XV B ř e z e n 2 0 2 1

Masopustní úterý

Za normálních okolností by se v úterý
16. února konal v obci masopustní průvod,
hrála by kapela a my se ládovali dobrotami.
Všem je jasné, že se průvod tak, jak ho známe, konat nemohl. Děti a paní učitelky ze
školky se ale postaraly o to, že přece jen průvod masek částí obce prošel. V rámci pravidelné dopolední procházky si děti vzaly na
sebe masky a potěšily tak alespoň několik
málo občanů, kteří je stihli zahlídnout třeba
jen z okna, nebo při cestě z obchodu. O hudební doprovod se děti postaraly také, byly

vybaveny řehtačkami a různými "klepátky".
Tradici je potřeba podporovat, proto si děti
užily maškarní zábavu během i školkového
dne. K obědu ten den měly vdolky.
Jsem moc ráda, že alespoň někdo si ten den
užil tak, jako by se kolem nic nedělo.
MSM

Úvodník

Vládní opatření se promítají do životů nás
všech. Někdo se jim podřídí a doufá v jejich
pozitivní dopad na počty hospitalizovaných
spoluobčanů, další jim nevěří, ale respektuje
je, jiný je považuje za zbytečná, nedodržuje je,
chodí proti nim demonstrovat.
Neočekávám, že se shodneme sami mezi sebou, když se neshodnou ani uznávaní odborníci. Sama se v tom těžko orientuju a to, co
jsem považovala dříve za zaručené informace,
nyní sama zpochybňuji. Nespravedlnost a nepochopitelnost některých opatření poskytují
prostor pro diskuse. A tak jsem si to nakonec
sama v sobě uzavřela tím, že se vrátím na začátek a začnu se řídit původním heslem. Tím,
že chráním sebe, chráním ostatní. Nezaobírám se tolik tím, jak kdo nosí roušku pod
nosem, pokud nepřijde na úřad, kde jsem
nekompromisní. Tady v kanceláři nemůžu
přejít na druhou stranu ulice. Používám respirátor, nepotkávám se s lidmi, se kterými
bych se opravdu viděla ráda, sem tam nacákám na ruce desinfekci, zvýšila jsem přísun
vitamínů a snížila přísun zprostředkovaných
informací. Čtu ty, kterými se mám řídit.
S policejní hlídkou nediskutuju o svých právech - během pár vteřin, kdy ukážu občanku,
jedu dál a neztrácím čas svůj ani ostatních
lidí, co sedí v autech za mnou. Přistupuju
k sobě tak, že můžu covid mít a nevím o tom.
Nechci žít s myšlenkou, že jsem někoho nakazila, byť nevědomky. A jsem ráda za Velichov,
na procházky je tady místa pořád dost.
Moc bych si přála, aby nám všem těch několik nadcházejících týdnů "útlumu" pomohlo.
A aby to bylo opravdu jen těch pár týdnů.
Hodně to záleží i na nás samotných.
Nerada bych, aby se z nás stala vesnice žalobníčků a udavačů, není nutné volat na úřad
a oznamovat, že vidím z okna dva lidi, kteří
nemají roušku na obličeji. Roušku si určitě
nandají, pokud půjdou proti někomu, komu
se nemohou vyhnout. Ale pokud je nezodpovědným chováním ostatních někdo skutečně
ohrožen, může sám kontaktovat Policii ČR.
A na závěr opět čísla. Ke konci února bylo
v obci 10 pozitivně testovaných občanů, celkem onemocnění prodělalo 64 z nás a bohužel dva lidské životy v souvislosti s touto
chorobou vyhasly.
Markéta Sinkulová Moravcová
starostka obce
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Vládní opatření
Vláda ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR,
popř. další instituce nás zásobují vydanými krizovými opatřeními.
Od 1. března se mění pravidla volného pohybu
osob, nošení ochrany dýchacích cest i omezení
maloobchodu a služeb. Patříte-li do skupiny lidí, kterým by nákup respirátoru citelně zasáhl
už tak nízký rozpočet, obraťte se na OÚ Velichov, kde vám respirátor dáme.
Zde přinášíme nejčastější otázky a odpovědi.
Cestování v rámci okresu
Pokud pojedu do zaměstnání, musím mít u sebe
nějaký doklad či potvrzení?
NE, pro cesty do zaměstnání v rámci okresu
není potřeba žádný doklad.
Pokud půjdu na nákup, lékaři nebo na úřad, musím
mít u sebe nějaké potvrzení?
NE, v rámci jednoho okresu potvrzení nepotřebujete.
Mohu opustit svoje bydliště za jiným účelem vycházka, venčení psů apod.?
ANO. Na vycházku můžete přes den (od 5 do
21 hod) po celém území obce, NIKOLIV OKRESU. Venčení psů v noci je do 500 od bydliště.
Mohu si jít zaběhat?
ANO, běhat lze přes den (od 5 do 21 hod) na
celém území obce, NIKOLIV OKRESU. Přitom by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti.
Mohu navštívit svoje příbuzné (rodiče, prarodiče),
když bydlí ve stejném okresu?
NE, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných
potřeb, o zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich
doprovod např. k lékaři nebo na úřad. Smyslem je
co nejvíce omezit mobilitu a tedy šíření viru.
Cestování mimo okres
Pokud pojedu do zaměstnání mimo okres, kde mám
bydliště, čím se musím prokázat?
Potvrzením zaměstnavatele, které lze vystavit
i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel
uvede místo výkonu zaměstnání a místo
pobytu zaměstnance. Lze využít vzor dostupný na stránkách Ministerstva vnitra.
Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich
jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu.
Pokud pojedu mimo okres, co musím mít u sebe
(lékař, úřady)?

Oznámení
o odstávkách
ČEZ Distribuce, a.s. již neinformuje o plánovaných odstávkách elektřiny prostřednictvím plakátků, jako tomu bylo dříve.
Plakátky visely na plotech, sloupech, a pokud nám byly zaslány na obec, tak jsme je
zveřejnili na úřední desce.
Pokud chcete mít informace o plánované
odstávce, nezbývá vám nic jiného, než se na
webových stránkách www.cezdistribuce.cz
zaregistrovat. Poté vám bude informace o
odstávce zaslána e-mailem nebo prostřednictvím SMS. K registraci potřebujete číslo
vašeho odběrného místa (EAN OPM). Toto
red
číslo najdete na vyúčtování.

Stačí zaškrtnutý formulář nebo čestné prohlášení, kde uvedu místo, čas a cíl cesty. Pro
čestné prohlášení mohu využít vzor nebo stačí
prohlášení napsané rukou. Stále však musí jít
o cestu, která skutečně spadá do povolených
výjimek. Policie může ověřovat podezřelé případy, například když cestuji "k lékaři" s lyžařskou výbavou a celou rodinou. Pokud máte jakékoliv potvrzení, které dokazuje nezbytnost
Vaší cesty (například žádanku od lékaře na
vyšetření, pozvánku na úřad apod.), vezměte si
ji pro jistotu s sebou.
Mohu jet nakoupit mimo okres, kde mám bydliště?
NE, nemůžu. Nakupovat mohu pouze v rámci
svého okresu. Na nákupy se může cestovat
pouze v nezbytném počtu osob.
Mohu jet na svoji chatu/chalupu/nemovitost, co
musím doložit?
Pokud máte svou chatu/chalupu/jiný rekreační objekt mimo okres trvalého pobytu nebo
bydliště, musíte tam být nejpozději v den účinnosti nového omezení, pak se bude považovat
za vaše bydliště. Je tedy nutné na chatě setrvat
nepřetržitě po celou dobu platnosti tohoto
opatření. Smyslem je co nejvíce omezit mobilitu a tedy šíření viru.
Pro usnadnění doporučujeme takový pobyt
dokládat listem vlastnictví nebo jiným vhodným způsobem.
Žiji s přítelkyní již několik let, ale každý máme
pobyt v jiném okrese. Mohu za ní jet nebo ona za
mnou, co případně musím doložit?
To nelze, pokud nepůjde o zajištění nezbytné
péče o přítelkyni (např. úraz). Nebo se musíte
na dobu 3 týdnu sestěhovat na jedno místo.
Máme děti ve střídavé péči a musíme si děti po týdnu převzít, jak mohu doložit oprávněnost této cesty?
Na tuto situaci se vztahuje výjimka ze zákazu
pohybu pro zajištění péče o děti. Doporučujeme mít s sebou rozhodnutím příslušného
orgánu o střídavé péči.
Pokud pojedu za svými rodiči (obstarání životních
potřeb, nákupy, lékař apod.), čím mám prokázat
oprávněnost své cesty?
Stačí vaše čestné prohlášení, můžete využít formuláře, mít připravený kontakt na rodiče.

Mohu dát děti na hlídání prarodičům, když bydlí
v jiném okresu?
Ano, ale mělo by se jednat o pobyt dětí u prarodičů po celou dobu trvání tohoto opatření.
Upozorňujeme, že kontakt dětí a prarodičů
(riziková skupina) však rozhodně nelze
doporučit.
Můžu jít na výlet do přírody a překračovat hranice
okresu? Pobyt v přírodě přece nemůže ničemu vadit.
To nelze, pobyt v přírodě je možný jen na území vlastní obce. Není tedy možné uskutečnit
výlet v rámci celého okresu.
Co mi hrozí, když nebudu nařízení respektovat? Jaké
jsou případné pokuty/sankce?
Jedná se o krizové opatření vlády, povinnost jej
dodržovat stanoví krizový zákon. Za porušení
této povinnosti je sankce až 20 tisíc korun.
Jak se to bude kontrolovat? Kdo to bude kontrolovat?
Intenzivní namátkové kontroly budou probíhat na území celé České republiky. Policie
využije všech svých kapacit.
Budou kontroly i ve vlacích a autobusech, které
sváží lidi do Prahy?
Kontroly bude policie zaměřovat do všech
míst, ve kterých bude předpoklad porušování
krizových opatření, včetně vlaků a autobusů.
Jak budou policisté kontrolovat pravost potvrzení od
zaměstnavatele?
Vyhodnocení každého dokumentu záleží na
policistech, ti mohou v případě podezření
žádat vysvětlení a využít další nástroje ke
zjištění skutečného stavu.
K čemu omezení je, když si do formuláře mohu de
facto napsat jakýkoli důvod?
Důvody jsou omezené výjimkami. Vyhodnocení
každého dokumentu záleží na policistech, ti
mohou v případě podezření žádat vysvětlení a
využít další nástroje ke zjištění skutečného stavu.
Každý musí být schopný prokázat, že se na něj
daná výjimka vztahuje.
Ve výjimkách je účast na pohřbu. Jak je to se svatbami?
Účast na svatbě nebo prohlášení o registrovaném partnerství je možná jen v rámci
Vašeho okresu.
Jsem očkovaný, případně jsem covid-19 už prodělal.
Vztahuje se toto omezení i na mě?
Ano, vztahuje se na všechny osoby.

Otevřeno nebo zavřeno?
Obecní úřad Velichov bude otevřen pro
veřejnost v pondělí a středu od 8 do 12 a od
13 do 16 hodin. Prosíme, abyste upřednostňovali telefonickou nebo elektronickou
komunikaci, příp. poštu. Pokud potřebujete
zajistit něco v jinou dobu, domluvte se
s námi na tel. 353 942 105.
Platby za odpady, psy a nájmy pozemků mají
být provedeny do konce března. Stále platí
to, že upřednostňujeme bankovní převod na
účet č. 43-3210410247/0100. Nezapomeňte
na předčíslí 43 před pomlčkou!
Mateřská škola Velichov je minimálně do

21. března uzavřena. Rodiče jsou informováni o distanční výuce pro předškoláky.
Knihovna funguje v úterý od 16 do 19 hodin, kdy budete obslouženi prostřednictvím
výdejního okénka. Knihy můžete vracet a paní knihovnice vám v regálech najde knihy
podle vašich požadavků.
Mobilní svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů, který se konal vždy v březnu, se
uskuteční nejdřív v dubnu, o jeho termínu
budeme informovat.
red
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Sčítání lidu, domů a bytů
úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace
o sčítání a jsou také místy, na kterých lze
získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou
maximálně zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné například

při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti
služeb. Informace zjištěné během sčítání
ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či
vědeckých pracovišť a v konečném důsledku
ovlivňují život každého z nás.
Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.
red

Dětská hřiště
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o
půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují
sčítací komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci
připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou a hlavní hygieničkou České republiky
distribuci a sběr listinných formulářů, při
kterých dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři
a obyvatelstvem. Distribuce formulářů do
domácností bude probíhat podobně, jako
nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných
hygienických pravidel (ochranné pomůcky,
dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku,
minimalizace doby kontaktu). Z tohoto
důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat
s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na
infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné
obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních
místech České pošty (vybrané pobočky).
Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za
zvýšených hygienických požadavků.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý
pobytnebo přechodný pobyt nad 90 dnů na
území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu,
věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby
mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný
zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu
oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou
diplomatů nebo cizinců s krátkodobým
pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na
vybraných pobočkách České pošty a všech
krajských správách Českého statistického

Provozovatelům dětských hřišť, mezi které patří i obce, bylo důrazně doporučeno, aby uzavřeli hřiště. Vzhledem k tomu, že rekreace
a sport mohou nyní probíhat jen na území
obce, ve které bydlíme, nebudeme k tomuto
opatření zatím přistupovat. Pokud je rodič
s jedním nebo dvěma dětmi na hřišti, dodržuje rozestupy od případných ostatních návštěvníků a chová se slušně, nevidím důvod pro
jeho uzavření. Pokud se ale hřiště stane
místem pro setkávání se známými a přáteli,
bude zavřeno.
Herní prvky budeme pravidelně desinfikovat.
Vím, distanční výuka už trvá dlouho a lehce
se stane, že se z hlavy vypaří i znalosti dříve
nabyté. Přesto bych zde měla výzvu pro velichovské náctileté. Ráno si stoupněte na váhu
a číslo, které vám váha ukáže, si zapamatujte.
Nyní se venku můžete potkávat v počtu max.
2 osob, nejedná-li se o rodinu. Ale vzpomeňte

si na únor, kdy jste se scházeli ve větší partě na
dětském hřišti vedle panelového domu. Kolik
vás tam najednou bylo? Sečtěte váhu všech,
kdo jste se naskládali na houpací hnízdo. A jaké číslo vám vyšlo? Asi je vyšší než 200, co?
Tak si představte, že to hnízdo je určeno pro
malé děti a ne pro čtyři na sobě namačkané
puberťáky, kteří se snaží to hnízdo rozhoupat.
Ono vás to chvilkově možná unese, ale zbytečně to ničíte těm, pro které je to určené. Přece nemusíme na všechno malovat zákazy,
zapojit trošku vlastní hlavu by mohlo stačit.
A prosím kolemjdoucí dospělé - riskněte to, že
budete posláni do patřičných míst, a nemlčte.
Zároveň upozorňuji na zákaz kouření na
hřišti. Nejsem příznivec monitorování veřejného prostoru. Ale nejen hromádka nedopalků v písku pod stolem nám do budoucna
asi jinou možnost nedá.
MSM
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Šťastný nový rok a hodně zdraví!
Ne, nezbláznil jsem se, ale to, že začínáme
další rok s tou Chřipkou, mi připadá větší
předěl, než ten náš tradiční Silvestr.
Bude to téměř přesně rok, kdy se z "chřipečky" začalo vyvíjet něco nebezpečnějšího.
Vzpomeňme, jak se v březnu minulého roku
(jak bývá u nás v krizových situacích zvykem)
Češi semkli, začali šít roušky, vymýšlet
dýchací přístroje, atd. A stali se "Best in
Covid". Přístupu obyčejných lidí se samozřejmě (jak u nás bývá také zvykem) chopili ti
"nahoře" a jezdili se s tím vytahovat po celém
světě. Následoval rok plný zmatků,
nepřehledné situace, kterou nám naordinovali zase ti ze "shora". Mnozí se snažili z Covidu vytěžit co se dá a mnozí na něj doplatili
finančně, zdravím, někteří i životem.
U většiny lidí opadla probuzená pozitivní ak-

tivita, někteří rezignovali a upadli do apatie.
No, a po roce jsme tam, kde jsme. Ale abychom byli spravedliví: "Kdo jsi bez viny, hoď
kamenem". Sáhněme si do svědomí, co každý
z nás mohl dělat jinak, co jsme podcenili
a jak jsme se někdy chovali nerozumně.
Zdá se, že teď jde opravdu o hodně. Pojďme
k tomu přistoupit, tak jako před rokem,
a každý z nás se posnažme udělat něco pro
to, abychom to zvládli a za rok si mohli říct:
super je to za námi!! Dělejme to ne kvůli
vládním nařízením, ale kvůli sobě a našim
blízkým. Na pozadí tohoto si uvědomme, jak
důležité je, kdo za nás rozhoduje a kdo nám
co přikazuje, jak to dělá, proč to dělá a co to
pro nás znamená a dejme to, až budeme mít
příležitost, najevo. Svět, který nás čeká po
překonání této etapy bude jiný. O tom není

pochyb. Pro někoho lepší, pro někoho horší.
Co převládne, není teď možné předvídat.
Každopádně je, ale dobré být ve zdraví
u toho. Optimismus je z čeho čerpat. Lidé
jsou schopni pomáhat, rodiny s dětmi jsou
více spolu (tady asi někteří rodiče budou
oponovat), mnozí se naučili více používat počítače a mobilní telefony, protože bez toho to
již nepůjde. Naplno jsme si uvědomili, jak je
dobře, že žijeme tam, kde žijeme - máme okolo přírodu a máme kam vyjít na procházku,
děti mohou vyběhnout ven…. Možná někteří
si i utřídili v hlavě, co je v životě opravdu
důležité více a co méně.
Takže ještě jednou nám všem: Hodně zdraví
(ale i to štěstí) v novém roce.
Pavel Rieger

Dobrovolné testování veřejnosti
Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo již v loňském roce mimořádné opatření, na základě
kterého je upraven způsob dobrovolného
testování všech klientů tuzemských zdravotních pojišťoven pomocí POC antigenních
testů. Toto testování je nově možné absolvovat
jednou za tři dny.
Jakým způsobem se provádí vyšetření pomocí POC antigenních testů
Vyšetření POC antigenními testy se provádí
výtěrem z nosohltanu, tedy stejným způsobem, jakým je prováděno vyšetření metodou RT-PCR.
V závislosti na podmínkách konkrétního
odběrového místa se provádí POC antigenní
test pouze osobám přijíždějícím na odběrové
místo v automobilu (tzv. drive-in), někde je
možné dostavit se na odběrové místo pěšky.
Vždy je nutné na místě vyčkat 15 - 30 minut
na sdělení výsledku a případné provedení
konfirmačního testu metodou RT-PCR.
Povinná rezervace termínu vyšetření pomocí POC antigenních testů
Bez provedení předchozí rezervace termínu odběru
prostřednictvím Rezervačního systému k testování
Covid-19 Karlovarského kraje Vám nebude umožněn
vstup do areálu spolupracujícího odběrového místa
a nebude Vám zde proveden test Covid-19.
Před vyšetřením je testovaná osoba vyzvána
k předložení občanského průkazu, kartičky zdravotní pojišťovny a formuláře pro provedení
odběru, popř. uvedení osobních údajů v
rozsahu jméno a příjmení, rodné číslo, adresa
bydliště, telefonní číslo a název a kód zdravotní
pojišťovny.
Cena vyšetření pomocí POC antigenního testu
Vyšetření pomocí POC antigenního testu je
plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění všem účastníkům zdravotního pojištění u zdravotní pojišťovny v České republice

v období stanoveném mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR.
Pro koho je vyšetření POC antigenními
testy určeno
O bezplatné provedení dobrovolného vyšetření pomocí POC antigenního testu může
požádat každá osoba, která je účastna veřejného zdravotního pojištění v České republice, a která se prokáže platným průkazem
pojištěnce nebo náhradním dokladem.
Pro koho není vyšetření POC antigenními
testy určeno
Vyšetření se neprovádí:
• u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření
MZ ČR upravujícího nařizování izolace
a karantény a zároveň u nich neuplynulo více
než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem,
• u osob, kterým byl v posledních 3 dnech
proveden test metodou RT-PCR s negativním
výsledkem,
• u osob, kterým byl v posledních 3 dnech
proveden POC antigenní test s negativním
výsledkem.
Rezervace termínu pro provedení vyšetření
pomocí POC antigenního testu pro veřejnost
je v tuto chvíli umožněna prostřednictvím
online krajského rezervačního systému na
adrese: www.rezervacekk.cz.
V rezervačním systému jsou k dispozici obyvatelům Karlovarského kraje i registrovaným
praktickým lékařům odběrové kapacity
spolupracujících odběrových míst v Karlovarském kraji, které provádí testy na prokázání přítomnosti koronaviru v těle.
Podpora Rezervačního systému pro testování Covid-19 Karlovarského kraje
Nevíte-li si rady s vytvořením rezervace ter-

mínu testu Covid-19 v online Rezervačním
systému, můžete se i nadále obracet na operátory Krajského call centra.
Operátoři Krajského call centra Vám jsou
k dispozici na telefonním čísle 950 380 380
každý pracovní den od 8:00 - 15:00.
Cena volání na tuto telefonní linku je stejná
jako při volání na pevnou linku podle ceníku
vašeho operátora. Čísla začínající na trojčíslí
950 používá státní správa.
Operátoři call centra i veřejnost používají
stejný rezervační systém, k dispozici tak
mají stejný rozsah volných termínů na jednotlivých odběrových místech. Pokud se
Vám nezobrazují volné termíny k rezervaci,
pak Vám je tedy nenabídne ani operátor
call centra.

Evidence
obyvatel
Stav obyvatel k 31.1. 2021:
516, z toho 268 mužů a 248 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.
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