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Rozsvícení stromu

Úvodník
Červené víno z loňska zůstalo i letos v archívu. Jeho čas ale jednou rozhodně přijde.
Moc děkuju Jirkovi Bitmanovi za přivezení
stromu, který je z Velichova – z pozemku
Karla Hamrly. Poděkování patří i místostarostovi Honzovi Škuthanovi, Albínu Pavlisovi,
Petru Homolkovi a hasičům za jeho usazení
a ozdobení.
Loni proběhlo rozsvícení stromu v naprosté
tichosti a za přítomnosti několika málo
kolemjdoucích. Letos bylo vše krásně naplánováno, ale opatření nám nakonec nedovolila akci uspořádat tak, jak jsme si přáli.
Rozsvícení bylo bez pohádky, lampionového

průvodu, kapely Album a svařáku. Ale když
už se děti ty básničky tak hezky naučily, a rozsvícení stromku je pro ně jasným signálem, že
Ježíšek už v dohlednu přijde, nechali jsme je
básničky u rozsvíceného stromku přednést.
Kdo šel náhodou kolem, se tak mohl na
chvilku zastavit a nasát adventní atmosféru
alespoň tímto způsobem. Ohňostroj rozzářil
na chvilku oblohu nad Velichovem. Zodpovědně mohu říct, že vidět byl z Podliščáku
parádně.
Snad jsme alespoň tímto improvizovaným
způsobem udělali někomu radost.
MSM

No, tak nám to zase nějak nevyšlo – uspořádat to, co bych ráda. Ale na druhou stranu
mám radost z toho, že se snad podaří
uspořádat něco, co tu ještě nebylo – den
před Štědrým dnem, tedy ve čtvrtek 23. prosince, budou mezi třináctou a čtrnáctou hodinou velké dřevěné dveře do kostela otevřené.
A v kostele bude plápolat plamínek
Betlémského světla, které si budete moci
přenést i do svých domovů. Při té příležitosti
můžete nenápadně okouknout, jak v kostele
pokračují restaurátorské práce spojené s
obnovou stropu.
„Ježíšek pomalu zapřahá saně, za okny vidět
je paprsku svit. Zavři teď oči a nastav své
dlaně, lásku a štěstí do nich si chyť“. Přeji
vám krásný adventní čas, hodně lásky, zdraví,
štěstí a pohody v kruhu vašich blízkých.
Markéta Sinkulová Moravcová
starostka obce
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Listopad ve školce

Děti ve školce zažily opět zajímavé akce, ať už
„doma“ ve školce nebo na návštěvách galerií.
Hallowenská párty ve školce nemohla chybět.

Program o princeznách a princích v ostrovském Letohrádku byl rozhodně zajímavý.
Design placek a výstava Galerie Supermarket
WC v Karlových Varech byla zas něčím

novým. Na sv. Martina si děti upekly podkovy a přeložený program Vydra a bobr –
chlupáči od vody, který proběhl ve školce,
naučil děti chroupat mrkev a zanechávat za
sebou stopy jako bobři. Samozřejmě kromě
zajímavého povídání a hlazení vypreparovaných zvířat.
Opatření dovolují pozvat do školky i divadlo,

Vítání občánků

takže si děti užily pohádku Karlovarského
hudebního divadla s opravdu zajímavým
názvem Jak se jelínek s říjí opozdil.
red

Obecní ples

V listopadu jsme konečně přivítali mezi velichovské občánky děti, které, až na jednu výjimku, přišly po svých. Kluci tak rovnou okoukli hračky, na které se mohou za pár let těšit.

Willu Štěpánku Kajzerovi, Vašíku Štípkovi,
Jiříku Alexymu a Apolence Šimůnkové jsme
předali dárečky, holčičky ze školky jim přednesly básničky. Dětem, které se vítání neúčastnily, jsme doručili malý dárek domů. Přeji
dětem a jejich rodičům hlavně hodně lásky,
MSM
štěstí a společné radosti.

20. listopadu se uskutečnil na sále Hospody
U lípy 14. Obecní ples. Rozpaky, zda ples
vůbec pořádat, vystřídalo nadšení jeho
návštěvníků. S vědomím, že je to pravděpodobně jedna z mála kulturních akcí, se sál
příjemně zaplnil. Rozhodně nebylo narváno,
ale ani poloprázdno. Zkrátka tak akorát. Ventilky a Pumpičky se o zábavu postaraly znamenitě. Prokázat se platným očkovacím certifikátem nebo si na místě udělat antigenní
test, což v době konání plesu bylo ještě možné, nebylo také žádným problémem. Děkuji
ještě touto cestou všem za jejich ohleduplnost. Ráda bych napsala, že se těším
v dohledné době na další ples. Přece jen
Obecním plesem zahajujeme plesovou sezonu. Tak snad nebyl i jejím ukončením.
MSM
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Milostivé léto
Na základě právní úpravy tzv. milostivého léta
se fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu
vymáhaný soudním exekutorem, naskýtá
šance splnit svůj dluh zjednodušeným, a hlavně finančně výrazně méně nákladným způsobem. Právní úprava tzv. milostivého léta
nabyla účinnosti dnem 28. října 2021. Od
tohoto data poběží tříměsíční lhůta, během
níž může povinný (dlužník) zaplatit nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou
v exekučním řízení (případně doplatit zbývající část jistiny) a náklady exekuce, které činí
750,- Kč plus DPH (je-li soudní exekutor
plátcem daně z přidané hodnoty). Pokud tak
povinný (dlužník) učiní, bude exekuce zastavena a soudní exekutor rozhodne o osvobození
od placení veškerých dalších vymáhaných
pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v
exekučním řízení v rozsahu, v němž nebyly
dosud uspokojeny. Pokud ale povinný
(dlužník) nejpozději do 28. ledna 2022 nesplatí svůj dluh na jistině a nákladech exekuce,
exekuce mu poběží dál.
Dosud nebyla nikdy v historii České republiky
žádná obdobná možnost, jak se rychle zbavit
svých dluhů. Zejména v případech, kdy
exekuce probíhá již delší dobu, může povinným (dlužníkům) využití tzv. milostivého léta
zachránit nemalý finanční obnos, neboť se
povinnému (dlužníkovi) zcela odpouští úroky
z prodlení a jiné příslušenství.
POZOR: Netýká se případů, kdy po povinném (dlužníkovi) vymáhá jeho dluh přímo
soud, nebo jiná organizační složka státu, jako
správce daně, tzn. daňovou exekucí. U těchto

exekucí nelze „milostivé léto“ využít.
NA JAKÉ POHLEDÁVKY LZE VYUŽÍT
Na jaké pohledávky lze využít – na pohledávky
splňující všechny níže uvedené podmínky:
• dluh je vymáhán exekučně soudním
exekutorem,
• povinným (dlužníkem) je fyzická osoba a
• oprávněným (věřitelem) je Česká republika, územní samosprávný celek, zdravotní
pojišťovna, Český rozhlas nebo Česká
televize, a další subjekty uvedené v části
druhé čl. IV bodu 25 zákona č.
286/2021 Sb.
Nelze využít na peněžité tresty nebo jiné
majetkové sankce, které byly povinnému
(dlužníkovi) uloženy v trestním řízení pro
úmyslný trestný čin a další pohledávky uvedené v části druhé čl. IV bod 25 odst. 8
zákona č. 286/2021 Sb.
Termín, kdy lze využít: 28. října 2021
až 28. ledna 2022.
Doporučujeme řešit co možná nejdříve.
POSTUP
Pokud si povinný (dlužník) není jistý počtem
vedených exekucí anebo nezná spisové značky
proti němu vedených exekučních řízení,
doporučujeme opatřit si výpis z Centrální evidence exekucí (CEE). Výpis z CEE lze pořídit
on-line na webu Exekutorské komory České
republiky, nebo na jakékoliv pobočce Czech
POINT (Česká pošta, obecní úřad, atp.)
Povinný (dlužník) by měl napsat soudnímu
exekutorovi dopis (viz vzor dopisu, který
najdete na webu
https://exekuce.justice.cz/milostive-leto/),

ve kterém žádá o informaci o výši své nezaplacené jistiny (pokud ji nezná) a informuje jej
o využití „milostivého léta“ – velmi důležité!
Pokud by soudní exekutor v přiměřené lhůtě
nereagoval na žádost povinného (dlužníka),
má dále povinný (dlužník) možnost získat
informaci o původní vymáhané jistině nahlédnutím do spisu soudního exekutora nebo
může získat tyto informace přímo u oprávněného (věřitele).
Po získání výše uvedených informací povinný
(dlužník) zaplatí svůj dluh – jistinu (případně
doplatí zbývající část jistiny) a náklady
exekuce, které činí 750,- Kč plus DPH (je-li
soudní exekutor plátcem daně z přidané hodnoty). Předmětnou platbu povinný (dlužník)
označí poznámkou „milostivé léto“ a platbu
odešle tak, aby dorazila na účet soudního
exekutora nejpozději 28. ledna 2022.
Soudní exekutor exekuci zastaví a rozhodne
o osvobození od placení veškerých dalších
vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v exekučním řízení v rozsahu,
v němž nebyly dosud uspokojeny.
Některé z neziskových organizací (dluhových
poraden, občanských poraden) poskytujících
dluhové poradenství: Aliance proti dluhům;
Člověk v tísni, o. p. s. – Dluhové poradenství; Charita Česká republika; Poradna při
finanční tísni, o. p. s.
red

Zrušte trvalé příkazy
Určitě ne všechny, ale ty na úhradu svozu
odpadů ano. Od příštího roku nás čeká změna ve vybírání poplatku za komunální
odpad. Přesnou výši cen bude schvalovat
zastupitelstvo obce na svém prosincovém jednání. Poplatek bude vybírán zpětně vždy po
půl roce. Tedy poprvé za odpady zaplatíte až
v červenci příštího roku.
Do 15. ledna 2022 bude nutné se k po-

platku přihlásit. Formulář pro přihlášení
bude umístěn na webových stránkách obce, v
lednu ho pak najdete ve svých schránkách.
Stále platí, že můžete změnit velikost svozové
nádoby nebo jen četnost jejího svozu. Udělejte to, prosím, co nejdříve.
Ceník bude zveřejněn na webu obce a ve
Velichovských novinách.
MSM

Betlémské světlo
Kostel Nanebevzetí Panny Marie sice
prochází rozsáhlou rekonstrukcí, ta ale
nebrání rozdávání Betlémského světla, které
letos poprvé bude „k mání“ právě v těchto
prostorách.
Ve čtvrtek 23. prosince mezi 13 a 14 hodi nou přijďte se svíčkou v lucerničce. Můžete
si tak do svých domovů odnést Betlémské
světlo.
Je to poprvé, kdy budeme v našem kostele
světlo rozdávat. Mám z toho nesmírnou
radost a těším se na milá předvánoční
setkání.
MSM

Evidence
obyvatel
Stav obyvatel k 31. 10. 2021:
510, z toho 260 mužů a 250 žen.
V obci je k trvalému pobytu hlášeno 34 cizinců,
kteří nejsou do celkového počtu započítáni.
Upozornění: z důvodu ochrany osobních údajů již nezveřejňujeme výzvy k vyzvednutí zásilek
občanům s tzv. úřední adresou na nástěnce
umístěné na budově OÚ. Občané s úředním
pobytem se musí sami průběžně na OÚ informovat - tel. 353 942 105, popř. si zařídit
doručovací, popř. dosílací adresu. Doručovací
adresu si můžete zadat na OÚ Velichov,
adresu dosílací pro změnu na poště.
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Nové webové stránky
Původní webové stránky obce Velichov již
neodpovídaly normám, které musí nejen
obce, ale i další veřejné instituce, dodržovat.
Jejich redakční systém byl po více než čtrnácti letech také zastaralý a mnohdy už na
stránky nebylo možné dát okamžitě to, co je
potřeba.
Web www.velichov.cz je tedy zcela nový,

přehledný a přizpůsobený na jeho prohlížení
v mobilním telefonu. Ty největší změny
většina uživatelů ani nepocítí – samozřejmě
kromě nové moderní grafiky. Ale uveřejňované informace jsou nyní ve formě, která
zajistí, aby se s informacemi souvisejícími
s výkonem veřejné správy mohly v nezbytném

rozsahu seznámit i osoby se zdravotním
postižením.
Samozřejmě ještě musíme během provozu
vychytat pár much, proto prosím o shovívavost. Narazíte-li při brouzdání po nových
stránkách na nedostatek nebo chybu, budu
MSM
ráda za upozornění.

Přehlídka dýní

Děkuju všem, co opět po roce se svými dýněmi rozsvítili Velichov. A děkuji i za to, že
dýně pak zase uklidili.
Jako nejzajímavější byly vyhodnoceny vydlabané dýně Romany Jiráskové, Tomáše Kubí-

na a cenu za odhodlání a zapojení svých
rodičů v podobě společného dárku – stavebnice Lega, si vysloužily i děti ze školky.
MSM
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