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Volby do zastupitelstva obce
Pořadí kandidátů:
SNK 1
1. Mgr. Hana Švejstilová - 154 hlasů
2. Ing. Markéta Sinkulová Moravcová
- 149 hlasů
3. Škuthan Jan - 137 hlasů
4. Ing. Lea Lincová - 135 hlasů
5. Kučera Miroslav - 138 hlasů
6. Bc. Kučerová Lydie - 150 hlasů
náhradníci: Bc. Jan Javůrek (131 hlasů), Jiří
Bitman (132 hlasů), Mgr. Milena Doležalová
(131 hlasů)
SPD
1. Čeněk Valnoha (105 hlasů)
2. Dušan Krivoš (97 hlasů)
3. Jiří Radakovič (94 hlasů)
náhradníci: Luboš Jirásek (86 hlasů), Tomáš

60,19 % oprávněných voličů využilo ve
Velichově svého volebního práva a odevzdalo
volební lístek s křížky u kandidujících uskupení nebo jednotlivých kandidátů ucházejících se o post zastupitele.
Voliči rozdělili mandáty následovně: SNK 1 Starostové našeho kraje - 6 mandátů, Svoboda a přímá demokracie (SPD) - 3 mandáty.

Kubín (87 hlasů), Jaroslav Hamrla (81 hlasů),
Jan Zelenka (71 hlasů), Vladimír Šprok (78
hlasů), Josef Rauer (91 hlasů)
dokončení na str. 4

Úvodník
Nejpozději 25. října by mělo být jasné, kdo z
9 zvolených zastupitelů obsadí na následující
čtyřleté období post starosty, místostarosty,
popř. další místa v zákonem daných výborech. Ustavující zasedání, stejně jako všechna
ostatní, je veřejné. Vzhledem k tomu, že se
na ustavující zasedání pravidelně schází více
občanů, bude na sále Hospody U Lípy.
Termín jednání bude zveřejněn týden před
jeho konáním na úřední desce a webu obce.
Už pořadím kandidátů na volebním lístku
dávají seskupení najevo, koho vidí na postu
starosty. Voliči pak rozdají karty těm, které
chtějí v zastupitelstvu vidět. Tyto karty ještě
trochu přemíchá volební systém, pro který
není ani tolik důležitý počet hlasů odevzdaný
jednotlivým kandidátům, jako poměr celkového počtu hlasů mezi jednotlivými uskupeními.
Je mi jasné, že čím déle post starostky
zastávám, tím víc lidí naštvu nebo jim nevyhovím tak, jak by si oni přáli. Ano, je to
o tom, že zastupuji obec navenek, mnohá
rozhodnutí jsou rozhodnutími kolektivními,
jen ti ostatní nejsou tolik vidět. Jsem to já,
kdo předkládá většinu návrhů, a to s sebou
přináší jak pozitiva, tak negativa. Ale o tom
tahle práce je. Poprvé se mi přihodilo, že
jsem byla přeskočena, sice o 5 hlasů, ale přeskočena. Je to zvláštní smíšený pocit – na jedné straně to Hance Švejstilové přeju a gratuluju jí, na druhé straně je to pro mne zdvižený ukazováček. Každopádně všem zvoleným zastupitelům gratuluji a na nové a staronové tváře v zastupitelstvu se moc těším.
Mé závěrečné poděkování patří všem, kdo se
k volbám dostavili a samozřejmě členům
volební komise za jejich zodpovědný přístup
a vytrvalost v 2. kole senátních voleb, kdy
každá minuta musela být vzhledem k počtu
voličů nekonečná.
Markéta Sinkulová Moravcová
starostka obce
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Rozsvítíme
Velichov?
Halloween je keltský svátek s historií sahající
až do doby před naším letopočtem. Den
31. října byl hranicí mezi dvěma hlavními
periodami (létem a zimou). Keltové tento
den vnímali jako pomezí, kdy se stírá hranice
mezi světem živých a mrtvých.
Zvyky dnešního Halloweenu se rozvinuly
v Irsku pravděpodobně na základě prolnutí
zvyků vycházejících ze staroirského pohanského svátku Samhain, oslav římských
pohanských svátků a křesťanských slavností
Všech svatých, které byly přineseny do Říma
společně s křesťanstvím.

Září ve školce

Začátek nového školního roku nám do
školky přivedl nové malé kamarády. Kapacita
školky je zaplněna do posledního místa.
Letos je velmi početná skupina předškoláků.
Na děti čeká i v tomto roce spousta zajímavých výletů a exkurzí.
Tím prvním byl výlet do Bečovské botanické
zahrady, kde byl připraven zajímavý program
s názvem „Z pohádky do pohádky“. Děti pře-

Umístíme znovu po roce – 31. října - vydlabanou a rozsvícenou dýni kamkoliv ve veřejném prostoru ve vsi? Náves, zastávky, prostory před paneláky, bytovkami, zídky u hospody, dvůr....? Samozřejmě tak, aby nedošlo
k požáru ??
Pro autory nejnápaditějších výtvorů připravíme ceny. Fotografie výtvorů posílejte v pondělí 31. října do zprávy na FB Obce Velichov.
red

bíraly luštěniny pro Popelku, hledaly oříšky,
navlékaly korále a ukázaly, že rozhodně nejsou z cukru – zvládly absolvovat všechny
úkoly i za nepříznivého počasí v holínkách
a pláštěnkách, za což jim patřil obdiv a velká
red
pochvala od pořadatelů.

Milostivé léto II
Oddlužovací akce vyhlášená státem umožňuje zbavit se vysokých exekučních poplatků,
sankcí a úroků, které navýšily původní dluh
a komplikují tak jeho splácení. Při využití
Milostivého léta II stačí v období od 1. září
do 30. listopadu 2022 uhradit zbylý dluh
a příslušný poplatek 1815 Kč.
Podmínky akce Milostivé léto 2022
DLUŽNÍK MUSÍ BÝT FYZICKÁ OSOBA
Dlužník se nesmí nacházet v insolvenčním
řízení a zároveň musí být exekuce vyřizována
soudním exekutorem. To znamená, že do
akce nespadají dluhy, které se řeší v rámci
správní a daňové exekuce, jsou využívány
např. finančním úřadem nebo Českou správou sociálního zabezpečení. Zahrnuty nejsou
ani majetkové sankce nebo peněžité tresty
uložené v rámci trestního řízení pro úmyslný
trestný čin, pohledávky za výživné, na náhradu újmy způsobené na zdraví atp.
Na právnické osoby se akce nevztahuje.
PLATÍ POUZE PRO EXEKUCE ZAHÁJENÉ PŘED 28.10.2021
Milostivé léto 2022 je vyhlášeno na 3 měsíce
od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022

a kdykoliv během této doby je možné svou
exekuci doplatit. Nicméně akce se vztahuje
pouze na exekuce, které byly zahájeny před
28. říjnem 2021, tedy před prvním kolem
této oddlužovací akce.
VĚŘITEL MUSÍ BÝT VEŘEJNOPRÁVNÍ
SUBJEKT
Věřitelem (ten, komu se dluží) musí být veřejnoprávní subjekt. Za veřejnoprávní subjekt je
považován stát a územní samosprávný celek
(kraj, obec). Dále pak každý podnik a právnická osoba, ve které má stát nebo obec
majetkovou účast.
Příklady veřejnoprávních subjektů a nejčastějších typů pohledávek
Obec - nájemné v městských bytech, platby
za svoz odpadu atd.
Česká televize, Český rozhlas - koncesionářské poplatky
Zdravotní pojišťovna - neuhrazené pojištění
Dopravní podniky - pokuty za jízdu načerno
ČEZ - účty za elektřinu, plyn atd.
Veřejná vysoká škola - poplatek za prodloužené studium
Jak tedy z textu vyplývá, například exekuci

vzniklou z dluhu vůči společnosti ČEZ lze
v rámci akce uhradit, protože se jedná o podnik
s majetkovou účastí státu. Naopak exekuce od
jiného dodavatele elektřiny (např. Innogy) podmínky Milostivého léta nesplňují, protože se jedná o soukromou společnost. Zda je v konkrétní
společnosti akcionářem stát nebo obec, lze zjistit
na stránkách Justice.cz.
MŮŽE SE DO MILOSTIVÉHO LÉTA
2022 DOBROVOLNĚ ZAPOJIT I JINÝ
NEŽ VEŘEJNOPRÁVNÍ SUBJEKT?
Stejně jako v roce 2021 se i k Milostivému
létu 2022 mohou dobrovolně připojit i soukromé subjekty. Moneta Money Bank spustila obdobu Milostivého léta II pro své klienty
již v červnu a z původně plánovaného srpna
prodloužila akci až do listopadu. Se začátkem
oficiální akce vyhlášené státem oznámily
možnost oddlužení za výhodných podmínek
i další banky, a to Air Bank, Česká spořitelna
vč. Stavební spořitelny České spořitelny
a Raiffeisenbank, též s platností i pro klienty
stavební spořitelny.
Převzato z webu exekuceinfo.cz
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dTest: Facebook Marketplace
– ráj podvodníků?
Starý kus nábytku, hromada nepadnoucího
oblečení, nevyužívané nářadí nebo knížky,
na které se jen práší. Přesně takových věcí
se lidé zbavují a jedním z nejpopulárnějších
nástrojů pro rychlý online prodej se stala
platforma Facebook Marketplace. Není divu
– je zdarma a nabízí intuitivní použití,
které je propojené se sociální sítí Facebook.
Možnost prohlížet si profily prodejců či ku pujících nám může přinášet větší pocit jisto ty a bezpečí. Bohužel se často může jednat
jen o falešný pocit, za kterým se skrývají čím
dál rafinovanější podvody jak prodávajících,
tak kupujících.
Na online platformě Facebook Marketplace
každý měsíc prodává a nakupuje více než miliarda uživatelů, což vytváří prostor pro
nejrůznější podvody. I přes přesvědčivost
některých podvodníků lze pozorovat některé
varovné znaky, které mohou napomoci k odhalení těchto podvodů.

Podvodníci mohou podvést i prodejce
Podvodníci už zdaleka nebývají jen na straně
prodávajícího. V poslední době se hromadí
případy, kdy se podvodníci vydávají za kupující. Za předstíraným zájmem o koupi zboží
se však typicky skrývá snaha vytáhnout z nic
netušících prodávajících citlivé či platební
údaje. Finta spočívá v jejich požadavku na
platbu. Podvodník skrývající se za kupujícím
tak navrhne provést platbu přes službu
nějakého dopravního přepravce, např. s názvem „zabezpečená transakce“. Obdobně

může žádat o zaplacení dodatečného pojištění. Problém je, že se jedná pouze o službu fiktivní. Podvodník pod záminkou takové
platby vyzve prodávajícího, aby klikl na
zaslaný online odkaz na internetovou stránku, která důvěryhodně vizuálně napodobuje
stránky přepravní společnosti. Pro rozkliknutí takového odkazu prodávajícího čeká formulář k registraci platební karty pro převod
částky a vyplnění adresy. Vy, jako prodávající,
můžete mít radost, že se obchod tak rychle
povedl. Cílem podvodníka je ale jediné –
ukrást pomocí tohoto odkazu bankovní či
jiné citlivé informace prodávajícího.
Podezřelý odkaz? Neklikat!
„Pokud vám kupující či prodávající zasílá
odkaz na provedení platby, vždy pečlivě
zvažte, zda se nejedná o podezřelé chování,”
uvedla ředitelka spotřebitelské organizace
dTest Eduarda Hekšová. Napovědět může
lámaná čeština se spoustu gramatických či
stylistických chyb, které poukazují na strojový
překlad. Nejlepší obranou je podezřelou
komunikaci, kdy jste vyzváni k platbě přes
odkaz, mazat, případně nahlásit či blokovat.
Platba přes dopravní společnosti?
Nejčastěji se u tohoto typu podvodů objevuje
odkaz na stránky napodobující stránky
dopravní společnosti GLS. Společnost GLS
však neposkytuje třetím stranám službu zprostředkovávající platbu předem. A v zásadě
nejedná se svými klienty přes online platformy typu Facebook nebo Bazos.cz, ale
komunikuje výhradně z internetové domény
www.gls-group.com a www.gls-czech.com.
Pokud tak narazíte na URL adresy např. ve
formě pozměněného tvaru URL adresy: glsgroup-eu.site nebo gls-group-eu.sec-orders.site,
jedná se o falešnou stránku. „I v případě, že
narazíte na možnost zprostředkování platby
dopravcem, je pravidlem, že příjemce
nehradí nic předem, a platí se až v okamžiku doručení přímo kurýrovi platební kartou či hotově. Nikdy není od věci společnost,
která má tuto platbu zprostředkovat, telefonicky kontaktovat a ověřit tak důvěryhodnost služby,” radí Eduarda Hekšová.
Proklepněte si facebookový profil
Před nákupem či prodejem na Facebook
Marketplace doporučujeme pečlivé prohlédnutí profilu prodávajícího či kupujícího.
Typicky někteří podvodníci zakládají falešné
účty, tak aby lidi přiměli k nákupu falešných
či neexistujících položek, kdy při prodeji mizí
i s penězi. Jedním z varovných signálů tak
může být stáří facebookového účtu. Pokud se
jedná o účet, který má dohledatelnou historii
jen několik měsíců zpátky, buďte obezřetní.
V prevenci před podvodem může pomoci
také vyhledání jména kupujícího ve vyhledávači. Užitečná může být také kontrola
fotografií na profilu. Podvodníci dost často

profilové fotografií zcizí jiným osobám. Stačí
jednoduše fotografii z profilu stáhnout či si
udělat snímek obrazovky, a poté vyhledat
fotografii ve vyhledávači, který vyhledává
pomocí obrázků.
Odhalili jste podvodníka? Co teď?
Pokud jste poznali, že máte co do činění s
podvodníkem, doporučujeme jeho účet
nahlásit Facebooku a následně si jej zablokovat. Mimoto doporučujeme upozornit na
podvod své přátelé a blízké. „Pokud byl podvodník tak přesvědčivý, že jste jeho praktiky
odhalili až po zaplacení, doporučujeme kontaktovat vaši banku, která vám může pomoci
situaci vyřešit v rámci tzv. chargebacku,” uzavírá ředitelka dTestu, podle které se to v
online světě rafinovanými podvodníky jen
hemží a naletět může kdokoliv. Nezbývá tedy
nic jiného, než být více obezřetní
dTest

Kino v Kyselce
říjen
Kino v Kyselce přesouvá promítání ze sobot na neděle
a rozšiřuje promítání na dva filmy - od 17:00 hod. dět ské filmy a ve stejný den od 19:30 klasické promítání.
Kino prošlo rozsáhlou rekonstrukcí a bylo slavnostně otevřeno
14. května 2022. Nově si můžete zakoupit prostřednictvím
rezervačního systému z webových stránek www.obeckyselka.cz

16. 10. 17:00
19:30
23. 10.17:00
19:30
30. 10.17:00
19:30

Websterovi ve filmu
Běžná selhání
Myši patří do nebe
Za vším hledej ženu
Šoumen krokodýl
Válečnice

Evidence
obyvatel
stav obyvatel k 31. 8. 2022: celkem
499, z toho 256 mužů a 243 žen.
V obci je k trvalému pobytu hlášeno 11 cizinců,
kteří nejsou do celkového počtu započítáni.
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Volby do zastupitelstva obce
pokračování ze str. 1
Velichov mezi obce, v nichž byly napadeny
výsledky voleb žalobou u Krajského soudu

v Plzni, nepatří. 10. října tak začíná běžet
15ti denní lhůta, ve které musí být uskutečněno ustavující zastupitelstvo, kde bude
z řad zvolených zastupitelů volen starosta, místostarosta a členové zákonem určených výborů
– finančního a kontrolního. Termín tohoto
jednání bude zveřejněn 7 dní dopředu.
Ve stejném termínu, jako se konaly volby do
zastupitelstva obce, probíhalo 1. kolo voleb
do Senátu Parlamentu ČR. 2. kolo se pak
konalo o týden později. Prvního kola se
účastnilo 199 voličů, což je 48,42 %,
druhého pak pouze 58 voličů, což představuje 14,11 %. Z 11 kandidátů dostala ve Velichově nejvíce hlasů kandidátka MUDr.
Procházková (ANO) – 52. Druhou příčku
obsadila Ing. Chromcová (SPD) – 31 hlasů.
Tento výsledek koresponduje s výsledkem
celého senátního obvodu (okr. Karlovy Vary).
Tyto dvě kandidátky se ve druhém kole
utkaly o post senátorky, úspěšnější byla
MUDr. Procházková.
Pořadí dalších kandidátů: Petr Kulhánek
26 hlasů, Jan Horník 25 hlasů, Martin Maleček 24 hlasů, Pavel Petričko 17 hlasů, Bohdan Vaněk 8 hlasů, Václav Slavík 4 hlasy,
Petr Ajšman a Bedřich Šmudla – každý 3 hlasy, 2 hlasy obdržel Jan Havel.

Ve druhém kolem bylo vydáno 58 obálek,
platných bylo 48 hlasů, 10 hlasů bylo neplatných (vhozená prázdná obálka nebo nedovolená úprava hlasovacího lístku).
MSM
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