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Džínový ples
Nebyl to apríl. Alabalabamba dorazila, aby
před vyprodaným sálem dokázala, že jí to
hraje a zpívá pořád stejně dobře. Odměnou
jí byl zaplněný roztančený parket. Pro nás
pak byla odměnou úžasná účast všech
věkových skupin, každý si snad přišel na své.
Letos jsme propagaci udělali jen v našich
novinách a na plakátech, vstupenky se tak
dostaly snad všem místním, kteří měli zájem.
Sice nás návštěvy ze vzdálených míst také
moc těší, ale pohled na party velichovských
bavících se kamarádů přece jen o kousek víc.
Přála bych si, aby měl takovou návštěvnost
i Obecní ples, ale to už by to bylo všechno až
moc dokonalé.
MM

Úvodník
V dubnu před deseti lety jste poprvé našli
ve vašich schránkách Velichovské noviny.
Od té doby se nestalo, že by noviny
nějaký měsíc nevyšly. Naše periodikum
má přidělené registrační číslo Ministerstvem kultury ČR a my pravidelně
posíláme každý měsíc více než dvacet
obálek s povinnými výtisky do krajských
knihoven, archívů a dalších významných
institucí. Takže kdybyste navštívili např.
ve Zlíně krajskou knihovnu, najdete tam
v regálu i náš plátek.
Kromě svátků jara - Velikonoc, na nás
čeká v dubnu ještě jedna jarní akce čištění Ohře. Je to už rok, co jsem byla
neskonale pyšná na všechny dobrovolníky, kteří v hojném počtu dorazili a my
tak trumfli i Karlovy Vary. Necháme se
překvapit letos - jak počtem účastníků,
tak množstvím odpadů, které řeka přinesla. Když jsem viděla loňskou hromadu, říkala jsem si, že se řece muselo nesmírně ulevit, ale také to, že letos toho nemůže být zas tolik. Uvidíme v sobotu 8.
dubna.
Přeji veselé Velikonoce, dětem bohatou
pomlázku, dívkám a ženám symbolické
pomlazení a dospělým koledníkům bezbolestné střízlivění.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Recept na velikonoční
perníčky
Tyto perníčky jsou hned měkké a
nemusí se tedy nechávat odležet a
můžou se péct těsně před Velikonocemi.
Těsto:
30 g sádla
100 g medu
50 g másla
3 lžičky jedlé sody
? balíčku perníkové koření
4 vejce
650 g hladká mouka
250 g cukr moučka

1 cm vysoké. Před upečením potíráme perníčky žloutkem s vodou. Perníčky pečeme
podle barvy asi 10 minut při 200 °C.
Upečené perníčky zdobíme podle fantazie
bílkovou polevou.
Poleva - 1 bílek, 150g moučkového cukru, citronová šťáva - vyšlehat do pěny.

Čištění Ohře
Jak jsme avizovali již v minulém čísle,
uskuteční se v sobotu 8. dubna Čištění
Ohře. Na akci zveme všechny ekologicky
a dobrovolnicky smýšlející občany, kteří
za svou odvedenou práci vezmou zavděk
polévkou a trikem. Sraz dobrovolníků je
v 9:00 hod. v parčíku pod OÚ.
O polévku se sponzorsky postará Hospoda U Lípy, za což moc děkujeme.
red

Těsto připravíme na vále. Prosejeme na něj
mouku s cukrem. Uděláme do něj důlek
a přidáme ostatní suroviny. Nakonec dáme
tuk nakrájený na menší kousky. Těsto na
perníčky důkladně prohněteme, zabalíme do
mikrotenu a v lednici necháme těsto uležet
den až týden.
Uleželé těsto vyválíme na asi 4 mm plát,
vykrojíme a pečeme. Perníčky budou asi

dTest: Proč je podomní
prodej energií tak rizikový
Podomní prodej je v řadě měst a obcí
zakázán a často se lze setkat s varováním
před praktikami některých podomních
prodejců. Přesto se stále najde mnoho
lidí, kteří těmto obchodníkům otevřou
dveře. Mezi nejčastější nabídky podomních prodejců patří smlouvy o dodávce
energií. Pokud nátlaku prodejců podlehnete, máte ještě možnost se ze smlouvy
vyvázat. Jak na to?
Podomní prodejci si ve způsobech mnohdy nezadají s pořadateli předváděcích
akcí. Zneužívají nezkušenosti a důvěřivosti
především starších lidí. Zahlcují je odbornými výrazy, které ve skutečnosti znamenají třeba něco úplně jiného. Nejen
seniorům je pak trapné přiznat, že tomu
nerozumí, a raději se vším souhlasí.
Pokud se rozhodnete podomního prodejce pustit přes svůj práh, měli byste jako
první zkontrolovat jeho totožnost.
Podomní prodejci nabízející uzavření
smlouvy o dodávkách energií jsou totiž
pověstní nejen agresivním jednáním, ale i
tím, že uvádějí lživé informace. " Č a s t o s e
například představují jako zástupci vaše ho stávajícího dodavatele energií, distri butora nebo Energetického regulačního
ú ř a d u , " upozorňuje Lukáš Zelený, vedoucí
právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.
Obvyklou záminkou podomních prodejců

je návštěva za účelem kontroly vašeho
vyúčtování. Jakmile vyúčtování předložíte,
spočítají vám úsporu, které dosáhnete,
pokud s nimi uzavřete novou smlouvu na
dodávky energií. Je ale velmi nepravděpodobné, že výhodná nabídka za vámi
takto přijde sama. Nejvýhodnější nabídky
si musíte aktivně vyhledat například prostřednictvím srovnávačů, ale nejlépe
oslovením konkrétních dodavatelů, protože srovnávače neberou v potaz všechny
podmínky smluv a ne všechny nabídky
jsou veřejné. Rozhodně tedy smlouvu, ale
ani žádné jiné dokumenty na místě podomnímu
prodejci
nepodepisujte.
"Z d o k u m e n t u , o k t e r é m p r o d e j c e t v r d i l ,
že se jedná o potvrzení jeho návštěvy
a seznámení se s nabídkou, se totiž může
později vyklubat smlouva. Dokumenty si
v klidu prostudujte až po odchodu prodej ce a dejte mu případně vědět, že smlouvu
c h c e t e u z a v ř í t , " radí Lukáš Zelený.
Pokud smlouvu o dodávkách elektřiny či
plynu podomnímu prodejci přeci jen
podepíšete a později zjistíte, že je nevýhodná, můžete od ní ve lhůtě 14 dnů
odstoupit. Nestihnete-li to v této lhůtě,
umožňuje vám energetický zákon smlouvu
vypovědět od jejího uzavření až do 15.
dne po zahájení dodávek. Výpovědní
doba poté činí 15 dnů a začíná běžet
prvním dnem měsíce následujícího po

doručení výpovědi dodavateli. " V t o m t o
případě vůči vám nemůže dodavatel
uplatňovat v souvislosti s výpovědí
smlouvy žádnou sankci, tedy například
smluvní pokutu či poplatek za ukončení
s m l o u v y , " vysvětluje Zelený.
Někteří dodavatelé také přicházejí
s trikem pronájmu či prodeje žárovek.
Spolu se smlouvou o dodávkách energií
podepíšete i smlouvu, podle které
obdržíte do nájmu či do vlastnictví sadu
žárovek za výhodnou cenu. Pokud však od
smlouvy o dodávkách energií odstoupíte,
částka za žárovky se podle smluvních podmínek vyšplhá na několik tisíc korun
a dodavatel ji bude chtít zaplatit. Lidé tak
raději vezmou zrušení smlouvy zpět.
Lukáš Zelený vysvětluje, že takový postup
dodavatele není v souladu se zákonem:
"Odstoupením či výpovědí smlouvy o
dodávkách energií se ruší automaticky i
smlouva o koupi či nájmu žárovek.
Pokud by po vás dodavatel požadoval
zaplacení vysokých částek, jedná se o
sankci nebo překážku pro zrušení smlou vy uzavřené při podomním prodeji.
Taková sankce je ze zákona zakázána.
Doporučujeme žárovky dodavateli vrátit
oproti potvrzení a trvat na tom, že
požadované částky platit nebudete."
dTest
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Holčičí jízda
No jak jinak nazvat vítání občánků, když
se ho účastní pět roztomilých holčiček?
V pátek 31. března byly v naší školce přivítány mezi velichovské občánky Rebeka
Schmiedlová, Eliška Mochalová, Karolínka Vojtová, Vendulka Sinkulová a Magdalenka Škuthanová. Jak už bývá zavedeným zvykem, děti, které jsem nedávno
mezi občánky vítala, v tento den již před-

nášely básničky. Říká se, že nebude válka,
když se rodí holky. No obávám se, aby nebyla válka o prvního kluka, který se
k nám přistěhuje nebo narodí. Každopádně přeju všem holčičkám, aby byly celý
život všemi milovány a obdivovány tak, jak
jsou teď, a jejich rodičům hodně trpělivosti a spousty času, který budou se svými
MM
dětmi trávit.

