existují i výjimky. Objednáte svetr
přes internet, vyzvednete si ho na pobočce
a zaplatíte hotově. Doma ho vyzkoušíte, ale
nesedí. Od smlouvy odstoupíte a odešlete jej
prodejci poštou. Pro oba bude výhodné vrácení peněz na bankovní účet. Nevzniknou
tím žádné další náklady a i pro podnikatele je
to nejlevnější způsob, jak vám peníze doručit.
Vyzkoušené zboží
Objednáte si kuchyňský nůž, po doručení jej
vyjmete z obalu a zjistíte, že pro každodenní
použití je příliš těžký a má nepříjemně
tvarovanou rukojeť. Vrátíte nůž zpět do krabice a odešlete obchodníkovi. S nožem jste
zacházeli stejně, jako kdybyste si jej prohlíželi
v obchodě, žádná škoda na něm nevznikla
a nemusíte nic hradit. To, že krabice nese
známky otevření, není podstatné. Ale pokud
s ním budete týden řezat stromky v lese, přitom ho ztupíte a uděláte na něm navíc zuby,
musíte podnikateli nahradit částku, o kterou
se hodnota nože snížila.
pokračování příště

Mobilní svoz
odpadů
V sobotu 15. března 2014 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.

Zábava v Radošově
Obec Kyselka a hasiči Kyselka pořádají
v sobotu 15. března 2014 v Restauraci
Na Špici Obecní zábavu. Začátek je
naplánován na 20.00 hod. K tanci i poslechu hraje kapela Impulz a vstupné je
100 Kč.
red
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Dětský maškarní bál
dokončení ze str. 1
s plným nasazením opět šli, pak děkuji
paní Převrátilové, paní Kučerové
a Honzovi Bitmanovi .
MM

Evidence obyvatel
Stav obyvatel k 31. lednu 2014:
519, z toho 260 mužů a 259 žen

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

1. 3. Vejška
8. 3. Kameňák 4
15. 3. Husiti (od 18:00 hod.)
22. 3. Mortal Instruments: Město z kostí
29. 3. Přijde letos Ježíšek?
Od ledna 2013 jsou v kině nové reproduktory,
nové plátno a nová projekční technika.
Promítá se v digitální kvalitě.
Názor redakční rady nemusí být totožný s názorem přispěvatelů. Redakční rada neodpovídá za obsah příspěvků, jejichž autorem není její člen.
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