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Školka otevřena Úvodník

18. května byla po dvouměsíční pauze znovu
otevřena naše školka. Po splnění nutných
opatření do ní chodí sice méně dětí než
dříve, každopádně děti si pobyt ve školce uží-

vají a nepřišly tak o oslavu Dne dětí - hledání
pokladu spojené s opečením buřtíků, byť
v komornější podobě.
red

Dotkne se tolik diskutovaný kompenzační
bonus a připravovaný daňový balíček našeho obecního rozpočtu? Samozřejmě, že ano.
Ne tak, aby byl ohrožen chod obce, ale dotkne. A co vlastně jde? Byli bychom naivní,
kdybychom se domnívali, že se nás ekonomický propad nebude týkat. Příjmy rozpočtu obce jsou závislé na sdílených daních,
které k nám každý rok putují na základě zákona o rozpočtovém určení daní, a na dotacích, které se buď podaří nebo nepodaří
získat. Existuje odhad, podle kterého budou
obecní příjmy nižší asi o 28 %. Kompenzační bonus má pomoci osobám samostatně
výdělečně činným, které byly zasaženy opatřeními souvisejícími s ochrannou zdraví
během pandemie koronaviru. Vzhledem k legislativní kličce je kompenzační bonus vratkou
daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti,
tudíž čtvrtinu nákladů na vyplacené kompenzační bonusy ponesou rozpočty obcí.
Chápu, že když někomu dám, musím
pravděpodobně někomu vzít, pokud nemám někde bokem hromadu, ze které
můžu brát neomezeně. Ale nechápu, proč
nám má být zalepena pusa obřími částkami,
které budou rozděleny formou nenárokových dotací. Teda možná chápu, ale
nedokážu vysvětlit tak, aby to bylo srozumitelné a hlavně - abychom z těch dotací
jako obec něco získali. Dotace mají být určeny bohužel hlavně na budování toho nového, nikoli na opravu původního. Sama
vím, jaké to je strávit spoustu času vypracováním žádosti o dotaci, hledáním vhodných
parametrů, vymýšlením (s prominutím) kravin, abych zvýšila šanci na úspěch a jak krátký je pak dopis, ve kterém nám je přidělení
dotace zamítnuto. Kolik lejster se kolem nich
musí vyplnit, mnohdy na toto obce najímají
speciální firmy, které mají bohatší zkušenosti.
Věřím ale, že vše zvládneme. Máme "polštář"
na účtu, který do ročního rozpočtu zahrnut
není, máme tedy kam sáhnout, aniž bychom si
museli půjčovat. A zvládli jsme daleko horší.
Vím, že je mezi námi spousta lidí, kterým není
život v obci lhostejný, neberou Velichov jen
jako místo, kde přespí, dokážou pomoci, jsou
slušní a po slabších nešlapou - naopak jim
pomáhají. To půjde!
Markéta Sinkulová Moravcová
starostka obce
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dTest: Jak je to s poukazy za
zrušené kulturní akce
Nařízená opatření proti šíření onemocnění
covid-19 těžce postihla i kulturní akce za hrnující divadelní a filmová představení,
koncerty, pohybové a taneční produkce, kul turní festivaly či přehlídky. Cílem nedávno
schválené právní úpravy je zmírnit dopady
pandemie na tuto oblast. V jakých přípa dech musí pořadatel za neuskutečněnou kul turní akci vrátit peníze? A kdy může místo
vrácení peněz vystavit poukaz?
V důsledku přijatých opatření proti šíření
onemocnění covid-19 došlo ke zrušení
značného množství kulturních akcí naplánovaných na jarní a letní měsíce letošního
roku. Pořadatelé tak nabízeli držitelům vstupenek, aby si je ponechali a uplatnili je na
náhradní akce. V mnoha případech zákazníci
s takovým postupem nesouhlasili a požadovali vrácení zaplaceného vstupného. Nedávno však byla schválena nová právní úpra-

va, která umožnuje pořadatelům kulturních
akcí s předpokládaným termínem konání do
31. října 2020, aby místo vrácení peněz
nabídli zákazníkům poukazy na jiné akce.
Pokud se pořadatel rozhodne vystavovat
poukazy, nemůže zákazník žádat okamžité
vrácení vstupného.
"Zákazníci, kteří si zakoupili vstupenky na
kulturní akce, které se měly konat do 31. října 2020, mohou pořadatele těchto akcí
požádat až do 31. března 2021 o vydání
poukazu na jinou kulturní akci. Uplatnit
poukaz pak mohou na akce s termínem
konání do 31. října 2021. Pokud toho
nevyužijí, májí následně nárok na vrácení
peněz, a to do 14 dnů od skončení ochranné
doby. Tou se rozumí doba, která počíná
běžet dnem oznámení pořadatele o zrušení
kulturní akce prostřednictvím hromadných
sdělovacích prostředků a končí dnem 31. října 2021," vysvětluje Eduarda Hekšová,

ředitelka spotřebitelské organizace dTest.
Vystavené poukazy jsou platné po dobu
trvání ochranné doby a musejí být minimálně v hodnotě uhrazeného vstupného. Poukazy mají být vydány v listinné podobě, případně mohou být vydány elektronicky,
pokud byla původní smlouva uzavřena stejnou formou a zákazník s tím souhlasí.
V případě nečinnosti pořadatele zákon
umožňuje i dřívější skončení ochranné doby.
K tomu může dojít tehdy, když pořadatel
nevydá zákazníkovi poukaz do jednoho
měsíce od požádání či nenabídne zákazníkovi
vstupenky na náhradní akci do šesti měsíců
od vydání poukazu. V případě nečinnosti
pořadatele tak ochranná doba skončí dříve
a pořadatel bude povinen vrátit zákazníkovi
peníze do 14 dnů od jejího skončení.
"Zvláště zranitelné skupiny zákazníků mohou
poukaz odmítnout a požádat pořadatele o vrácení uhrazeného vstupného. Mezi tyto skupiny
patří zdravotně postižení lidé, nezaměstnaní,
těhotné ženy, rodiče na mateřské nebo
rodičovské dovolené, lidé starší 65 let a
samoživitelky nebo samoživitelé," doplňuje
Hekšová.
Pořadatelé kulturních akcí mají podle zákona
také povinnost informovat své zákazníky jasným a srozumitelným způsobem o jejich právech týkajících se zrušení kulturní akce. dTest

Občané obce
v roce 2019
Na konci roku 2019 se stav obyvatel v obci
Velichov zastavil na číslici 546. Z celkového
počtu občanů a cizinců s povolením pobytu
bylo 262 mužů a 247 žen. Na území obce má
povolení k pobytu celkem 37 cizinců, z toho
27 mužů a 10 žen.
Prvním zápisem do evidence obyvatel ohlašovny
Obecního úřadu v loňském roce bylo narození
dítěte, celkem bylo zapsáno 8 dětí.
I v tomto roce jsme se nevyhnuli zápisům do
evidence zemřelých občanů, své nejbližší
opustilo v roce 2019 celkem 7 lidí.
Za prací, láskou či novým bydlením se z obce
Velichov odstěhovalo 16 lidí a z opačných
důvodů se do naší obce přistěhovaly 4 osoby.
Ze statistiky jmen je zřejmé, že v obci Velichov
potkáváme 21 Petrů, 17 mužů s jménem Jiří a
14 Janů. U ženských jmen je na prvním místě
Eva, kterých zde žije 14, poté následuje 12 Marií a 9 žen s jménem Veronika.
Průměrný věk občanů obce u mužů a žen je 43 let.
V roce 2019 obec obdarovala 32 jubilantů ve
věku 65 let a výše, z toho 18 žen a 24 mužů,
nejstarší jubilanti, žena a muž, oslavili krásných 89 let.
Marie Převrátilová
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Kácení májky
Kácení májky bylo rozhodně rychlejší, než
jej stavění. Vzhledem k tomu, že stavění
nebylo veřejné, nebylo možné vylosovat
jejího výherce. Proto dřevo z ní poslouží
v krbu amfiteátru nebo hospody.
red

Letní kino
Letošní sezónu letního kina zahájíme v pátek
3. července ve 22:00 hod. filmem Poslední aristokratka. Promítat budeme každých 14 dní
v parčíku u řeky, popř. v kostele - pokud nebude
počasí přát venkovnímu promítání.
Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá v restituci díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než
čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií (Yvona Stolařová)
a temperamentní ženou Vivien (Tatiana Vilhelmová) na
velký návrat do Čech. Čerství aristokraté jsou neznalí
místních poměrů a nepolíbení českou realitou, někdejší
vlast a zámecký život znají jen z prastarých vyprávění
příbuzných. Záležitosti spojené s navrácením majetku pro
ně řeší právní zástupce Benda (Vojtěch Kotek). Po příjezdu rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění.
Jedinými stálými obyvateli Kostky jsou zpátečnický
kastelán Josef (Martin Pechlát), bodrá hospodyně paní
Tichá (Eliška Balzerová) a hypochondrický údržbář Krása
(Pavel Liška). Zatímco osazenstvo Kostky pozvolna procitá
z mátožného spánku porevolučních devadesátých let, rodina Kostkových stojí před těžkou volbou, zda generacemi
vybudované sídlo prodat a vrátit se do Ameriky, nebo se
pokusit zámek Kostka zachránit. Film vznikl podle stejnojmenné knihy Evžena Bočka.

Vlastní deku, křesílko, občerstvení, příp.
repelent s sebou. Vstupné na první film
bude 50 Kč. Je možné, že v průběhu léta
bude vstupné vyšší - bude záležet na distribured
torovi.
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Den dětí
Sleduji
rozvolňování
jednotlivých
opatření a připravuji několik variant
pro oslavu Dne dětí. Poslední květnový
víkend se oslavy nekonaly v žádné
z okolních obcí, bylo by tedy víc než
pravděpodobné, že by byla ta naše oslava hojně navštívena dětmi z okolí. Za
normálních okolností by to bylo v pořádku, ale rozhodně bychom se nevešli
do limitu 300 osob - to ani v minulých
letech, kdy se akce účastnilo více jak
100 dětí, s nimi rodiče a k tomu 50
pořadatelů.
Samozřejmě, když se chce, tak všechno
jde. Jenže "co kdyby". Povinnost nosit
venku roušky už je také částečně zruše-

na, ale pouze v případě, že jste od sebe
vzdáleni více než 2 metry. Neumím si
představit Indiány, jak budou v rouškách otírat desinfekcí po každém dítěti
luk a šíp, ani jak v desinfekci mácháme
míčky na shazování plechovek, stříhání
poslepu je nám také zapovězeno.
Osobně nemám strach z nákazy, ale spíš
z toho, co by následovalo po tom, kdyby
se u někoho Covid 19 vyskytnul, ten
někdo byl na oslavě a do karantény by
putovali minimálně pořadatelé. Tomuhle já naproti jít nechci.
Sledujte proto web a FB Velichova, kam
napíšu aktuální informace.
MSM

Vyložení nové mapy
k nahlédnutí
Obecní úřad Velichov na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Karlovarský
kraj oznamuje, že v budově Obecního
úřadu, místnost kancelář starostky, v období od 22. 6. 2020 do 3. 7. 2020, vždy
v pracovních dnech Po, St 8 - 12, 13 - 17,
Út, Čt, Pá 8 -14.30 hod., bude vyložen
k veřejnému nahlédnutí katastrální operát
obnovený novým mapováním na digitální
katastrální mapu v katastrálním území
Velichov obce Velichov.
Ve dnech 22. 6., 24. 6., 29. 6. a 3. 7., bude
veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních
dnech bude požadované údaje poskytovat
starostka obce. V případě, že nebude při
nepřítomnosti zaměstnance katastrálního
úřadu schopna starostka obce poskytnout
zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví,
bude možné po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu
na katastrálním pracovišti. Do obnoveného
katastrálního operátu je současně možné po
dobu jeho vyložení nahlédnout i na
webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na adrese:
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx.
Pokud by vlastníci měli z osobního jednání
obavu, lze individuálně domluvit jednání po
telefonu, Ing. Roman Havlík - 605 201 615.
Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen
"vlastníci") se upozorňují na tyto skutečnosti:
1) Obnovou katastrálního operátu nejsou
dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem zapsaná v katastru nemovitostí.
2) Výměra parcely je evidována s přesností danou
metodami, kterými byla zjištěna; jejím zpřes-

něním nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku.
3) V obnoveném katastrálním operátu je
doplněna dosud platná katastrální mapa
zobrazením hranic zemědělských a lesních
pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují
a jsou sloučeny do větších půdních celků,
pokud to umožňuje kvalita jejich zobrazení
v grafickém operátu dřívější pozemkové evidence, přitom tyto parcely jsou zpravidla
označeny novými parcelními čísly, aby se
zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně parcel.
4) Vlastníci mohou během vyložení
obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě
do 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho
vyložení, podat námitky proti obsahu
obnoveného katastrálního operátu. O podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad.
V této době mohou vlastníci ohlásit případnou změnu osobních údajů doloženou průkazem totožnosti. Neúčast vlastníků a jiných
oprávněných při vyložení operátu není
překážkou pro vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
5) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem 20. 7.
2020. Nebude-li pravomocně rozhodnuto
o některých námitkách, je katastrální úřad
oprávněn vyhlásit platnost obnoveného
katastrálního operátu s tím, že tuto okolnost
vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto
upozornění odstraní.
6) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného
katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává neplatným a nadále se
používá obnovený katastrální operát.

Zlatá svatba

15. května 2020 si po padesáti letech
společného života řekli své symbolické "ano"
manželé Božena a Bedřich Blažkovi. Krásné
výročí oslavili spolu se svou rodinou. Za obec
Velichov přeji ještě touto cestou mnoho
zdraví, lásky, štěstí a spokojenosti do dalších
MSM
společných let.

Evidence
obyvatel
Stav obyvatel k 30. 4. 2020:
513, z toho 265 mužů a 248 žen.
V obci je k trvalému pobytu hlášeno 37 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
červen
promítáme vždy od 19:30, není-li uvedeno jinak
vstupné 80 Kč

13. 6. Sviňa
20. 6. Lassie se vrací(od 18:00 hod., vstupné 50 Kč)
27. 6. Supermazlíčci (od 18:00 hod., vstupné 50 Kč)
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