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Masopustní úterý

Tak, jak velí tradice - na masopustní úterý,
které letos připadlo na 28. února, se vypravil
od úřadu, před kterým bylo uděleno symbolické povolení vstupu do obce, masopustní
průvod. Živá hudba, masky, děti z mateřské
školy v nápaditých kostýmech, kterým by
nevadil ani déšť, spousta dobrot a pití, přibývající únava a nastupující tma doplněná kapkami deště - to vše k velichovskému průvodu
letos patřilo. Když jsme zkusili udělat masopustní průvod v sobotu, bylo nám vyčítáno,
že lidi odjíždí na víkend pryč, když je v úterý,
jsou zas lidi v práci, zkrátka si nevybereme.
Doufám, že jsme potěšili všechny, kteří nám
otevřeli a ocenili tak snahu tuto tradici
udržet. Uděláme vše pro to, aby se to povedlo i příští rok.
MM

Úvodník
Březen - měsíc knihy, měsíc, kdy lezeme
za kamna, ale také měsíc, kdy začíná jaro,
na které se většina z nás těší. Měsíc, kdy
se podávají daňová přiznání a také měsíc,
ve kterém se platí poplatky na obci. Musím uznat, že díky novinám a sms
Infokanálu posíláme našim občanům
maximálně tak dvě upomínky. Děkuji
předem těm, kteří i letos řádně a včas vše
zaplatí a ušetří nám tím práci.
S jarem si také spojujeme mláďata.
A když jsme u těch mláďat - chystáme
další vítání občánků. Pokud tedy chcete,
aby bylo vaše miminko přivítáno mezi
velichovské občany, přijďte se přihlásit na
OÚ. Vzhledem k tomu, kolik bylo loni
a letos nových miminek (a to ještě nějaká
čekají u maminek v bříšku), budeme vítat
občánky hned dvakrát - teď na jaře
a na podzim.
Přeji vám všem hezké jarní slunné dny.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Dětský maškarní bál
V neděli 25. února 2017 odpoledne si
daly dostaveníčko na sále Hospody
U Lípy snad všechny masky, které si jen
umíte představit. Víly, princezny, indiánky, čarodějky, Karkulky, upírky,
kovbojové, princové, spidermani, ale

dTest: Volal vám dodavatel energií?
Možná jste uzavřeli smlouvu.
Někteří dodavatelé využívají možnost
uzavřít smlouvu o dodávkách elektřiny
nebo plynu prostřednictvím telefonického rozhovoru. Pracovníci dodavatele
otázky někdy formulují tak, že telefonátem zaskočený člověk nevědomky uzavře novou smlouvu. Jak se v takové
situaci zachovat a zbavit se nechtěně
sjednané smlouvy?
Zákon výslovně nepožaduje, aby smlouva
o dodávkách elektřiny či plynu měla písemnou formu. Je tedy možné ji sjednat
i ústně prostřednictvím telefonu. Toho
využívají někteří dodavatelé energií.
"Bohužel najdou se i tací, kteří na
začátku telefonického hovoru volanému
tvrdí, že mu pouze představují svoji
nabídku. V průběhu hovoru se pak zeptají, zda vás nabídka zaujala, a po souhlasné odpovědi zaevidují uzavření
smlouvy. Dokázat, že jste svým vyjá-

dřením smlouvu uzavřít nechtěli, pak
může být velice problematické," upozorňuje Lukáš Zelený, vedoucí právního
oddělení dTestu.
Jednou z možností, jak se bránit, je
uznat, že smlouva byla byť nechtěně uzavřena a následně ji zrušit odstoupením
od smlouvy nebo její výpovědí. Odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím telefonu můžete ve lhůtě 14 dnů
od jejího uzavření. Smlouva se pak ruší
od samého počátku, jakoby nikdy nebyla
uzavřena. "Pokud nestihnete od smlouvy
odstoupit, můžete ji podle energetického
zákona vypovědět do 15 dnů po zahájení
dodávek. V takovém případě smlouva
skončí po uplynutí 15 denní výpovědní
lhůty, která se počítá od prvního dne
měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli. Dodavatel vůči vám
nemůže uplatňovat v souvislosti s výpovědí smlouvy žádnou sankci, jako

například smluvní pokutu nebo poplatek
za ukončení smlouvy," uvádí Lukáš
Zelený. Smlouvu lze takto vypovědět
kdykoliv od jejího uzavření. Pokud však
dodavatel již začal s dodávkami energií,
platí, že za ně musíte zaplatit.
Informace o možnosti odstoupení,
a podle názoru dTestu i o možnosti výpovědi, patří mezi povinně poskytované
informace, které musí dodavatel spotřebiteli před uzavřením smlouvy sjednávané po telefonu poskytnout. Pokud
nebudete o možnosti odstoupit od
smlouvy informováni během telefonického rozhovoru, ale až později, 14 denní
lhůta pro odstoupení běží od doby, kdy
poučení dostanete. Nedostanete-li tuto
informaci vůbec, máte možnost od
smlouvy odstoupit do roka a čtrnácti
dnů od uzavření smlouvy.
dTest

Březen 2017

strana 3

i kočky, berušky, lemur, lev, pes nebo
tygřík. Letošní bál byl ve znamení

mrňavých, ale velmi šikovných dětí,
Prvotní rozpaky se brzy rozplynuly a moh-

lo započít to pravé soutěžení, tancování,
sborové zpívání, ječení, dupání, ale i úklid
všech papírků a zbytků balónků. O tom,
že dětí bylo vskutku hodně, se můžete

přesvědčit na fotografiích, které jsou už
nyní na FB Velichova a brzy je naleznete
i na webu obce.
MM

Džínový ples
Na prvního apríla, celá ves se divila.
Tak
začínala
básnička
paní
Ondráčkové, kterou napsala jako
reakci na první číslo Velichovských
novin. Letos se 1. dubna bude konat
Džínový ples, na kterém nebude chybět Alabalabamba, slosování vstupenek a pravděpodobně opět plný
sál i výčep. Chybět budou cigarety,
se kterými budou muset kuřáci ven.
Vstupenky si rezervujte co nejdřív.
MM

