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Ohlédnutí za rokem 2020
tube. Květen na tom nebyl o moc líp,
o červnové oslavě Dne dětí jsme si mohli jen
nechat zdát. Stejně tak o tom, že by se u nás
konaly Hry u hranic bez hranic, které v roce
2019 Velichov vyhrál a měl je hostit.
V létě se konal Den fotrů, nemohl chybět
Brutus, promítali jsme letní kino, uspořádali
venkovní bahenní Džínový ples a první víkend v září se uskutečnil Velichovský triatlon.
Od léta probíhala oprava střechy kostela
Nanebevzetí Panny Marie, hasiči natřeli lávku
přes Ohři a v obytné zóně a u školky přibyla
hřiště, včetně workoutového. Uprostřed
prázdnin se naše obec dočkala nové zdigitalizované katastrální mapy. Práce spojené s obnovou mapy trvaly více jak tři roky.
dokončení na str. 4

Úvodník
V zimních měsících jsme měli možnost vyžít
se kulturně i procházkově. Začátkem roku
nás navštívili Tři králové, na sále Hospody
U Lípy se konal Včelařský bál, na konci ledna
k nám zavítal americký kytarový mág Neil
Zaza, prošli jsme se na Liščák, užili si
Country volovinu nebo divadelní představení
Hřbitovní aktovky. Konaly se další dva plesy -

Námořnický a Hasičský. Nemohl chybět dětský maškarní bál a tradiční masopustní průvod obcí - opět za doprovodu kapely.
V dubnu nám byl omezen volný pohyb osob,
kdo uměl, šil roušky, které jsme pak roznášeli. Májka v amfiteátru sice byla postavena, ale bez veřejnosti. Tradiční vystoupení
dětí bylo zprostředkováno jen přes kanál You-

Loni jsem při psaní lednového úvodníku
zmiňovala, jak výjimečným, překvapivým,
úspěšným, radostným, přátelským, ale i smutným, možná někdy nemocným, zkrátka
takovým, jaký ho život přinese, bude
určitě rok 2020. To jsem teda ale vůbec
nepředpokládala, kolik zkoušek nám
všem ten rok nadělí.
I tak jsme toho v roce 2020 stihli docela
dost. Takové malé ohlédnutí najdete v
těchto novinách.
Pro ten letošní rok bych nám všem přála,
aby byl zas rokem normálním. Určitě to
nepůjde tak rychle a hned, jak bychom si
představovali. Bude nás to všechny stát
ještě mnoho úsilí, tolerance, možná i
sebeobětování, ale věřím, že vše
překonáme. Je na čase vzpomenout si na
to, jak jsme se dokázali semknout a vzájemně si pomáhat při tzv. první vlně.
Říká se, že až ucho chytrého člověka
dokáže zastavit pomluvu. Tak nám krom
toho normální roku přeju ještě spoustu
chytrých lidí kolem nás!
Markéta Sinkulová Moravcová
starostka obce
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Tříkrálová sbírka letos on-line!

Otužilci

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci
a celostátně přijatým opatřením rozhodlo
vedení Charity Česká republika, že po dobu
trvání pátého stupně PES kolednické skupinky do ulic nevyrazí.
Letos poprvé lze přispívat také přímo na webu
Tříkrálové sbírky www.trikralovasbirka.cz, kde
bude až do 30. dubna otevřena aplikace
online kasička.
Pro ty, co přece jen upřednostňují platbu
hotovostní, je do k dispozici do 24. ledna
2021 na OÚ Velichov zapečetěná kasička.
Pro veřejnost máme otevřeno PO a ST od 9
do 12 a od 14 do 16 hodin, ale když půjdete
kolem úřadu a uvidíte, že je rozsvíceno,
zazvoňte.
Zdraví koledníků i dárců je na prvním místě
a koleda se proto zatím uskuteční pouze ve
virtuálním prostoru.
Sbírka je otevřená celoročně - přispívat lze na
účet na účet 66008822/0800 u České
spořitelny, variabilní symbol 777, a to bankovním převodem i kartou on-line. Jednorázově lze sbírku podpořit zasláním dárcovské
SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS KOLEDA
30, DMS KOLEDA 60 či DMS KOLEDA 90.

Výšlap na Liščák

A protože jsou i mezi čtenáři Velichovských
novin rejpalové (ti jsou totiž všude), tak je
následující článek jen s jednou "bezpečnou"
fotografií. Nehodlám pak poslouchat, jak byl
kde a kdo blízko sebe bez roušky apod.
Každopádně otužilci se sešli v pátek 25. prosince na pravém břehu Ohře a odhodlaně se

vrhli do ledové vody, kterou Ohře v tento
den nabídla. Kdo se přišel ponořit, nebo je
třeba jen z břehu povzbudit, ten vše viděl na
vlastní oči. Pravidelné otužování určitě zdraví
prospívá a já jsem ráda, že se místní borci
nenechali odradit a tradici vánočního
MSM
otužování neporušili.

Zatím se PES nachází v pátém stupni, to znamená, že se mohou potkávat, krom rodiny,
max. dva lidé. To je při výšlapu na Liščák asi
nepředstavitelné. Pokud se PES dostane do
nižšího stupně, zveřejníme informace o výšlapu. Na procházku se samozřejmě můžete vypravit kdykoli, ale na sobotu 30. ledna, kdy
by za normálních okolností na Liščáku plápolal oheň pro zahřátí a opečení buřtů, zatím
žádnou organizovanou akci nechystáme.
Sledujte proto web a FB obce, popř.
nástěnku, kde bychom o výšlapu zveřejnili
informace.
MSM
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Nasvícený kostel Jarní tábory
MAS Krušné hory, o. p. s. pořádá v termínu od 1. do 5. března 2021 (prázdniny)
jarní příměstské tábory na horách. Tábory
se konají na chatě Pernink v Perninku.
Tábory jsou určeny pro děti od 6 do 14
let, přednostně budou přijímány děti
obou zaměstnaných rodičů.
Děti si užijí pět dní zábavy a dovádění,
lyžování, připraveny jsou zajímavé výlety,
dobrodružné hry, soutěže a plno různorodých aktivit.
Turnus 1, cena 1 000 Kč/ dítě, v ceně je
zahrnuto jízdné a vstupné na výlety, pitný
režim, obědy, animační program, dozor.
Pondělí: "Co schovává zimní krajina?" - výlet s
úkoly po okolních lesích
Úterý: "Krasobruslař nebo hokejista?" - vlakem
Karlovy Vary - KV Aréna
Středa: "Legrácky na lyžích i bez nich" - sjezdovka pod nádražím Pernink
Čtvrtek: "Zimní plavání" - vlakem Nové
Hamry
Pátek: "Soutěže a capoeira" -vlakem do MDDM
Nové Role

Z iniciativy Jiřího Bitmana a Honzy
Škuthana byl každý adventní víkend
nasvícen kostel Nanebevzetí Panny
Marie. I přesto, že se nejednalo o profe-

sionální nasvícení, byl efekt dokonalý
a oku lahodící.
Děkuji jim za nápad a jeho realizaci.
MSM

Turnus 2, cena 2 200 Kč/ dítě, v ceně
zahrnuto: pitný režim, 2 svačiny, oběd,
doprava na/z aktivit, vstupné, animační
program, dozor, pojištění odpovědnosti
vedoucích i dětí, instruktoři lyžování,
lezení a plavání. V ceně není zahrnuto
půjčovné lyžařského vybavení.
Pondělí: Lyžovačka Potůčky
Úterý: Lezecká stěna Karlovy Vary
Středa: Návštěva aquacentra Jáchymov
Čtvrtek: Lyžovačka Plešivec
Pátek: Horní Blatná - muzeum a zimní
radovánky
V případě zájmu zajistíme autobusovou
dopravu Ostrov - Merklín - Pernink a zpět.
Program se může změnit vzhledem ke klimatickým podmínkám a vládním opatřením.
Přihlášky a více informací najdete na
www.mas-primestsketabory.cz
inzerce

Přijde vám tohle normální? Není snad
jednodušší hodit odpadky do popelnice nebo
spíš do kontejneru na tříděný odpad?
Vytáhnout pneumatiky atypického rozměru
z rokle dá docela zabrat, dole jsou určitě
raz dva. Přece nebudeme dávat po celé obci
fotopasti. To snad nechce nikdo z nás.
Papírové krabice před vhozením do konte jneru roztrhejte. Odložené krabice vedle
kontejneru do něj samy nedojdou a promá čené už do tříděného odpadu nepatří. Buďte
ohleduplní a nepřidělávejte zbytečně práci
těm, kteří jí mnohdy dělají třeba i nezištně
z pocitu, že se na to nemůžou zkrátka dívat.

Prodám byt 2 KK, 38 m2, Velichov
139. Byt je v pěkném stavu s rohovou kuchyňskou linkou, 2. NP, plastová okna, nové stoupačky, ústřední
vytápění, nízké náklady na bydlení
(cca 3 300 Kč). Konstrukce domu je
panelová, k bytu patří sklep.
Krásná lokalita s možností využití
přilehlé přírody. S financováním
mohu pomoci.
Cena 749 tis. Kč.
Pro bližší informace volejte 773 474 421.
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pokračování ze str. 1
Počty nakažených se postupně zvyšovaly, poslední větší akcí tak byl říjnový koncert Brutusu, který se konal venku v amfiteátru.

V listopadu jsme dlabali dýně a kdo chtěl,
účastnil se společné akce "Rozsviťme Velichov", kdy vydlabané dýně zdobily veřejný
prostor.

Bez účasti veřejnosti a programu byl rozsvícen
vánoční strom, loni byl obzvlášť krásný. Kdo
chtěl, donesl na něj ručně vyrobenou ozdobu.
Besídka ve školce sice proběhla, ale pouze pro
děti samotné, bez rodičů, babiček, dědů, tet
a strejdů. Rodičům byla zaslána alespoň videa
se společnými koledami. Adventní čas mohl
zpříjemnit pohled na krásně nasvícený kostel.
red

Ceny za svoz odpadů v roce 2021
Ceny za svoz odpadů pro rok 2021 zůstávají stejné, jako v loňském roce. Částku
uhraďte do 31. března 2021 v hotovosti do
pokladny OÚ nebo převodem na účet
43-3210410247/0100, variabilním symbolem
je číslo smlouvy, příp. napište do zprávy pro
příjemce číslo popisné. Vývoz odpadních
nádob s četností 1×14 dní a kombinace
bude probíhat každý lichý týden.
Vzhledem k tomu, že u četnosti 1 x 14 dní
připadl poslední vývoz v roce 2020 na středu
53. týdne a v 1. týdnu roku 2021 byla opět
středa, byly nádoby vyvezeny 2x po sobě.
Vývoz v lichém týdnu podle kalendáře platí
i nadále. Další vývoz četnosti 1 x 14 dní připadá na 20. ledna 2021.
Velikost nádoby 60 litrů
1× týdně, 1×14 dní, kombinace

1 540 Kč, 990 Kč, 1 320 Kč
Velikost nádoby 80 litrů
1× týdně, 1×14 dní, kombinace
1 980 Kč, 1 210 Kč, 1 650 Kč
Velikost nádoby 110/ 120 litrů
1× týdně, 1×14 dní, kombinace
2 560 Kč, 1 500 Kč, 2 120 Kč
Velikost nádoby 240 litrů
1× týdně, 1×14 dní, kombinace
4 840 Kč, 2 640 Kč, 3 740 Kč
Pronájem nádoby 180 Kč.
Cena pro chataře a zahrádkáře - 400 Kč.
I v roce 2021 proběhne dvakrát mobilní svoz
nebezpečného odpadu a dvakrát bude vždy na 3
dny umístěn kontejner na velkoobjemový
odpad. O přesných termínech budeme informovat prostřednictvím Velichovských novin.
red

Evidence
obyvatel
Stav obyvatel k 30.11. 2020:
517, z toho 268 mužů a 249 žen.
V obci je k trvalému pobytu hlášeno 36 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.

Daň z nemovitých věcí
Takřka všichni majitelé pozemků v katastru
Velichova budou muset podat znovu daňové
přiznání k dani z nemovitých věcí. I když nedošlo ke změně hranic pozemků, mohlo dojít
ke změně výměry, sloučení pozemků apod.
Toto přiznání je nutné podat do konce ledna. Samotnou daň pak zaplatíte na základě
předpisu finančního úřadu do konce května.
Vyřizujícím územním pracovištěm pro Ve-

lichov je územní pracoviště finančního úřadu
v Karlových Varech.
Ve dnech od 4. ledna do 5. února 2021 se
vám budou věnovat pracovníci útvaru
majetkových daní na tel. číslech 353 101 319,
353 101 266, PO a ST od 8 do 16:30 hod,
ÚT a ČT 8 - 14:30 hod. a PÁ 8 - 13:30 hod.
Na uvedených tel. číslech vám příslušný pracovník pomůže s vyplněním přiznání. M S M

Kino v Kyselce
prosinec
Vzhledem k přijatým opatřením kino od 12. října
2020 nepromítá. Aktuální informace sledujte na
webu http://www.obeckyselka.cz/kino .
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