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Zimní pohár

pokračování na str. 4
Zatímco loni hasiči na zahradě bývalého dětského domova pěkně vymrzli a zmokli, letos
k nim bylo počasí víc než hodné a tak se
v sobotu 21. října dopoledne soutěžilo
a rozhodovalo o majiteli putovního poháru
opravdu parádně.
Borci z Hroznětína předvedli, že si v minulých letech pohár zasloužili a opět ho uzmuli
klukům z Mírové, kde trávil v jejich klubovně uplynulý rok. Druhé místo patřilo
Nové Roli a třetí Mírové. Sedmička je sice
šťastným číslem, ale ne v případě, že obsadíte

sedmé místo z osmi, jako se to povedlo místním hasičům. Povedlo se minimálně to, že
jsme porazili sousední Vojkovice, jejichž
mužstvo dorazilo v oslabené sestavě a musely
jim tak pomoct dvě velichovské ženy.
Předposlední jsme skončili i v kategorii PS 8,
tentokrát ale předposlední znamenalo medailové umístění, protože v této kategorii
jsme soutěžili s Pilou a Březovou.
Den si ale všichni náramně užili, o legraci
a dobře míněné rady k technice a dalšímu
vybavení nouze nebyla. Kamarádi z Pily

Úvodník
Jedna převrácená mobilní toaleta
u velkého panelového domu - zatím
jediná zjištěná škoda v naší obci po
vichřici, která se poslední říjnový víkend prohnala republikou. Nepříjemnost v podobě vypnuté elektřiny od
rána do tmy. Připomenutí, co všechno
je na elektřině závislé. Obdiv zasahujících hasičů, ze kterých se ve většině
postižených oblastí stávali dřevorubci
a pokrývači. Rozmrzelost nad tím, že
nemám bližší informace, které bych
mohla šířit dál, i když ve zprávách
říkali, že to měli starostové za úkol. Ale
na druhé straně opět poděkování, že to
naše údolí zůstalo ochráněno před všemi pohromami, které jsme viděli např.
i v nedalekém Ostrově.
Přejete si bílé Vánoce? Tak hlídejte, ať
se vám na zahradě neobjeví nový
krtinec. Listopadová pranostika totiž
říká: " K d y ž k r t e k v l i s t o p a d u r y j e , b u d o u
n a v á n o c e l é t a t k o m á ř i . " Zatím je venku
počasí spíš aprílové, ale díky tomu
netrpíme pod inverzí. Na všem najdeme něco dobrého. Tak nám přeju, ať
kolem sebe vidíme spíš to lepší.
Markéta Moravcová
starostka obce
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dTest: Pojištění na blbost,
nebo pojištění pro blbce?
P o j i š ťžo v n y j i ž s t a n d a r d n ě n a b í z í m e z i
svými produkty také pojištění občanské
odpovědnosti, lidově řečeno pojistku na
blbost. Jde o pojištění, které by mělo krýt
veškeré škody, jež způsobíte v běžném ži v o t ě . N ě k t e r é p o j i š ťžo v n y s i a l e z ř e j m ě p l e tou pojem "pojištění na blbost" s pojmem
"pojištění pro blbce". Vzhledem ke
svéráznému výkladu pojistných podmínek
a četným výlukám se může stát, že ačko liv pravidelně platíte pojistné, plnění od
p o j i š ťžo v n y s e n i k d y n e d o č k á t e .
Paní Ireně se stalo, že její pětiletý syn
nedopatřením polil kakaem telefon její
kamarádky, která u ní byla na návštěvě.
Ihned vzniklou škodu nahlásila své
pojišťovně a pravdivě vylíčila všechny
okolnosti pojistné události. Pojišťovna se
nicméně rozhodla škodu neuhradit, ačkoliv přesně na tyto případy se má pojistka
vztahovat. Hlavním argumentem pojišťovny bylo, že podle občanského zákoníku
neodpovídá matka za škody způsobené
svým nezletilým dítětem, nezanedbá-li nad
ním náležitý dohled. Podle tohoto výkladu pojišťovny tedy nevznikla žádná
odpovědnost za škodu, a není tudíž důvod
vyplácet pojistné plnění. Své kamarádce
tak paní Irena, která se řídí především
pravidly lidské slušnosti, musela škodu
uhradit z vlastní kapsy.
Pokud by ale paní Irena dohled nad

synem zanedbala, pojišťovna by se mohla
chytit pojistných podmínek, v nichž stojí,
že pokud pojištěný poruší povinnost předcházet vzniku škody, nemusí mu plnění
vyplatit. "Přistoupí-li pojišťovna k podobně absurdnímu výkladu pojistných podmínek, stane se z celého pojištění
odpovědnosti prázdný produkt, kter ý
nelze využít v žádné životní situaci,"
konstatuje Lukáš Zelený, vedoucí
právního oddělení spotřebitelské organizace dTest. V takovém případě lze namítat, že ustanovení pojistných podmínek
zakládají významnou nerovnováhu práv
v neprospěch spotřebitele, protože se
oproti pravidelné úhradě pojistného
nikdy nemůžete dočkat výplaty pojistného
plnění od pojišťovny. K nepřiměřeným
smluvním ujednáním se podle zákona
vůbec nemá přihlížet.
Také seznam výluk bývá poměrně obsáhlý.
Pojišťovny zpravidla nevyplácí pojistné
plnění za škody způsobené příbuznými
a pojištění nekryje ani odpovědnost, kterou na sebe vezmete nad rámec právních
předpisů. Pokud tedy například máte
v úschově cizí majetek, který nedopatřením poškodíte, pojistného plnění se
nedočkáte. Co se týče pojištění odpovědnosti za dítě, obvykle se nevztahuje na
situace, kdy vaše dítě rozbije váš vlastní
majetek. Prostor pro vyplacení pojistného

plnění je jak vidno často velmi úzký. "Ve
smlouvě kromě toho můžete mít sjednanou spoluúčast, o niž se pojistné plnění vždy snižuje. Spoluúčast je určena
buď fixní částkou, nebo je vyjádřena jako
procentuální podíl z pojistného plnění,"
vysvětluje Lukáš Zelený. Pojišťovny také
málokdy uhradí celkovou škodu, zpravidla
si odečtou alespoň vlastní odhad amortizace poškozeného majetku.
Budete-li se chtít s pojišťovnou dohadovat
o oprávněnosti vašeho nároku, bude to
pravděpodobně běh na dlouhou trať s velmi nejistým výsledkem. "Vzhledem
k tomu, že neexistuje žádný správní orgán oprávněný závazně rozhodovat spory
mezi pojišťovnami a jejich klienty, je
jedinou autoritou, na niž se mohou spotřebitelé obrátit, soud. Soudní řízení jsou
však dlouhá a nákladná a jejich výsledek
je vždy nejistý. Služby finančního arbitra
je zase možné využít jen v případě sporu
ohledně životního pojištění," dodává
Lukáš Zelený.
Spotřebitelé se mohou pokusit dosáhnout
dohody s pojišťovnou prostřednictvím
stížnostního portálu VašeStížnosti.cz provozovaného dTestem nebo služby mimosoudního řešení sporů, která funguje při České
obchodní inspekci. dTest ani Česká
obchodní inspekce ale nemohou v těchto
sporech vydávat závazná rozhodnutí.

Karlovarsko 2018

Kalendář plný starých pohlednic si můžete zakoupit na OÚ Velichov za 75 Kč. Na pohlednici z Velichova narazíte příští rok už v dubnu!
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Rozsvěcení
vánočního
stromku ve
Velichově

sobota 2. prosince 2017
17.00 - pohádka pro děti
Divadelní scéna
DK Ostrov (Hospoda U Lípy)

17.45 Lampionový průvod
sraz s lampiony ve dvoře
před hasičskou zbrojnicí

18.00 Rozsvícení stromku
Vystoupení dětí z MŠ Velichov
Vánoční trh výrobků
MŠ Velichov

Hudební vystoupení
...a svařák!

OHŇOSTROJ

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
263 z celkového počtu 433
voličů, tedy 60,74 %, se ve
Velichově účastnilo voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky. Platných hlasů
bylo odevzdáno 261.
98 voličů vybralo hnutí ANO
2011, 49 voličů odevzdalo svůj
hlas SPD, 18 vložilo důvěru
Starostům a nezávislým, 17 shodně ČSSD a Pirátům, 16 hlasů
bylo odevzdáno pro KSČM, ODS
si připsala na svůj účet díky
Velichovu 14 voličů, 9 hlasů
TOP 09. Ostatní strany získaly minimální počet hlasů, kompletní výsledky za obec
najdete na úřední desce.
Přes 170 voličů využilo svého práva již první den voleb, druhý den ve volební místnosti
také utekl jako voda díky 90 voličům, kteří přišli svého volebního práva využít.
red

