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Podzimní setkání seniorů
Ve čtvrtek 7. října se v Hospodě U Lípy
konalo setkání, které bylo určeno především
těm, kteří už si užívají důchodového věku.
Na dvě desítky seniorů se sešly ke společné
zábavě, o kterou se postaral se svou harmonikou pan Jiří Svoboda, za což mu ještě
jednou i touto cestou děkuji.
Paní Růženka Dolinová z novorolské porcelánky Thun přivezla bílé misky a hrnky.
Pod rukama účastníků tak vznikala originální díla, kterými udělají radost sobě, nebo
svým blízkým. Výrobky byly odvezeny zpět
do porcelánky, do Velichova se vrátí po
jejich vypálení.
Setkání se neslo v přátelském duchu, bylo
přijato velmi pozitivně. Slíbili jsme si, že
v těchto tvořivých setkání budeme určitě
pokračovat. Snad už před Vánoci.
red

Úvodník
Podtrženo, sečteno – volby máme za
sebou. Skončila předvolební kampaň plná
slibů, nedějí, ale i lží. Z plakátovacích
ploch zmizí obličeje více či méně oblíbených politiků a nás pravděpodobně
čeká změna. Snad nejčastěji skloňované
slovo posledních dní. Změna, kterou
bychom mohli pocítit, ale určitě nenastane během následujících několika dní.
Co se ale nezměnilo, je vysoká volební
účast velichovských občanů. Na tu je
zkrátka spoleh. A také se nezměnilo to, že
Liščák se opět vybarvil do přenádherných
podzimních odstínů.
Chcete se pokochat výhledy na naše údolí
i z míst, kam tak často nepřijdete?
Vypravte se spolu s námi již tuto sobotu
na náš nejvyšší kopec. O tom, co se tam
bude dít, se dozvíte dále v novinách.
Přeji všem krásný barevný podzim,
Honzovi k Lípě, ať se vydaří plánované
akce a hasičům, ať se sjedou družstva na
tradiční soutěž v požárním útoku Zimní
pohár.
Markéta Sinkulová Moravcová
starostka obce
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Archeologický výzkum
V Karlovarském kraji je jen několik málo
známých výšinných opevnění sídel ranného
středověku. Jedním z nich je kulturní památka hradiště Velichov – Liščí vrch.

Od června probíhal v lokalitě archeologický
výzkum, který odhalil konstrukci opevnění
hradiště. Zajímají vás nová zjištění ohledně
nálezů? A vůbec vše, co bylo zatím zjištěno?

Máte jedinečnou možnost účastnit se komentované prohlídky Liščáku při které budou
výsledky výzkumu představeny veřejnosti.
Sraz je v sobotu 16. října 2021 v 10:00
hod. v horní části pastviny, kterou vidíte
na levé straně ze silnice směr Moříčov.
Nikdo vám nebude bránit, abyste si na Liščáku
opekli buřta. Tak využijte této jedinečné příležitosti, průvodcem nám bude Mgr. Filip Prekop
z Národního památkového ústavu z Lokte.
MSM

Diamantová
svatba

Manželé Plomerovi si začátkem října připomněli 60. výročí od své svatby, oslavili tak
svatbu diamantovou.
Do dalšího společného života přejeme mnoho zdraví, štěstí, lásky a vzájemné tolerance.

Vítání
občánků
Poslední vítání proběhlo takřka před dvěma
roky – v listopadu 2019. Od té doby se u nás
narodily další děti, bohužel covidová
opatření nám nedovolila je přivítat.
Pokud se chcete vítání účastnit, dejte nám
to, prosím, vědět nejpozději do 20. října.
Vítání se bude konat v listopadu a po přihlášení vám pošleme pozvánku. A rozhodně
nevadí, že některá dítka si na tuto událost
přijdou po svých! Rádi přivítáme i je.
red

Evidence
obyvatel
Stav obyvatel k 31. 8. 2021:
508, z toho 261 mužů a 247 žen.
V obci je k trvalému pobytu hlášeno 35 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.

Kino v Kyselce
Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce
kinosálu, kdy dochází i k výměně
sedaček, kino nepromítá.
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Osvobození od daně z nemovitých věcí
Informace pro poplatníky daně z nemovitých
věcí týkající se uplatnění osvobození podle §
4 odst. 1 písm. k) zákona č. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitých věcí, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na
zdaňovací období roku 2022:
Upozorňujeme poplatníky daně z nemovitých věcí, kteří si v daňovém přiznání
nárokují osvobození podle § 4 odst.1 písm.
k) zákona, že k 1. 1. 2020 došlo k novelizaci
tohoto ustanovení.
Pro zdaňovací období roku 2020 a 2021 bylo
možné na základě přechodných ustanovení
uplatnit osvobození podle zákona ve znění
do 31.12.2019 i ve znění od 1.1.2020. Od
zdaňovacího období roku 2022 JIŽ NELZE

UPLATNIT OSVOBOZENÍ podle § 4 odst.
1 písm. k) zákona ve znění do 31.12.2019 u:
• pozemků remízků, hájů, větrolamů a mezí
na orné půdě a trvalých travních porostech,
pokud nesplňují definici krajinných prvků
(skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop, mokřad) a nejsou zapsány
v evidenci ekologicky významných prvků
v evidenci využití půdy (dále jen „LPIS“),
• pozemků ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat, pokud se nejedná
o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné
území obce, které nejsou užívány k podnikání, na kterých se nachází příkop, mokřad,
močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž.
Poplatníkům, kteří si na rok 2021 shora uve-

dené osvobození uplatňovali a počínaje 1. 1.
2022 nesplňují výše uvedené podmínky,
vzniká povinnost podat daňové přiznání na
zdaňovací období roku 2022, a to nejpozději
do 31. 1. 2022.
Dále upozorňujeme, že osvobození u krajinného prvku bude možné uplatnit pouze
v případě, že krajinný prvek již bude k 1. 1.
2022 v evidenci ekologicky významných
prvků zaevidován. Evidenci provádí Státní
zemědělský intervenční fond (dále jen
„SZIF“) na základě podnětu nejčastěji vlastníka nebo uživatele pozemku podaného písemně, prostřednictvím datové správy nebo osobně na kterémkoliv pracovišti SZIF.
red

Kalendář historických pohlednic Karlovarska zakoupíte za 75 Kč na OÚ Velichov.
Na fotografii Velichova se pak můžete těšit skoro celý rok, najdete ji v 50. týdnu.
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Zářijové dění ve školce
Se začátkem nového školního roku se do
školky nevrátily pouze děti, ale i klasická
respirační onemocnění, která spoustě
z nich znemožnila školku navštěvovat.

V některých dnech chyběla více než polovina dětí. Přesto se děti stihly vyfotit v zimních dekoracích a ozdobit si vlastní misku
v rámci Porcelánové školičky, která pravidelně do naší školky přijíždí.
red

Jak volili občané Velichova

Ve volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky volili v pátek 8.
a v sobotu 9. října 2021 velichovští občané
takto:
ANO 2011 – 95 hlasů
Svoboda a přímá demokracie – 56 hlasů
SPOLU – ODS, KDU ČSL, TOP 09 – 44
hlasů
Piráti a Starostové – 25 hlasů
Přísaha Roberta Šlachty – 20 hlasů
ČSSD – 12 hlasů
Trikolora Svobodní Soukromníci – 9 hlasů
KSČM – 6 hlasů
Strana zelených – 3 hlasy

Urza.CZ: Nechceme vaše hlasy – 3 hlasy
Volný blok – 2 hlasy
Otevřeme ČR normálnímu životu – 2 hlasy
Švýcarská demokracie – 1 hlas
Koruna Česká – 1 hlas
Volební účast byla 67,46 %. Vydáno bylo
282 úředních obálek, platných hlasů bylo
odevzdáno 279. I letos přibyli voliči, kteří po
dovršení 18 let mohli volit poprvé.
Během první hodiny po otevření volební
místnosti přišlo volit 60 občanů. Pro
srovnání je ale nutné připomenout, že před 4
lety byla volební účast o 7% nižší, v celkovém součtu zde bylo o 20 voličů méně.

Kompletní výsledky včetně preferenčních
hlasů najdete na webových stránkách
www.volby.cz.
red
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