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Velichovské stavění máje
Mezi nejhezčí tradice ve Velichově jistě patří
stavění máje. Už pro svou náročnost a výjimečnost při stavění, která se již řadu let
traduje a provádí stále stejným způsobem.
U diváků, kteří tento způsob ještě neviděli,
vyvolává obdiv a uznání. Je to i způsob velení
při stavění a mohl bych hovořit i o morálce
"stavebníků", která je při stavění velmi
důležitá. Veliká zodpovědnost padá i na
velitele stavění. Nechybí humor, nechybí
dobrá nálada. Za ta léta, co se májka staví, je
již vše tak sehráno, že má každý svoji práci,
o kterou se sám přihlásí a provede. Letošní
májku dlouho vybírali Bedřa Pavlík s Albínem Pavlisů a zajistili i odvoz májky. Májku
po té připravovali společně se Zdeňkem Bačíkem a Pepou Klimentem na náhradní ploše, protože nám do termínu letos zasáhl
Pivní pochod. Díru vykopali Jirka Alexy,
"Báca" Truhlářů a Míša Medvěd, který kvůli
tomu přijel ze Švédska (!). Věnec se tradičně
stává záležitostí Zdeňka Šmejkala, Péti
Homolky, Karolínky Bitmanové a Gecáka,
který jim tam překáží. Na celou přípravu bedlivě dohlíží Honza Škuthan, co by velitel
stavění. Celá příprava probíhá zcela hladce
a čeká se na vykopání "pokladu" - láhve vodky ukrytou v díře pro májku. Když je vše
připraveno, tak se posedí a samotná stavba
proběhne po kulturním, doprovodném pro-

gramu. Pokud vše probíhá hladce jako letos,
tak je májka za dvacet minut postavena. Sám
jsem několikrát měl možnost velet při stavbě
májky a znám celé dění okolo přípravy, a tak
je pro mne zážitkem znovu prožívat vše od
začátku a je příjemné si nyní sednout a sledovat se zájmem průběh stavění. Je to krásný
zážitek a jsem tak trochu hrdý, že se můžeme
pochlubit takovou krásnou tradicí. Využil

pokračování na str. 4

Úvodník
Máj, lásky čas… téma letošního ročníku
Her u hranic bez hranic v Dalovicích,
kterých se v sobotu 6. května zúčastní
velichovské družstvo. Tento měsíc přeje
zamilovaným a také podvodníkům, kteří
se snaží vymámit z lidí hledajících lásku
nemalé peníze. Právě pro ty nezadané,
kteří hledají své štěstí i na webových
stránkách, je určena rada dTestu, jak
nenaletět a nepřijít tak o nemalé peníze.
Aprílové počasí pomalu a jistě střídá
zatím chladný květen. Toto počasí je
ideální k výletům, při kterých se člověk
přece jen trochu zapotí. Jedním z takových může být výšlap na rozhlednu
Bučina v sousední Kyselce. Že jste tam
ještě nebyli? Tak to máte ten nejvyšší čas,
abyste stihli vidět vznikající sochy.
Druhou květnovou neděli slavíme Den
matek, přeji tedy touto cestou všem
maminkám krásný nejen tento den.
Markéta Moravcová
starostka obce
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dTest: Hledání dokonalého
protějšku vás může přijít draho
Internetové seznamky často lákají nové
zákazníky, aby vyzkoušeli jejich služby na
měsíc za snížený poplatek. Že je ale potřeba
se po zkušebním měsíci zase aktivně odregistrovat, zjistí zákazník většinou až ve chvíli,
kdy mu z účtu odputují peníze za další členské období. Z romantického snu se tak rychle stává noční můra.
Členství na zkoušku bývá spojeno s automatickým prodloužením smlouvy, kterému lze
předejít jen včasným odhlášením služby.
Podmínky smlouvy přestávají být po měsíci
výhodné, další členské období může trvat
i rok a cena je mnohonásobně vyšší. "Lidé si
obvykle myslí, že pokud své členství sami
neprodlouží, po měsíci skončí. Ve skutečnosti je
tomu ale naopak. Dokud členství nevypoví,
smlouva se neustále automaticky prodlužuje
a seznamka si samozřejmě účtuje nemalé
poplatky. Klienti pak neuspějí ani s argumentem, že stránky nenavštěvují, a služby

tím pádem vůbec nevyužívají," upozorňuje
Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení
spotřebitelské organizace dTest.
O tom, že se má smlouva po měsíci automaticky prodloužit, musí být zákazník
informován ještě před provedením závazné registrace. "Tato informace bývá často
ukryta v obchodních podmínkách, což ve
spotřebitelských smlouvách považujeme za
nepřiměřené," uvádí Lukáš Zelený. Pokud se
ale zákazník chce vyhnout problémům, raději
by po podobných ustanoveních v obchodních
podmínkách měl včas pátrat. Dozví se v nich
mimo jiné, dokdy je nutné seznamce
oznámit, že o další členství nestojí, a vyhne se
tak automatickému prodloužení smlouvy.
Některé seznamky umožňují, aby zákazník
smlouvu vypověděl i v době trvání členství. Nevyplatí se tedy mávnout nad ztracenými penězi rukou a zůstat pasivní.
"Pokud se vám podaří smlouvu vypovědět co

nejrychleji, můžete alespoň část peněz ušetřit.
Například u společnosti be2 můžete výpověď
podat téměř kdykoli, společnost Dateyard
naproti tomu umožňuje smlouvu vypovědět
vždy jen v krátké lhůtě před uplynutím členského období. Pamatujte přitom, že smazání
profilu není výpovědí, tím se jen zbavujete
možnosti využívat zaplacené služby," vysvětluje Lukáš Zelený.
Při registraci je také obvykle vyžadováno,
aby zákazník uvedl číslo své platební karty. Seznamka si potom může peníze z účtu
zákazníka strhávat bez ptaní a jejich
vymáhání zpět bývá velmi obtížné.
"Někteří uživatelé řeší celou situaci tak, že
si jednoduše zruší svůj platební účet, aby
z něj nemohly odcházet další platby, a o věc
se dále nestarají. To ale nestačí. Pokud
závazek trvá, má provozovatel seznamky
právo nezaplacený poplatek za členství
vymáhat a dlužná částka může v konečném
důsledku narůst i o náklady soudního řízení
a exekuce," varuje Zelený. Smlouvu je proto potřeba řádně ukončit, a to buď oznámením o nesouhlasu s automatickým
prodloužením anebo výpovědí, pokud ji
obchodní podmínky připouštějí.
"Vzhledem k tomu, že internetové seznamky
jsou často provozovány zahraničními společnostmi, bývá komunikace s nimi velmi
obtížná. Veškerá oznámení zasílejte pro jistotu poštou na doručovací adresu uvedenou
v obchodních podmínkách. Pro řešení sporů
se společnostmi z jiných členských států
Evropské unie, Islandu nebo Norska je
možné využít také služeb Evropského
spotřebitelského centra," radí Zelený.

OČKOVÁNÍ PSŮ
PROTI VZTEKLINĚ
Kdy: pondělí 8. května 2017
od 13.00 hod.
Kde: Velichov - autobusová zastávka na návsi
• Vakcína proti vzteklině 150 Kč
• Kombinace 350 Kč
• Nezapomeňte na očkovací průkaz psa.

Výjezd hasičů
Na 1. máje dopoledne se ve Velichově
rozhoukala siréna svolávající dobrovolné
hasiče k zásahu. Za pět minut se vydalo
na cestu houkající hasičské auto - směr
Vojkovice, kam naše jednotka dorazila
jako první k havárii osobního vozidla. Ať
si říká na adresu našich hasičů kdo chce,
co chce, vyjet 5 minut po zahoukání
sirény je výkon hodný profíků.
red
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Daň z nemovitostí
Složenky pro placení daně z nemovitých věcí
jsou ve většině případů centrálně zpracovávány a zasílány poplatníkům. Daň je v případě, že nepřevyšuje částku 5 tis. Kč, splatná
najednou a to do 31. května. Ke stejnému
datu lze daň zaplatit najednou i při vyšší částce. Má-li poplatník daně více nemovitých věcí na území více krajů, jsou do obálek vkládány společně složenky za všechny finanční
úřady, v jejichž obvodu se nemovité věci
nacházejí.
Upozornění: Adresa P. O. Boxu uvedená v levém horním rohu obálky je určena pouze
pro vrácení nedoručitelných složenek Českou poštou, nikoli pro zasílání jiné korespondence finančním orgánům. Orgánem, který
vyměřuje daň, je vždy místně příslušný finanční úřad. Veškeré dotaz, podněty, odvolání apod. proto zasílejte na adresu územního pracoviště místně příslušného finančního úřadu uvedeného na složence - pro nás
red
je to pracoviště v Ostrově.

Dřevosochání
na Bučině

Rozhledna na Bučině je vidět už z dálky.
A to především díky tomu, že byly vykáceny stromy v jejím okolí. Postupně vznikají
z pařezů v okolí rozhledny nádherné sochy. Rozhledna je přístupná jak po značené stezce od lázní v Kyselce, tak po cestě
mezi pastvinami od Svatoboru.
red

Čištění Ohře
Panečku, opět jste mile překvapili! Letos
se při čištění Ohře sešlo v parčíku 61 dobrovolníků, z toho 16 dětí. Mezi dobrovolníky byla spousta místních, ale i chatařů,
kterým není ochrana životního prostředí
lhostejná. Opět se podařilo vyčistit oba
břehy Ohře, odpadů se sesbíralo více než

dost. Co šlo, bylo vytříděno, ostatní
nepořádek skonči na skládce. Odměnou
pro dobrovolníky bylo triko a výborná
zelňačka, o kterou se postaral Honza Bitman a jeho Hospoda U Lípy. Každý rok se
snažíme čištění vylepšit, příště se snad
podaří zajistit i dětská trika.
red

