Rozloučení s předškoláky
Ani letošní rok se nestal výjimkou
a naši mateřskou školu opouštějí děti,
které po prázdninách zasednou do školních lavic. S Verunkou Javůrkovou,

Terezkou Fialovou, Kubíkem Vlnasem
a Péťou Tusjakem se v pondělí 30. června odpoledne přišla rozloučit spousta
kamarádů, tomu všemu přihlíželi ro-

diče, prarodiče a tety. Aby to loučení se
školkou nebylo tak smutné, přijel
krejčík Honza, kter ý měl připravené
divadlo se spoustou písniček. Děti pak
pokračování na str. 4

Úvodník
Loni touto dobou jsem psala úvodník
o tom, že se v létě bude realizovat parčík
pro volnočasové aktivity u Ohře. Posteskla
jsem si, že naplánovat akci ve veřejném
sektoru není tak snadné, jako doma na
zahradě. Loni se k tomu mému stesku
ohledně zákona na zadávání veřejných
zakázek, termínů jednání zastupitelstva
a vytíženosti stavebních firem, které mají
přes léto nejvíc práce, přidal ještě problém
s firmou, která byla vybrána, ale nedodržela smlouvu a nakonec byla smlouva
vypovězena a výběrové řízení se muselo
opakovat. Tak došlo k tomu, že keříky
byly vysázeny až v podzimích měsících
a ještě letos probíhaly úpravy. Cedule,
které v parčíku jsou, budou polepeny
informacemi o významných osobnostech,
fauně a flóře a v neposlední řadě dojde
i zahájení provozu letního kina. Nafukovací plátno, projektor a aparatura už
byly vyzkoušeny, vše funguje. Informace
o termínu prvního promítaného filmu
budou zveřejněny na nástěnce, rozeslány
přes sms a zveřejněny na webu obce. Teď
už jen doladíme detaily ohledně autorských práv a můžeme začít. Je tedy
nejvyšší čas najít doma vhodnou deku,
repelent a nachystat piknikový košík
s občerstvením. Tak totiž bude kino fungovat - jak kdo přijde, tak si na donesenou deku sedne. Pálky, síťku a míčky na
stolní tenis, popř. pétanque koule musíte
mít také vlastní, ale pokud si chcete
zahrát v parčíku kuželky, můžete si je
půjčit na obecním úřadu (možné i na celý
víkend).
Přeji všem hezké a dlouhé léto plné nezapomenutelných zážitků.
Markéta Moravcová
starostka obce
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dTest a ESC: Pozor, smlouvu o zájezdu
uzavřete i jedním kliknutím

Někteří lidé si myslí, že když nepodepíší
vytištěnou smlouvu o zájezdu, tak pro ně
není žádná objednávka závazná. Na to
pozor. Při vybírání dovolené na webech
zahraničních a nově i českých cestovních
kanceláří mohou spotřebitelé vinou nepo zornosti přijít ke značné finanční újmě.
Stačí k tomu prakticky jediné kliknutí.
V řadě případů dochází k tomu, že jsou
lidé povinni zaplatit vysoký storno poplatek
za zrušení objednaného zájezdu především
u německých cestovních kanceláří. Stačí
totiž, aby na webu - u zájezdu, o němž
uvažují - uvedli své jméno a e-mail, klikli na
příslušné políčko a smlouva je uzavřena.
"Podle německých pravidel pro uzavření cestovní
smlouvy, stejně jako podle pravidel nového
občanského zákoníku v České republice, totiž

platí, že smlouvu lze uzavřít i prostřednictvím
internetu. Jestliže při potvrzení objednávky
spotřebitel odsouhlasí políčko typu "závazně
objednávám" , lze plnění smlouvy, a tedy i povinnost platby, právně vymáhat," vysvětluje Lukáš
Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.
S těmito problémy se ve své praxi často
setkává Evropské spotřebitelské centrum
(ESC). Vesměs jde o případy, kdy spotřebitelé ne zcela rozuměli německy, a tak si
nevšimli, že políčko je opatřeno formulkou
"závazně objednávám". "Tito lidé se pak na
ESC obracejí s prosbou o pomoc s tím, že se jim
storno poplatky zdají neúměrně vysoké
a nechtějí je platit. Storno poplatky mohou
zcela v souladu s právními předpisy některých
zemí dosahovat až 100 % ceny objednaného
zájezdu. Někdy se sice podaří případ vyřešit díky

Volby do
zastupitelstev obcí
Čtyři roky utekly jako voda a opět přinášíme informace k volbám
do zastupitelstev obcí, které se letos uskuteční
10. a 11. října.
MěÚ Ostrov, odbor dopravně správní - registrační úřad - sděluje, že
k převzetí kandidátních listin a k dalším úkonům dle ust. § 12 odst.
2, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou
oprávněni tito pracovníci:
• Věra Kotmelová - kancelář č. 1
- detašované pracoviště MěÚ Ostrov,
Hlavní tř. 795, tel. 353 808 632
• Ladislav Jiskra - kancelář č. 2
- detašované pracoviště MěÚ Ostrov,
Hlavní tř. 795, tel. 353 808 631.
Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce se podávají registračnímu úřadu - MěÚ Ostrov nejpozději do 16.00 hod. 66 dnů
před dnem voleb, tj. do 5. 8. 2014. Obsah a náležitosti kandidátní
listiny stanoví § 22 zákona.
Pokud bude podána kandidátní listina pro nezávislého kandidáta,
musí k ní být přiložena petice obsahující nejméně 25 podpisů, pro
sdružení nezávislých kandidátů musí být přiložena petice s nejméně
39 podpisy.
red

dobré vůli pořadatele zájezdu, ale není to pravidlem," upozorňuje Tomáš Večl, ředitel
Evropského spotřebitelského centra při
České obchodní inspekci.
Jakých chyb se lidé při vybírání dovolené
například dopouštějí? Objednají si "pro jistotu" dva zájezdy s tím, že si pak jeden
vyberou a druhý zruší. To byl případ jednoho spotřebitele, který byl nemile překvapen, že po zrušení jednoho z pobytů
přišla od německé cestovní kanceláře faktura na zhruba 27 tisíc korun, což odpovídalo
70% výši storno poplatku. Jiná zákaznice si
údajně chtěla jen vyzkoušet, jak bude vypadat způsob placení. Jenže než na webu
došla k platbě, uzavřela smlouvu o daném
zájezdu, o který ve výsledku neměla zájem.
V tomto případě šlo o téměř 32 tisíc
korun.
Čeští spotřebitelé často mylně argumentují,
že nic nepodepsali a nic nezaplatili, a tudíž
je vše nezávazné. Jsou zvyklí na písemnou
formu smlouvy o zájezdu, kde je ke stvrzení
závazku nutný jejich podpis. Takový postup
už ale s novým občanským zákoníkem není
nutný ani v Česku. "Pamatujte také, že smlouva o zájezdu uzavřená se zahraniční cestovní
kanceláří se zpravidla bude řídit právem země,
v níž daná kancelář sídlí. Například v případě
německých kanceláří to tedy bude německými
právními předpisy," uzavírá Lukáš Zelený.
dTest
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Jó, brambory…

jó brambory, ty se hoděj ke všemu. Nic
jiného, než si zazpívat několikrát za
sebou těchto pár slov, velichovským
hasičům nezbylo. Na soutěži v požárním

útoku, která se konala v sobotu 28.
čer vna v sousedních Vojkovicích, se
svým vyrovnaným výkonem obsadili
čtvrtou příčku (ze 7 družstev). Kdyby

došlo ke sčítání časů, výsledek by
dopadl líp, ale pravidla ve Vojkovicích
jsou neúprosná. Stejně jako nasávání
vody nikoli z kádě, ale přímo z řeky.
red

Sms Infokanál

Kontejnery
na odpad

Den fotrů
ve Velichově

Do Sms Infokanálu je nyní zaregistrováno již 100 občanů, kterým pravidelně zasíláme zdarma sms o svozu

odpadů, výpadkům elektřiny nebo odstávkách vody. Pokud nemáte přístup k
internetu, kde je na stránkách
www.velichov.cz registrační formulář,
nebo se obáváte poslat na číslo:
353 942 105 sms s registrací ve tvaru:
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJM
ENImezeraVELICHOVmezeraCISLOPOP
ISNE
(Pro registraci chat y je potřeba za číslo
popisné přidat mezeru a slovo
EVID), přijďte na úřad, rády vám
pomůžeme. Registraci můžeme vyřídit
i telefonicky na výše uvedeném čísle.
MM

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou
umístěny na louce u trafostanice v části obce
Za vodou, ve dvoře u hasičské zbrojnice a na
parkovišti u panelového domu od čtvrtka

10. července, kdy budou kontejnery
v dopoledních hodinách rozestavěny, do
pondělí 14. července, kdy zas budou
dopoledne odvezeny. Do těchto kontejnerů
rozhodně nepatří nebezpečný odpad a vyřazené elektrospotřebiče. Svoz nebezpečného
odpadu bude zajištěn opět na podzim,
vyřazené elektrospotřebiče je možné uložit po
předchozí domluvě na tel. 353 942 105 na
místo zpětného odběru v "šatlavě" pod
red
hospodou.

Již XI. ročník Dne velichovských fotrů se řadí
mezi tradičně konané akce. Letošní Den fotrů
se uskuteční v sobotu 5. července 2014 v prostorách "U Lípy", kde bude od 14.00 hod.
prezence, oficiální začátek od 14.30 hod.
Soutěžit se bude v pěti disciplínách prokazujících především zručnost. Hodnotné ceny čekají opět na vítěze i nejstarší účastníky soutěže. Po
skončení soutěží čeká všechny přítomné
skupina Brutus.
Pořadatelé srdečně zvou k hojné účasti místní
borce. Vítězové předešlých ročníků jsou vítáni!
JB
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Rozloučení s předškoláky
dokončení ze str. 1
"pomuchloval" obřími rukavicemi a popřál jim šťastnou cestu nejdřív zpátky
do školky, protože nás ze zahrady vyhnal
déšť. Uvnitř pak pokračovalo předání
dárků, přípitek dětským šumivým vínem, focení a společné posezení u dobrot, které připravili rodiče.
red

Evidence obyvatel
Stav obyvatel k 31. květnu 2014:
520, z toho 258 mužů a 262 žen

Kino v Kyselce
červenec
promítá se vždy v sobotu od 19:30

6. 7. Křídla Vánoc
12. 7 Zataženo občas trakaře 2
(od 18:00 hod.)

19. 7. Jako nikdy
26. 7. Paranormal aktivity: Prokletí
Od ledna 2013 jsou v kině nové reproduktory,
nové plátno a nová projekční technika.
Promítá se v digitální kvalitě.
Názor redakční rady nemusí být totožný s názorem přispěvatelů. Redakční rada neodpovídá za obsah příspěvků, jejichž autorem není její člen.
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