Ohlédnutí za Dnem fotrů
stal Petr Hofman ze Sokolova a nejlépe
hájil "bar vy" Velichova Karel Kotek
i přes to, že Jožka Fiala se stal vítězem
dvou disciplín.
Před zahájením soutěží jsme symbolickou minutou ticha uctili památku našeho dobrého kamaráda a přítele - pana
Miloše Bosáčka, který nás pár dní před
Dnem fotrů navždy opustil. Zahráli
jsme mu úryvek z jeho oblíbené písně
Blueberry Hill. Jako nejstarší fotr se
pokračování na str. 4

Úvodník
Dne 5. července. 2014 se konal tradiční,
již XI. Den velichovských fotrů. Zúčastnilo se 15 soutěžících v pěti disciplínách, tentokrát velmi nenáročných,
jako byla například chůze na čas na
chůdách, hod šipkami na terč, vrh cca
3 kilovou koulí, běh na 300 metrů (okolo hospody) a shyb na tyči. Vítězem se

Léto v plném proudu a avizované stavební
práce ve Velichově jsou na tom stejně.
Pravděpodobně v pátek 8. srpna bude po
tom, co bude odborně sejmut strop kostela, demontováno prostorové lešení. Zajímá-li vás pohled do útrob kostela, využijte
možnost, která se naskytne v sobotu
16. srpna, kdy před kostelem proběhne
mše v rámci setkání starousedlíků. Poté
bude kostel na necelou hodinu otevřen
pro veřejnost.
Revitalizace obytné zóny byla sice na pár
dní přerušena, ale hned v pondělí 11. srpna se stavební dělníci opět pustí do práce
a neodejdou dřív, než bude hotové parkoviště a komunikace před velkým panelovým domem. Spolu s tímto budou
opraveny chodníky od vchodu bytovky
(č. p. 130 a 131) a v rámci pokládání asfaltového povrchu budou opraveny části místních komunikací v místech propadu (např.
pod pneuservisem, komunikace ke garážím
apod.). Do konce srpna by mělo být hotové
i nové dětské hřiště na zahradě vedle
školky. Vzhledem k tomu, že poskytovatel
dotace odložil vyhodnocení podaných
žádostí, posunula se celá akce. Ale i tak
věřím, že počasí dovolí plné využití hřiště
ještě v září.
Přeji všem pohodovou druhou polovinu
léta a dětem ať srpen utíká co nejpomaleji.
Markéta Moravcová
starostka obce
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dTest: Nenechte si vzít svůj starý vysavač!

Vynalézavost podomních prodejců nezná
mezí. Už jsme zvyklí na to, že důvěřivým
lidem z domácí prezentace zůstává předražené a mnohdy nefunkční zboží, zatímco prodejci spokojeně odcházejí i s desetitisícovými
obnosy. Někteří obchodníci jdou však ještě
dál a na odchodu si vezmou i váš funkční
vysavač. To proto, abyste si odstoupení od
smlouvy raději dvakrát rozmysleli.
Obchodníci nabízející vysavače během domácí prezentace na místě podepisují se
zákazníkem smlouvu a rovnou mu doma
nechávají předváděný výrobek. Potud je to
běžná praxe. Někteří obchodní zástupci se

s tím však nespokojí - a vezmou lidem při
odchodu jejich dosud funkční staré zařízení,
aniž by jim vydali nějaké potvrzení.
"Pokud si spotřebitel posléze nákup rozmyslí
a využije svého zákonného práva na odstoupení
od smlouvy ve 14 denní lhůtě od převzetí zboží,
pak stojí před problémem, že až vrátí nechtěný
vysavač, nebude mít žádný," říká Lukáš
Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.
Na vrácení zaplacené kupní ceny zákon
pamatuje a ukládá prodejcům povinnost
vrátit do 14 dnů od oznámení odstoupení
získaný obnos. Navrácení starého vysavače se
však řídí obecnými pravidly o bezdůvodném

obohacení. K vydání vysavače tudíž musí
spotřebitel prodejce vyzvat a ideálně určit, do
kdy nejpozději má být vrácen. "Situace se ještě
komplikuje, pokud spotřebitel nemá doklad
o tom, že vysavač prodejci předal a ten si ho
odnesl. Není-li prodejce ochoten vrátit starý
domácí spotřebič zpět, nezbývá nic jiného, než
se obrátit s žalobou na soud. Nicméně
prokázat skutečnost, že vám obchodní zástupce
vysavač odnesl, nebude snadné," vysvětluje
Lukáš Zelený.
Popsané peripetie si můžete ušetřit tím, že si
váš starý spotřebič ponecháte. Přeci jen je
vaším majetkem a může být i nadále. Druhý
vysavač se v domácnosti neztratí. A pokud už
se při nákupu nového vysavače rozhodnete
váš starý spotřebič prodejci přenechat,
nechte si vystavit potvrzení o tom, kdy
a komu jej předáváte.
Jiná situace je, pokud prodejce od spotřebitele převezme již nefunkční vysavač.
Zbavujete-li se nefunkčního spotřebiče při
nákupu nového, pak je prodejce povinen
zajistit zpětný odběr starého elektrozařízení.
Pokud jej obchodníkovi předáte za účelem
ekologické likvidace, bude s ním nakládat
jako s elektroodpadem a zpět jej jistě žádat
nebudete.
d-Test

Zpochybnění restituce
Vleknoucí se restituční řízení se svého konce
jen tak nedočká. Server Novinky.cz přinesl
v posledním červencovém týdnu informace,
které vnášejí nové světlo do této problematiky.
Útvar odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK) v minulých dnech obvinil dvě
někdejší úřednice pražského magistrátu. Ty
měly v roce 1999 vydat potvrzení o československém občanství hraběnky Josefiny Czerninové,
která zemřela v roce 1965. Toto potvrzení bylo
jedním z klíčových dokumentů, bez kterého
nebylo možné o vydání restitucí žádat. Podle

Pozvánka do
amfiteátru U Lípy
23. srpna 2014 od 19 hod.
Letní taneční zábava
Band Luboše Víška
vstupné dobrovolné
31. srpna 2014 od 14 hod.
Pohádkové rozloučení s prázdninami
Pohádka Divadla Z bedny, soutěže pro děti

Setkání starousedlíků
Letošní setkání se uskuteční v sobotu 1.
srpna 2014, kdy od 11:00 hod.
proběhne u kostela Nanebevzetí Panny
Marie mše.
red

závěrů kriminalistů ÚOKFK postupovaly obě
úřednice nesprávně, neboť podle v té době platných a dostupných právních předpisů a rozhodnutí nebyla Josefina Czerninová občankou
Československa.
Majetek ve vlastnictví České republiky,
Vojenských lesů a statků ČR, Lesů ČR, který se
nachází na území Velichova, byl již v restituci
potomku Josefiny Czerninové vydán. Např.
zámek, který byl ve vlastnictví Karlovarského

kraje, byl navrácen na podzim roku 2012.
Majetek Obce Velichov zatím zůstává naším
majetkem. V případě již vydaného majetku
může dojít k obnově řízení.
ÚOKFK o svých závěrech uvědomí příslušné
instituce. Nyní bude záležet na postupu soudu
a právníků. Připomínám, že restituční řízení se
týká např. hospody, hasičárny, dvora, lokality
Mravenčí vrch a dalších mnoha pozemků.
Celý článek najdete zde:
http://www.novinky.cz/krimi/343613-dedictvipo-hrabence-czerninove-se-zrejme-vraci-neopravnene-obvinili-dve-urednice.html
O dalším vývoji v celé situaci budeme samozřejmě informovat prostřednictvím Velichovských
novin.
MM
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Velichovské letní kino

V parčíku pro volnočasové aktivity, který najdete na pravém břehu
Ohře, bylo v pátek 1. srpna od půl desáté večer poprvé promítáno letní kino. Českou hudební komedii Revival s Bolkem Polívkou a
Karlem Heřmánkem v hlavních rolích si nenechalo ujít na osm
desítek diváků.
Počasí nám přálo, dataprojektor, přehrávač ani nafukovací plátno
neselhaly. Úpravu parčíku a koupi projektoru včetně nafukovacího
plátna se nám podařilo zrealizovat díky Programu rozvoje venkova projekt Kraj živých vod II. Díky tomuto projektu došlo k přeměně
nevzhledné louky na parčík.

Jak kdo přišel, tak si na donesenou deku nebo své křesílko sednul.
Občerstvení bylo zajištěno z pivního voru nebo z vlastních zásob.
Spokojení diváci nešetřili chválou a letní kino bude určitě pokračovat
pravidelným promítáním každý pátek tak dlouho, dokud nám to
počasí dovolí.
V pátek 8. srpna promítáme už od 21:00 další český film Něžné vlny,
do konce prázdnin se můžete těšit na filmy jako Martin a Venuše,
Mamma Mia nebo Probudím se včera. Jaký film budeme promítat,
zjistíte z plakátku, na webových stránkách obce, na Facebooku,
MM
prostřednictvím SMS Infokanálu a z místního rozhlasu.

4. Velichovský triatlon
Datum konání:
neděle 7. září 2014
Pořadatel:
Obec Velichov
Štafetový závod tříčlenných družstev - každou disciplínu musí
absolvovat jeden ze členů družstva, absolvováním jedné disciplíny je
vyloučena možnost absolvování jiné.
Minimální věk účastníků:
15 let
(mladší 18 let se souhlasem rodičů - podpis na přihlášce)
Startovné:
150 Kč/ družstvo
v cíli občerstvení - minerálka, müsli tyčinka, ovoce
Překonání Ohře: z přístaviště na pravém břehu Ohře proti
proudu a zpět, účastník může řeku zdolat libovolným způsobem,
pokud k tomu bude mít "pomůcku", musí s ní doběhnout ke břehu
(start je od lávky přes Petrovský potok - běh k řece cca 50m).
Jízda na kole 5 km: z pravého břehu Ohře, značená cesta v terénu.

Cyklistická
přilba
podmínkou účasti!
Běh 2,2 km:
běh nebo chůze od
hasičské
zbrojnice
k objektu bývalé
niťárny (zde je kontrolní bod) a zpět k hasičské zbrojnici.
8.45 - 9.30
- prezence (OÚ Velichov)
9.45
- seznámení s pravidly (louka na pravém břehu Ohře)
10.00
- START
12.00
- vyhlášení výsledků
(amfiteátr Hospody U Lípy)
Ceny pro 1. - 3. místo, vítěze jednotlivých disciplín a nejoriginálnější
družstvo, slosování cen (během vyhlášení bude vylosován jeden účastník každé z disciplín).
Putovní pohár získá obec, jejíž družstvo (minimálně 2 členové musí
být ze stejné obce) dosáhne nejlepšího výsledku z obcí Poohří
(Šemnice, Kyselka, Velichov, Vojkovice, Stráž nad Ohří). Pohár bude
předán starostovi (starostce) obce.
Součástí akce bude duatlon pro děti - po doběhnutí posledního
závodníka triatlonu bude pro děti připravena trasa okolo zámku, kterou objedou na kole (odstrkovadle) a následně oběhnou. Vzhledem k
prvnímu ročníku této akce budou kategorie rozděleny až podle přihlášených dětí. Děti se neúčastní ve štafetě, ale každé samo za sebe
zdolá obě disciplíny. Startovné 20 Kč.
Účast na vlastní nebezpečí, akce se koná za neomezeného silničního
provozu!!! Zdravotník zajištěn.
Přihlášky k dispozici na OÚ nebo na www.velichov.cz.
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Ohlédnutí za Dnem fotrů
dokončení ze str. 1
zúčastňoval všech akcí a nikdy neodcházel bez ceny nebo pozornosti, kterou
vždy s úsměvem kvitoval.

Nezbývá než poděkovat všem sponzorům, kteří již byli jmenováni na
samotné akci a dík Beďovi Pavlíků za
králíky z masopeče, byli velmi chutní.
Pivo pro soutěžící bylo zdarma a co víc
si přát?
Ještě jednou děkují pořadatelé, Hubert
Plomer ml., Jarda Zágner a Jirka Bitman.

Evidence obyvatel
Stav obyvatel k 30. 6. 2014:
celkem 520, z toho 258 mužů a 262 žen

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

2. 8. Hany
9. 8. 12 let v řetězech
16. 8. Něžné vlny
23. 8. Před půlnocí
30. 8. Parádně pokecal
Od ledna 2013 jsou v kině nové reproduktory,
nové plátno a nová projekční technika.
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