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Den velichovských fotrů Úvodník

Již po čtrnácté se konalo dne 8. 7. 2017
tradiční sportovní odpoledne pod názvem
"Den velichovských fotrů". V disciplínách silových, dovednostních a zručnostních se

utkalo celkem 12 borců a svedlo téměř
rovnocenný souboj o pěkné ceny.
Porota ve složení Jirka Bitman a Hubert
Plomer neměla tak těžkou práci, ale výsledky
byly velmi těsné. Nakonec zůstalo první mís-

to ve Velichově. Zasloužil se o to Kotek Karel
ml. O druhé místo se podělili Kamil Dvořák
z Karlových Varů a nový místní občan Míra
Hruška.

Je potřeba ještě touto cestou poděkovat všem
soutěžícím, pořadatelům a sponzorům. Hezké prostředí pro soutěž zajistila Restaurace
"U lípy".
red

Červenec patřil podle meteorologů k teplotně nadprůměrným i přes to, že přinesl několik výrazných výkyvů. Umím si
představit, že u řady z vás začala vytoužená dovolená právě při tom teplotním
výkyvu směrem k nižším teplotám, po
návratu z dovolené, kde jste chodili
v dlouhém rukávu, vás čekalo letní počasí
jen na cestě do práce a z práce. Tak to je
a nikdo to nezmění. Co ale k létu také
patří, jsou pohledy na plné košíky velichovských ostřílených houbařů, kteří dokážou najít jedlou houbu snad i na skále.
Druhou polovinu léta, která uteče bohužel stejně tak rychle, jako ta první,
máme ještě před sebou, tak přeji všem, ať
stihnou zažít a užít vše, co si přejí.
Markéta Moravcová
starostka obce

Mattoni
expres
Ještě čtyřikrát, konkrétně 5., 12., 19. a 26. srpna máte možnost projet se motorovým
vozem mezi Kyselkou a Vojkovicemi, popř.
trasu absolvovat již z Karlových Varů.
Expres odjíždí v 9:30 z dolního nádraží
v Karlových Varech a přes "horní" karlovarské nádraží a Vojkovice nad Ohří
doveze cestující do Kyselky.
Motorový vůz ještě uskuteční mezi
Kyselkou a Vojkovicemi nad Ohří dvě
jízdy tam i zpět a v 15:20 se vydá z Kyselky na zpáteční jízdu do Karlových
Varů. Z Vojkovic odjíždí v 10:03, 12:00
a 14:00, z Kyselky v 11:20, 13:20
a 15:20 hod.
Po předložení jízdenky z historického
motorového vlaku cestující získá slevu
50 % na vstupné do Mattoni muzea
v Kyselce.
Jednosměrné jízdné z Karlových Varů do
Kyselky je 100 Kč, mezi Kyselkou
a Vojkovicemi jezdí vlak za 60 Kč, děti do
10 let za 40 Kč.
red
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dTest: Danajský dar
v podobě LED žárovek
Přestože je podomní prodej v mnoha
obcích zakázán, jsou dodavatelé elektřiny
a plynu ve svých praktikách nezlomní.
D n e s a d e n n ě s e n a j d o u n e š ťža s t n í c i , k t e ř í
si podomní prodejce pustí do bytu a ne chají se obalamutit sliby o úspoře za
energie. Scénář je vždy stejný. Bezbran nému spotřebiteli prodejci vnutí kromě
smlouvy o dodávkách i sadu LED
žárovek. Je to ale dar - nedar.
Při podomním prodeji s vámi zástupci
dodavatele energií obvykle uzavírají dvě
smlouvy. Jednou je samozřejmě smlouva
o dodávkách energií a druhou překvapivě
kupní smlouva na sadu LED žárovek.
Někdy navíc každou smlouvu uzavíráte
s jinou společností. I když prodejci
prohlašují, že žárovky dostáváte jako
dárek, nenechte se ošálit. "To, co podepisujete, není předávací protokol. Jde
o kupní smlouvu, která má navíc jeden
hodně významný háček. Cena LED
žárovek se totiž odvíjí od toho, zda si
ponecháte smlouvu s dodavatelem energií. Pokud byste smlouvu z jakéhokoli důvodu ukončili, původní cena, která činí
pár korun, se může proměnit v částku
dosahující několika tisíc," vysvětluje Lukáš
Zelený, vedoucí právního oddělení

spotřebitelské organizace dTest. Prodejci
tvrdí, že na žárovky poskytují slevu v závislosti na tom, zda jste zákazníkem dodavatele. V zásadě vám ale žárovky vnutí se
slovy "zdarma" a "pozornost podniku",
aniž by po vás onen korunový doplatek
požadovali. Několikatisícovou pokutou si
ale dobře pojistí, že se ze smlouvy s dodavatelem energií nevykroutíte tak snadno.
Můžete se tím nechtěně dostat do role
doktora Zelí z žertovné povídky Šimka
a Grossmana "Nechci slevu zadarmo".
Od smlouvy s dodavatelem uzavřené při
podomním prodeji je možné do 14 dnů
odstoupit, anebo ji můžete až do 15 dnů
po zahájení dodávek bez sankce vypovědět. Trik obchodníků ale spočívá
v tom, že s vámi uzavřou smlouvy dvě.
Nestačí podle nich ukončit jen smlouvu
o dodávkách, ale musíte zvlášť ve stanovené lhůtě odstoupit i od kupní smlouvy. "Tato argumentace je podle nás
nesprávná. Z právního hlediska se jedná
o závislé smlouvy a kupní smlouva se
automaticky ruší se smlouvou o dodávkách. Doplatek za LED žárovky
zároveň představuje zákonem zakázanou
sankci," říká Lukáš Zelený a upozorňuje:
"Ukončíte-li smlouvu s dodavatelem, neza-

pomeňte mu žárovky vrátit. V opačném
případě byste museli jejich hodnotu
nahradit."
dTest

Vítání občánků
Máte-li zájem o přivítání vašeho potomka mezi
velichovské občany, přijďte se přihlásit na OÚ.
Termín stanovíme tak, aby vyhovoval všem
přihlášeným. S největší pravděpodobností se
MM
vítání uskuteční v září.
inzerce

VAIGL A SYN spol. s r. o.

České kuře přímo od farmáře,
drůbeží maso v akci je mražené!
tel. 474 66 72 63, 47 66 72 55
Akce - červenec - srpen 2017
Mini stehna
54 Kč/42 Kč/ kg
Kuřecí stehenní řízek
100 Kč/85 Kč/ kg
Kuřecí polévkové díly
22 Kč/18 Kč/ kg
Játra
47 Kč/38 Kč/ kg
Žaludky
42 Kč/30 Kč/ kg
Jarní kuře (bal. cca 5,5 kg) 47 Kč/kg
Kuře K12 (bal. 12 kg)
580 Kč/ karton
Akce běží do vyprodání zásob.
Velichov, náves 10. a 24. srpna
v čase od 9:25 do 9:35 hod.

7. Velichovský triatlon
Datum konání:
Pořadatel:

neděle 3. září 2017
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
(Dalovice, 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 (odrážedle) a následně oběhnou. Kategorie
budou 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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Sběr baterií

Obec zahájila spolupráci
s firmou ECOBAT s.r.o.
Firma je neziskovou
organizací, která od
roku 2002 zajišťuje zpětný odběr a recyklaci
přenosných baterií v České republice.
V roce 2016 zpětně odebrala 1 638 tun
baterií, což představuje 45 % baterií
dodaných na trh. ECOBAT provozuje
více než 20 000 míst zpětného odběru.
V průběhu prvních 14 dní nám dorazí na
úřad nový sběrný box včetně malých krabiček, které rozdáme do domácností,
které o ně projeví zájem. Naplněnou krabičku pak jednoduše odevzdáte na obecním úřadu. Máte-li o krabičku zájem, přijďte si pro ni po 9. srpnu.
MM

Letní kino v srpnu
4. 8. od 21:30 - Dítě Bridget Jonesové
18. 8. od 21:00 - Anděl Páně 2
Vstupné 50 Kč. V případě nepřízně

počasí promítáme v kostele. Vlastní
křesílko, deku, občerstvení s sebou.
red

