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Řidiči pozor!
Od nového roku platí nová pravidla v dávání
přednosti na kruhových objezdech, málokdo
o tom ale ví. Nenápadná změna v zákoně
totiž zásadně mění to, co platilo doposud. Na
"kruháku", kde není přednost v jízdě upravena dopravní značkou, platí přednost zprava.
Doposud platilo, že auta jedoucí po
kruhovém objezdu, měla vždy přednost před
těmi, která na objezd teprve vjížděla. Jiná
situace ani nastat nemohla, každý kruhový
objezd totiž musel být povinně označen dvojicí značek umístěných na jednom sloupku, a
to příkazovou značkou "'Kruhový objezd" a
současně značkou upravující přednost "Dej
přednost v jízdě" nebo "Stůj, dej přednost v
jízdě".
Nová vyhláška ale umožňuje, aby byl rondel
označen jen značkou "Kruhový objezd", která
pouze přikazuje jet po křižovatce (objezdu) ve
směru šipek, ale nedává řidičům jedoucím
po kruháku přednost před ostatními auty.
Tu zaručuje teprve kombinace se značkou
upravující přednost, která ale od letoška není
povinná.
Co z toho vyplývá?
Pokud bude kruhový objezd označen pouze
značkou "Kruhový objezd", musí dát řidiči
jedoucí po kruháku přednost v jízdě
vozidlům přijíždějícím zprava, tedy těm, která
na objezd teprve vjíždí. Takových objezdů je
sice v Česku minimum, vzniká ale množství

nových, které nemají povinnost upravovat
přednost v jízdě značkami.
Pokud je u objezdu pouze značka "Kruhový
objezd" (vlevo), musíte dát přednost zprava,
tedy autům vjíždějícím na objezd. Pokud je
"Kruhový objezd" doplněn značkou upravující přednost (vpravo), máte přednost před
auty, které vjíždějí na kruhový objezd.
převzato z http://www.svetkolemnas.info

Pivní pochod
Po vydařené zabíjačce si Hospoda U Lípy
připravila další akci, kterou každoročně navštěvuje čím dál tím víc účastníků. Jedna se
o Pivní pochod, který se uskuteční v sobotu
23. dubna 2016. Start je naplánován od
10:00 hod. z Ostrova od Restaurace
U Doktora. Na třetím rybníku budou
připraveny pro děti projížďky na koních
a soutěže, pro všechny opékání buřtů.
Trasa bude vyznačena, převoz pivním vorem
přes Ohři opět zajistí námořníci z Tsunami.
Od 12 do 17 hodin zahraje v amfiteátru
skupina Album. Startovné 80 Kč v sobě
zahrnuje buřtík, pivo, startovací kartičky jsou
slosovatelné o hodnotné pivní ceny.
red

Úvodník
Poslední dobou slýcháváme ze všech stran
informace o nezastupitelné roli dobrovolníků. Mnohdy samotná dobrovolnická
práce člověka natolik pohltí, že se věnuje
pouze jí a na něj samotného a jeho potřeby nezbývá ani čas, natož peníze. Následky
takové práce v podobě 30 hladovějících
psů přežívajících v hromadě nepořádku
čas od času vídáme v televizním zpravodajství. Na začátku byl zcela jistě správný
úmysl, který se vymkl kontrole.
Něco takové ale nehrozí těm, kteří si
vzpomenou na své dobrovolnické jádro,
a přijdou nám v sobotu 16. dubna
pomoct v rámci akce Ukliďme Česko. Při
té budeme ve Velichově sbírat odpadky,
které nám přinesla Ohře a nechala je na
svých březích. Věřím, že se nás sejde ráno
v devět v parčíku dost. Tradičních akcí se
nám rozběhla spousta, možná bude i tato
dobrovolnická jednou z těch, které si najdou místo v kalendáři.
Markéta Moravcová
starostka obce

Duben 2016

strana 2

Margarín Flora - nespoléhejte na informaci na víčku

Na to, že je potřeba číst složení potravin,
jsme si již zvykli. Ale co když je na přední
straně obalu uvedena informace, po
jejímž přečtení nás už složení potraviny
nezajímá? V poslední době se množí
stížnosti spotřebitelů na označení margarínu " F l o r a O r i g i n a l " . Státní zemědělská a potravinářská inspekce potvrdila, že
informace na víčku je zavádějící.
Na přední straně obalu a na víčku margarínu Flora Original je uvedena informace: "Vyrobeno ze slunečnicového, lněného a
řepkového oleje". V seznamu složek však na
spotřebitele čeká překvapení v podobě
palmového oleje, který je ve výrobku
zastoupen dokonce ve větším množství
než deklarovaný olej řepkový. Jsme toho
názoru, že se jedná o klamání spotřebitele. Proto jsme podali podnět dozorovému orgánu, a to příslušnému krajskému inspektorátu Státní zemědělské
a potravinářské inspekce. Nejedná se

Dotace
z obecního
rozpočtu
Jste pořadatelem akce a chcete na její organizaci příspěvek z rozpočtu obce? Obec poskytuje individuální dotace, nemá pro rozdělování zvláštní program s přísnými pravidly. Každá žádost je posuzována zastupitelstvem obce samostatně. Novelou zákona
č. 250/2000 Sb. ale dochází k zásadní změně
pro žadatele o dotaci - žádost musí povinně
obsahovat vybrané údaje. Pokud chcete o dotaci z rozpočtu pořádat, můžete využít formulář, který je zveřejněn na webových
stránkách obce, popř. si formulář žádosti
vyzvednout na OÚ. Pokud žádost nebude
obsahovat všechny povinné údaje, nemůže
být projednána.
Pokud víte o akci, kterou budete pořádat
např. v létě nebo na podzim, požádejte si již
nyní. Dotaci schvaluje zastupitelstvo obce
a včasným podáním žádosti si zajistíte její
projednání tak, abyste měli prostředky na
organizaci akce již před jejím konáním.
MM

navíc jen o výrobek
"Flora Original". Na
palmový tuk a dané
tvrzení jsme narazili
i u třech dalších
druhů margarínu
značky Flora. U některých z nich byl
palmový olej dokonce druhým nejvíce zastoupeným
olejem.
Ne náhodou jsou
veškeré složky uváděné ve složení potravin
řazeny od těch nejvíce zastoupených po ty
nejméně zastoupené. Spotřebitel tak má
jasný přehled nejen o tom, co výrobek
obsahuje, ale také v jakém množství. Aby
jakákoli dodatečná informace odkazující
na složení potraviny spotřebitele neklamala,
měla by taktéž splňovat toto pravidlo.
Výrobce margarínů značky Flora,
společnost Unilever ČR, informací
"Vyrobeno ze slunečnicového, lněného
a řepkového oleje" sice deklarované složky
řadí dle jejich poměrného zastoupení ve
výrobku, nicméně na palmový olej, tedy
třetí nebo druhý nejvíce zastoupený olej,
bylo jaksi zapomenuto. Omluvou není ani
další informace výrobce, kterou se lze na
výrobku dočíst: "Unilever se zavázal k používání palmového oleje z udržitelných
zdrojů".
Marketingový tah se výrobci nevyplatil.
Na možné klamání spotřebitele upozornili

Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (SZPI) také spotřebitelé, proběhla
proto kontrola. Výsledkem je uložení termínovaného opatření, které výrobci
ukládá upravit zavádějící informaci tak,
aby v budoucnu již neklamala spotřebitele. Odkaz na tři konkrétní oleje
může totiž v nakupujícím opodstatněně
vyvolat dojem, že jiné než tři uvedené oleje margarín zkrátka neobsahuje. Opatřením však potrestání výrobce nekončí.
Může mu být uložena i pokuta, a to až do
výše 50 000 000 Kč.
Ať už se chcete palmovému oleji vyhnout
kvůli svému zdraví nebo jeho dopadům
na životní prostředí, vyplatí se důsledně
číst složení a nespoléhat pouze na marketing výrobce. A to nejen v případě potenciálně "palmových" potravin.
Jakákoli informace o prodávané potravině
nesmí spotřebitele uvádět v omyl.
Nejedná se jen o název potraviny nebo
konkrétní tvrzení výrobce. Nezapomínejte, že klamáni můžete být propagací
výrobků, jejich tvarem nebo vzhledem či
jejich umístěním mezi ostatními potravinami v prodejně. Pokud budete mít
pochybnosti, můžete se obrátit na SZPI či
Státní veterinární správu, která je
dozorovým orgánem pro potraviny
živočišného původu. Oba tyto orgány
jsou oprávněné uložit výrobcům nebo
prodejcům potravin pokutu za
porušení předpisů.
dTest

BIO odpad

Mobilní svoz
odpadů
V sobotu 30. dubna 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

Pokud chcete mít vlastní nádobu na odpad
ze zahrad, je to i nadále možné - stačí si
nádobu objednat na OÚ, ta pak bude
následně přistavena na určené místo a objednatel zaplatí za vývoz této nádoby podle její
velikosti - 240 l nádoba 46 Kč/ vývoz, 120 l
nádoba 29 Kč/vývoz. Prosíme zájemce o tuto
nádobu, aby se ozvali na tel. 353 942 105,
popř. osobně na OÚ, co nejdříve.
red

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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Recyklovat je nejen správné, ale také snadné
Do jedenáctého roku fungování vstupuje v
roce 2016 v České republice systém zpětného
odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Je to stejný systém, jako ve zbytku
Evropy. Každý z nás může díky němu zdarma
odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na
místa odběru s tím, že budou řádně zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu, už
vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru.
Jejich prostřednictvím lidé odevzdali téměř
15 000 000 vyřazených elektrospotřebičů
o hmotnosti více než 245 000 tun.
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu. Odložte je na sběrné místo,
odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci.
Získané suroviny dále poslouží při výrobě
nových spotřebičů.
Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení odložit:
• Sběrné dvory měst a obcí - na nich můžete
spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo
bydliště.
• Prodejny elektro - prodejci jsou povinni
převzít staré spotřebiče při nákupu nového
zboží systémem "kus za kus". Podle novely
zákona, která začala platit na sklonku roku
2014, musejí obchody s prodejní plochou
větší než 400 m2 odebrat i malý spotřebič,
jehož rozměry nepřesahuje 25 centimetrů,

aniž byste byli nuceni koupit si nový.
• Vybrané servisy - rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu "Jsem zpět"
www.jsemzpet.cz můžete dokonce pomoci
dobré věci. Pokud přinesete starší, ale stále
plně funkční elektrospotřebič, a ten projde
přísnými zkouškami, můžete ho věnovat některé neziskové organizaci, například Fondu
ohrožených dětí.
Společnost ELEKTROWIN také organizuje
akcí, při nichž můžete za odevzdaný spotřebič

Čištění Ohře
Obec Velichov se spolu s dalšími obcemi
ležícími na březích řeky Ohře (Dalovice,
Sadov, Kyselka, Vojkovice, Stráž nad

Džínový ples

Během pár dní byl Džínový ples, který se
koná v sobotu 16. dubna, vyprodaný. Proto prodáváme vstupenky i do výčepu, kde
jsou letos nově stoly číslovány, postupně
ale ubývají i ty. V případě zájmu volejte na
tel. 353 942 105 a vstupenky si rezervujte.
red

Ohří) připojila k akci "Ukliďme Česko".
Ve Velichově se budou uklízet oba břehy,
pokud se podaří něco vylovit ze samotné
řeky, bude odvezeno i to.
Sraz dobrovolníků je v sobotu 16. dubna
v 9:00 v parčíku na pravém břehu (pod
OÚ), odtud budou určeni, případně
rozvezeni, na jednotlivé úseky. S pivním
vorem se do akce zapojí Jan Bitman,
který pro dobrovolníky připraví polévku.
Tu si budou moct vychutnat po skončení
akce v hospodě. Účastníkům bude zajištěn i pitný režim.
S pořádáním takové akce zatím zkušenosti nemáme, letos se jedná o zkušební
ročník, kde vlastně zjistíme, co a jak se
dá odkud posbírat a vyčistit. V případě,
že se sejde více dobrovolníků, obsadíme
i úseky komunikací, kde se hromadí
odpadky "omylem" vypadlé řidičům projíždějících automobilů.
Přijďte podpořit naše úsilí a zapojte se
aktivně do úklidu.
MM

získat dárek - například v podobě slevy na
vstupném do ZOO nebo do muzea. Sledujte
proto pozorně internetové stránky www.elektrowin.cz a fecebookový profil Recyklace je
legrace, kde najdete vždy aktuální informace.
ELEKTROWIN

Evidence
obyvatel
Stav obyvatel k 29. únoru 2016:
531, z toho
268 mužů a 263 žen

Kino v Kyselce
duben
promítáme vždy od 19:30, není-li uvedeno jinak

9. 4.
16. 4.
23. 4.
30. 4.

Vojtěch
Rudý kapitán
Gangster Ka - Afričan
Wilsonov
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