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Májka

Úvodník
Tolik názorů a odborných výkladů ze všech
různých stran, do toho mimořádná opatření
a nařízení vlády, která se mění podle vývoje
situace. Zároveň spousta neúplných nebo
nepravdivých zpráv. Jak se v tom má jen
člověk vyznat a správně rozhodnout? Obzvlášť, když je jeho úsudek do jisté míry
ovlivněn strachem z neznámého? Jedno je
jisté, je mnohem snazší mít názor a komentovat, než přijmout odpovědné rozhodnutí,
které bude mít daleko větší dopady, než jen
na samu sebe nebo nejbližší okolí. Vždy je
snazší reagovat na hotové, než vymýšlet
návrh. Pravdou je, že charaktery lidí se v této
době ukazují v plné parádě, na jedné straně
obrovská vlna solidarity, na druhé straně
krátká paměť těch, kteří zapomněli na to,
jak opatření ignorovali a v okamžiku, kdy je
nebezpečí nákazy možná nadosah, hledají
viníky všude kolem a útočí na ty, kteří za to
nemohou.
To, že něco můžu, neznamená, že hned také
musím. Nikdo nikoho nenutí chodit do
znovu otevřených obchodů hned první den.
Ano, také si někdy ťukám na hlavu při čtení
toho, co se smí a co naopak ne. Bohužel
jsme přišli o tradiční pomlázku, veřejně přístupné stavění májky, zajímavé sportovní
a kulturní akce. Jaká by byla situace, kdyby
opatření nepřišla, se už nyní nedozvíme.
Začátkem května se měly ve Velichově konat
Hry u hranic bez hranic. Akce je přesunuta
na rok 2021. To, jak bude vypadat oslava
Dne dětí, si zatím netroufám odhadnout,
určitě ale něco s ohledem na možnosti, jaké
budou v době, kdy by se měla konat, vymyslíme. Jedno rozhodnutí druhou květnovou
neděli bude na sto procent správné - když
popřejeme všem maminkám krásný Den
matek, určitě nic nepokazíme.
Markéta Sinkulová Moravcová
starostka obce

Knihovna je od 28. dubna
2020 opět otevřena!
Kde se vzala, tu se vzala, najednou tam stála.
Není to májka, na kterou jsme byli zvyklí. Její
špička nedosahuje tam, kam dřív, ale to jí

neubírá na kráse. Prvomájový polibek pod
velichovskou májkou byl zachráněn.
red

Úterý 16 - 19, čtvrtek 17 - 19 hod.
Pravidla vstupu do knihovny: vstupujte s ústy zakrytými rouškou/vstupujte jednotlivě/při vstupu použijte
připravenou dezinfekci na ruce/omezte dobu pobytu, knihovna slouží pouze pro vracení a půjčení
knih/myslete na bezpečnost svou i ostatních.
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dTest: TOP 5 aktuálně
nejproblémovějších e-shopů
Spotřebitelská organizace dTest provozuje
již řadu let službu VašeStížnosti.cz, pro střednictvím které se snaží napomáhat ke
smírnému řešení sporů mezi spotřebiteli
a podnikateli. Skrze službu zaznamenává
tisíce stížností ročně, a má tak aktuální
informace o tom, kde se spotřebitelé setkáva jí s největšími problémy. Níže vám přináší
přehled pěti nejproblémovějších e-shopů
začátku letošního roku, kdy se projevila také
krize způsobená onemocněním covid-19.
Zdaleka nejhorší je situace s takzvanými
zprostředkovatelskými e-shopy, o kterých
dTest v minulosti už několikrát informoval.
Tyto e-shopy pouze přeprodávají zboží od
třetích stran (nejčastěji z Číny) a tvrdí, že jsou
jen zprostředkovatelem, nikoliv prodávajícím. Takovým postupem krátí práva českých
spotřebitelů, především právo na odstoupení
od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení
důvodu.
Celkově činí stížnosti na takové internetové
obchody přibližně jednu pětinu z tří a půl
tisíce stížností, jež dTest prostřednictvím své
služby VašeStížnosti.cz od začátku roku
obdržel. "Nejčastějšími problémy jsou u všech uvedených nedodání zboží nebo extrémní dodací doba
v řádech týdnů či měsíců, komplikace s odstoupením od smlouvy či reklamací a nedostatky
v informování spotřebitelů i v komunikaci," uvádí
Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské
organizace dTest. Všechny se také intenzivně

zapojily do obchodování s rouškami, respirátory, desinfekčními gely či dalšími ochrannými prostředky.
1. vevio.cz, huglo.cz, rivalenti.cz, zizer.cz,
modelty.cz, dresser.cz, velomont.com
Sice jde o několik různých webů, všechny
jsou však provázané. Řada z nich v poslední
době ukončila činnost, což ale nevymazalo
stovky spotřebitelů, kterým dluží peníze.
Provozovatelé těchto e-shopů se několikrát
změnili, až zůstaly tři společnosti: Ropeta
LTD se sídlem ve Spojeném království,
CupidiBellator Holding & Co, s.r.o.,
a Aurora IgniteDevine& Co s.r.o. Celkem
dTest eviduje na uvedené nechvalně známé
obchody 310 stížností od začátku letošního
roku, což řadí tuto skupinu na první místo.
2. vsevakci.cz
Název e-shopu je skutečně příznačný, protože
nabízí vše od kvetoucích živých kamenů, přes
různé druhy oblečení a hodinek, až po LED
nástavce na vodovodní kohoutky. Není se
proto co divit, že když přišla poptávka po
rouškách, začal nabízet i je. Celkem eviduje
dTest na e-shop provozovaný společností
DAMAINVEST s.r.o. od začátku roku 159
stížností.
3. postovnezdarma.cz
Obchod provozovaný společností Ateli,
s.r.o., který láká už svou webovou adresou na
poštovné zdarma, se v průběhu posledních
týdnů sice v informování spotřebitelů
o dostupnosti zboží zlepšil, avšak 140 stížnos-

tí za letošní rok ukazuje, že si své povinnosti
zcela svědomitě neplní.
4. svetomat.cz
Pestrou nabídkou zboží všeho druhu se
chlubí také Světomat provozovaný společností HeraFashionInvestment s.r.o. Že nákup
designových roušek či ochranných masek
neproběhne vždy bez problému, potvrzuje 53
stížností od začátku roku.
5. shopolo.cz
Na společnost MI SPORT d.o.o. ze
Slovinska, která provozuje tento e-shop, zaznamenává dTest stížnosti od roku 2019.
Opravdu se "proslavila" až v nedávné době,
kdy zákazníkům nabízela New Antiseptic
Hand Sanitizer, který měl být na bakterie
a další mikroorganismy účinný z 99,9 %. Po
zjištění, že se přípravek skládá převážně
z vody, kapky peroxidu a vonné esence, se
snažili spotřebitelé od smlouvy odstoupit, ale
řadě z nich se to nepodařilo. Za letošní rok
dTest eviduje 47 stížností.
U každého e-shopu, obzvláště pokud se jedná
o první nákup, doporučuje dTest spotřebitelům, aby si prověřili obchodní podmínky
a samotnou společnost, která je uvedena jako
provozovatel. "Pokud nelze dohledat a ověřit
identifikační číslo či kontaktní údaje, mělo by to
být pro spotřebitele jasným signálem, aby
nakoupili jinde," upozorňuje Eduarda Hekšová. Rovněž rychlé ověření zkušeností dalších zákazníků na internetu ještě před objeddTest
návkou ušetří starosti i peníze.

Dubnové dění ve školce
I když je školka zavřená, prázdnotou rozhodně nezeje. Zaměstnanci se zde pravidelně střídají a připravují vše proto, aby byla školka
krásně čistá a voňavá, hračky a všechny
pomůcky (a že jich je) správně roztříděné
a na svých místech.
Stav se neustále vyvíjí a v době, kdy jsou
připravovány noviny, nemůžeme přinést

informace o termínu otevření. Jisté je ale to,
že se dětem a paní učitelkám stýská. Děti se v
dubnu mohly dobrovolně zapojit do virtuálního programu - naučily se zaslané básničky a
jejich rodiče je pak natočili na video a
poslali. Program, se kterým by jinak děti vystupovaly u májky, si tak můžete užít alespoň
prostřednictvím mobilu nebo počítače.

Odkaz na video najdete na webových
stránkách obce www.velichov.cz. Dětem byl
zaslán další dobrovolný úkol - zdi šatny jsou
nyní smutné a prázdné, protože zimní
obrázky byly sundány. Děti tak mohou
vytvořit svá vlastní dílka, která se pak na
zdech šatny objeví. Jestli budou malovat,
stříhat nebo lepit záleží jen na nich a fantazii
red
jejich rodičů.

Zápis do školky
Zápis do mateřské školy ve Velichově pro
školní rok 2020 - 2021 se koná:
13. a 14. května 2020 od 13.00 do 16.00 hodin.
Zápis proběhne osobním podáním v
Mateřské škole Velichov bez přítomnosti
dítěte a to tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob (rouška je
samozřejmostí).
Zapisují se děti, které dovrší k 31.8.2020 2 let.
S sebou si přineste:
• Rodný list dítěte či jeho kopii
• Očkovací průkaz dítěte či jeho kopii
red
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Daň z nemovitých věcí
Finanční správa České republiky v těchto
dnech zahájila rozesílku celkem 3,3 mil.
obálek se složenkami na zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2020. Fyzické osoby,
které nemají zřízenu datovou schránku, obdrží do poštovních schránek bezplatnou "daňovou" složenku. Fyzické osoby, které mají
zřízenu datovou schránku fyzické osoby nebo
fyzické osoby podnikající, stejně jako právnické osoby obdrží informace pro placení
daně do své datové schránky. Pokud právnická osoba nemá zpřístupněnou datovou
schránku, dostane poštou běžnou poštovní
poukázku. Kdo se přihlásil k zasílání údajů
pro placení daně e-mailem, dostane všechny
potřebné informace k placení daně do své
e-mailové schránky. V případě poplatníků
přihlášených k placení daně prostřednictvím
SIPO proběhne úhrada daně v souladu
s podmínkami České pošty.
Složenky, případně informace k placení daně
z nemovitých věcí, by měly být poplatníkům
doručeny nejpozději do 25. května letošního
roku, pokud tomu nezabrání nečekané okolnosti související s koronavirem.

Lhůta pro zaplacení daně (nebo její první
splátky) sice končí 1. června 2020, ale vzhledem k současným mimořádným okolnostem
vzniklým v souvislosti s opatřeními proti
koronaviru je možné daň uhradit později.
Upozorňujeme, že u daně nebo splátky daně,
která nepřevýší částku 5000 Kč, obvykle
postačí v případě, že se poplatník dostal do
tíživé situace, při současné výši repo sazby
stanovené Českou národní bankou, uhradit
daň bez sankce v podobě úroku z prodlení
do 31. července 2020, u menších částek
i o něco později. Tato informace se týká
většiny poplatníků daně z nemovitých věcí.
Poplatníkovi sice v tomto období vznikne
nedoplatek na dani, ale vzhledem k mimořádné situaci nebude tento nedoplatek do
konce srpna 2020 vymáhán.
U daně nebo splátky daně vyšší než 5000 Kč
doporučujeme v případě, že se poplatník
neočekávaně dostal do finančních potíží,
využít žádosti o posečkání daně podle § 156
zákona č 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění. Kdo vlastní více nemovitostí
v jednom kraji a nemá daň vyšší než

5 000 Kč, najde v obálce jen jednu složenku,
kde budou platby za všechny nemovitosti
v kraji sečteny dohromady. Kdo vlastní nemovitosti na území různých krajů nebo platí
daň vyšší než 5 000 Kč, najde v obálce více
složenek.
Na složenkách je předtištěn bankovní účet
finančního úřadu, na který se daň platí, včetně předčíslí a kódu banky. Částku celkové
platby vyplní poplatník sám, a to podle údajů z alonže. Pro placení lze využít i QR kód,
uvedený na alonži.
Daň může být zaplacena:
• bezhotovostním převodem z účtu
poplatníka na účet finančního úřadu
• na poště daňovou složenkou bez
poštovného (platí jen pro fyzické osoby)
nebo běžnou složenkou
•prostřednictvím SIPO (platí pro poplatníky, kteří se k této službě přihlásili na
finančním úřadě do 31. ledna 2020; tito
poplatníci neobdrží obálku s daňovou
složenkou. Pozor na dostatečnou výši
inkasního limitu pro platbu SIPO!)
• hotově v pokladně finančního úřadu
Informaci o celkové výši daně a případném
přeplatku nebo nedoplatku se poplatník
dozví z oddělitelné části složenky (alonže),
stejně jako adresu územního pracoviště,
kde je uložen jeho daňový spis k dani
z nemovitých věcí.
Poplatníkům daně z nemovitých věcí, u nichž
na zdaňovací období roku 2020 došlo ke
změně výše daně oproti předchozímu roku,
případně oproti částce vypočtené v daňovém
přiznání, sděluje novou výši daně místně
příslušný finanční úřad nejčastěji hromadným předpisným seznamem. Tento seznam je
pro poplatníky zpřístupněn k nahlédnutí na
všech územních pracovištích příslušného
finančního úřadu v pracovních dnech v průběhu měsíce května. V případě nejasností či
nesrovnalostí se mohou poplatníci obrátit na
finanční úřad v místě, kde je umístěn spis.
Převzato z www.financnisprava.cz

Kontejnery na
velkoobjemový
odpad
V termínu od 4. do 8. června budou
v obci umístěny kontejnery na velkoobjemový odpad. První bude umístěn na
louce u trafostanice "Za vodou", druhý ve
dvoře a třetí na parkovišti u velkého panelového domu. Kontejnery budou vyvezeny v pondělí 8.června v dopoledních
hodinách.
Do kontejnerů nepatří nebezpečný
odpad, stavební suť a vyřazené elektrospotřebiče.
red
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Kontejnery na papír
Opět žádáme i touto cestou všechny, kdo příkladně třídí odpad, aby kartony před tím, než
je nacpou do kontejneru, rozřezali. Vyžaduje
to sice nutnou dávku trpělivosti, ale je opravdu škoda, když jedna krabice, která zůstane
dnem vzhůru, zabere místo a kontejner je tak
během chvilky přeplněný. Ukládání odpadu
mimo nádoby je pak přestupkem. Mnohdy ti,
kteří takto odpad u kontejneru nechají,
nemyslí na to, že je na krabici jejich adresa.
red

Očkování psů

MVDr. Valnoha bude ve středu 8. května
2020 od 13 hodin očkovat na návsi psy.
Očkování proti vzteklině stojí 150 Kč,
šestikombinace 350 Kč. Nezapomeňte vzít
očkovací průkaz psa.
Upozorňujeme na nutnost dodržování rozestupů (což vzhledem k chování svých psů stejně dodržujete), nezapomeňte na ochranu
vašich dýchacích cest rouškou.
red

Evidence
obyvatel
Stav obyvatel k 31. 3. 2020:
515, z toho 266 mužů a 249 žen.
V obci je k trvalému pobytu hlášeno 37 cizinců,
kteří nejsou do celkového počtu započítáni.
Upozornění: z důvodu ochrany osobních údajů již nezveřejňujeme výzvy k vyzvednutí zásilek
občanům s tzv. úřední adresou na nástěnce
umístěné na budově OÚ. Občané s úředním
pobytem se musí sami průběžně na OÚ informovat - tel. 353 942 105, popř. si zařídit
doručovací, popř. dosílací adresu. Doručovací
adresu si můžete zadat na OÚ Velichov,
adresu dosílací pro změnu na poště.
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