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Obecní ples
Od roku 2007 pořádáme vždy v listopadu
Obecní ples. Lehce se tedy můžeme dopočítat, že letos tomu bylo již podesáté, kdy byla
v sobotu 19. listopadu zahájena plesová sezóna právě touto akcí. Kapela Ventilky
a Pumpičky se postarala o skvělou zábavu, do
svého repertoáru zařadila i spoustu nových
písniček, které nenechaly nikoho dlouho
sedět na židlích. V programu vystoupila se
svým poněkud lechtivějším vystoupením
i Madonna.

Loni byl ples ve znamení mladých návštěvníků, letos bohužel ve znamení slabší
účasti stálých návštěvníků. Na všem zlém se
ale dá najít něco dobré - tanečníci do sebe na
parketu nemuseli narážet. A vzhledem k tomu, že se akce nestala "ztrátovou", budeme
v tradici obecního plesu určitě pokračovat.
MM

Úvodník
Vánoční stromek je ozdobený strom, obvykle
stálezelený jehličnan jako smrk, borovice
nebo jedle, který je jedním ze symbolů
Vánoc. Tradice zdobení stromku pochází
z území dnešního Německa a původně byl
ozdoben jablky, ořechy a jinými potravinami.
V 18. století se přidala tradice zdobení hořícími svíčkami, které byly po nástupu elektrifikace nahrazeny vánočním osvětlením.
Vánoční stromky měly ochranitelskou funkci. Ozdobené větve rozdávali i koledníci.
Podle tradice, a taky podle první zmínky, se
stromek také zavěšoval nad štědrovečerní
stůl, ovšem špičkou dolů. V Česku nemá
vánoční stromek dlouhou tradici. Poprvé jej
postavil pro své přátele v roce 1812 ředitel
pražského Stavovského divadla Jan Karel
Liebich na svém libeňském zámečku. Nový
zvyk se však začal prosazovat jen pozvolna,
a to až ve 40. letech 19. století v bohatých
pražských měšťanských rodinách.
Do venkovských stavení pronikaly ozdobené
vánoční stromečky ještě pomaleji. Až do
první světové války bývala v mnoha domácnostech pouze ozdobená smrková nebo
jedlová větev.
Ať už je váš stromek přírodní nebo umělý,
ozdobený a osvětlený čímkoli, je pro vás
určitě tím nejkrásnějším. Přeju dětem, aby
jim ta doba, než se jim rozzáří oči nad dárky
pod stromkem, utekla co nejrychleji, dospělým, aby se vlekla a stihli vše tak, aby pro
ně adventní čas nebyl ve znamení shonu
a stresu. Mějte krásné Vánoce strávené s
těmi, které máte nejradši a do roku 2017
vstupte tou správnou nohou.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Zahájení adventu

Jsou akce, u kterých je předem jasné, kdy se
budou konat. Jednou z nich je naše rozsvěcení vánočního stromu. Koná se vždy v sobotu před první adventní nedělí a jasné je i to,
že se naše náměstí opět zaplní těmi, kteří se

Pracovní místo
Obec Velichov uzavřela s Úřadem práce ČR
smlouvu o vytvoření veřejně prospěšného místa.
Jste-li v evidenci uchazečů déle než 1 rok z důvodu, že se vám nedaří najít pracovní místo, máte
chuť pracovat, váš zdravotní stav je odpovídající
a nebojíte se práce venku, přijďte s doporučením úřadu práce na OÚ Velichov. Nastoupit
můžete ihned. Pracovat budete jak s koštětem,
lopatou a hrablem, tak se sekačkou nebo
křovinořezem.
Upozornění: práce není vhodná pro ty, kteří pracují
načerno, "sosají" systém sociálních dávek, vymlouvají se
na bolavá záda a smějí se těm, kteří chodí do práce za
red
14 tisíc hrubého.
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chtějí v přátelském duchu naladit na
přicházející advent. Program zahájili pohádkou "Jak Honza roztočil čerty" ostrovští
ochotníci, kteří opět přilákali plný sál
Hospody U Lípy. Později se děti vydaly za
doprovodu svých rodičů do lampionového
průvodu. O pár minut později se rozzářil
vánoční stromek na návsi. Ten letos dovezl
Jirka Bitman, za což mu patří velké
poděkování, stejně jako místostarostovi a hasičům, kteří jej rovně osadili a ozdobili.
Hasiči pak ještě dohlíželi na bezpečnost
návštěvníků samotné akce. Děti z MŠ
Velichov, i ty úplně nejmenší, předvedly opět
skvělé výkony při přednesu zimních
a vánočních básniček, které střídalo hudební
vystoupení Dua Fellner a Helmer. Tato dvojice hudebníků předvedla své balady i vánoční koledy a do svých textů propašovala
i naše známé okolí včetně samotného
Velichova. Svařák pro dospělé, čaj a svítící
náramky pro děti - to už jsou neoddělitelné
součásti předadventního večera ve Velichově.
Ohňostroj sice letos nevyšel podle našich
představ, ale alespoň se máme na co těšit
v příštím roce.
Stánek s vánočními dekoracemi z produkce
MŠ Velichov byl letos opět příjemným
zpestřením. Vánoční zboží za symbolické ceny
mizelo před očima a tak je už nyní jisté, že
děti najdou pod školkovým stromečkem
spoustu nových her a hraček.
Více fotografií naleznete již brzy ve fotogalerii
MM
na webových stránkách obce.
foto Miroslav Kučera

dTest: Vyhněte se problémům
při vyúčtování spotřeby energií
Neznalost pravidel neomlouvá. Toto
úsloví platí především v případech, kdy
se jedná o peníze. Protože se odběr elek třiny a plynu týká téměř všech spo třebitelů a nezřídka s sebou přináší sta rosti, vyplatí se mít jasno ohledně pos tupu vyúčtování odebraných energií
a v právech, která spotřebitelům náleží.
Základy jsou známé - pokud odebíráte
elektřinu či plyn, je zapotřebí vyúčtovat
vaší spotřebu a poté vypořádat případné
nedoplatky či přeplatky ze zaplacených
záloh. Podkladem pro vyúčtování je
odečet z elektroměru či plynoměru, který
provádí distributor, případně samoodečet
prováděný spotřebitelem. V některých případech se spotřeba stanovuje odhadem.
"Vyúčtování spotřeby elektřiny či plynu
se obvykle provádí jednou ročně, není-li
dohodnuté jiné vyúčtovací období. Kromě
tohoto řádného vyúčtování můžete požádat v průběhu vyúčtovacího období
i o mimořádné vyúčtování, které však
bývá zpoplatněno," připomíná Lukáš
Zelený, vedoucí právního oddělení

dTestu, a dodává: "Při přechodu k novému dodavateli vám ten současný vystaví
takzvané závěrečné vyúčtování."
I spotřebitel má své povinnosti. Především
umožnit distributorovi přístup k elektroměru či plynoměru. Při odečtu si pracovník distributora zapíše kromě jiného
stav měřidla, číslo měřidla, jeho typ
a jméno zákazníka. Zkontroluje i stav
plomby. "O odečtech byste měli být informováni dopředu. Je však třeba se mít na
pozoru. Někdy se lze setkat s tím, že se
za pracovníka distributora vydává
podomní prodejce, který vám nabídne
novou smlouvu o dodávkách energií.
Pracovník distributora by se vám měl
prokázat služebním a občanským průkazem," upozorňuje Lukáš Zelený.
V případě, že spotřebitel neposkytne
součinnost k provedení odečtu nebo ve
stanovené lhůtě neprovede samoodečet,
určí se spotřeba odhadem. Určení spotřeby odhadem se také provádí typicky při
změně dodavatele. "Distributor je
oprávněn spotřebu odhadem provést na

základě zákona a zákonem stanoveným
způsobem, což znamená, že se vychází
z předpokládané spotřeby. Spotřebitel
může takto provedené vyúčtování samozřejmě reklamovat. K reklamaci b y měl
př iložit ofocené stavy měř idel," radí
Zelený. Podrobnosti ohledně podání
reklamace proti vyúčtování obvykle
najdete v obchodních podmínkách, které
se vážou k vaší smlouvě o dodávce energií.
Bývá v nich také uvedená doba, do kdy
můžete vyúčtování reklamovat, například
30 či 90 dnů od obdržení vyúčtování.
Kontrolovat stav elektroměru by však
měl spotřebitel průběžně kvůli jeho
možnému poškození a z toho plynoucího rizika černého odběru. "Při
zjištěném poškození či zásahu do elektroměru či plynoměru totiž může dodavatel stanovit spotřebu dle technicky
možného odběru v odběrném místě. V konečném výsledku tak může spotřebitel
zaplatit i jedenáctinásobek skutečné
spotřeby," upozorňuje Zelený.
dTest

