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Pohled do minulosti Velichova

Sem tam se mi do rukou dostane zajímavá
dobová fotografie Velichova. A protože z ní
mám radost - a o radost já se ráda dělím, se
svolením zveřejňuju fotografie v novinách.
Fotografie mostu a železniční vlečky je ze soukromého archivu Ladislava Sýkory, byla pořízena
v roce 1940. Na dalším snímku je zachycena stavba mostku přes náhon. Tato fotografie je z archívu Pavlíny Hálové. Pořízena byla v roce 1923.
A když už nemáme fotky ze současných akcí,

dovolím si zde zveřejnit znovu fotografii,
která už sice jednou v novinách byla, ale tentokrát se hodí zas. V únoru by se byl konal
masopustní průvod obcí a určitě by nechyběl
maškarní bál pro děti. Poznáváte starostku,
jednoho ze zastupitelů (nápovědu, že každý
rok přiveze na náves strom, májku k hospodě
a se svým bendžem nechybí na masopustu,
asi nepotřebujete) a velichovského dobrovolMSM
ného hasiče?

Úvodník
Ke snižování počtu nakažených nedochází. A právě díky tomu dochází tento
měsíc ke snížení počtu stran našich novin.
Vzhledem k tomu, že v nich přinášíme
fotky z akcí, které se udály a pozvánky na
akce, které nás čekají, je pochopitelné, že
do nich zkrátka není co dát. K tomu
nějaká ta karanténa, míň času na všechno
a já jsem vlastně ráda, že se do schránky
dostane alespoň tato oboustranná A4.
Ke konci ledna bylo v naší obci 9 pozitivně testovaných spoluobčanů. Od začátku výskytu a sledování nemoci Covid 19 si
touto nemocí prošlo s různým průběhem
37 občanů. Čísla pozitivně testovaných
jsou pro někoho důležitým ukazatelem,
pro zvídavější nátury by bylo potřeba ještě
rozlišit, zda pozitivně testovaný má nebo
nemá příznaky, popř. zda musel být hospitalizovaný. Jedno je jisté, i bezpříznakový
člověk může nemoc šířit nevědomky dál.
Buďme všichni zdraví a doufejme, že se té
naší kotlině budou čísla s pozitivně testovanými vyhýbat obloukem.
Markéta Sinkulová Moravcová
starostka obce
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Daňové přiznání
Nestihli jste podat daňové přiznání k dani
z nemovitých věcí do konce ledna? Při podání
daňového přiznání do 1. 4. 2021 se nemusíte

nemáte aktuální výpis z katastru, můžete se
podívat na webu https://nahlizenidokn.cuzk.cz
na to, jaké pozemky vlastníte a jejich výměru.

obávat žádné sankce. Sankce spojené s pozdním podáním byly prominuty generálním
pardonem ministryně financí. Přesto nenechávejte podání na poslední chvíli. Situace,
která nastala v souvislosti s opatřeními, netěší
nikoho. Pracovníci finančního úřadu byli připraveni pomáhat lidem s vyplněním přímo
tady na úřadě, bohužel to nebylo možné.
Vlastníků nemovitostí jsou v našem katastru
stovky a jsou mezi nimi samozřejmě i majitelé
rekreačních objektů. Digitalizace proběhla
i v sousedním k. ú. Radošov.
Mnozí z vás si určitě s vyplněním přiznání
poradili, nebo teprve poradí, sami. Pokud

Pokud došlo ke změně výměry pozemku,
uvidíte v záložce "jiné zápisy" tuto informaci.
Na portálu Daňové správy https://adisepo.mfcr.cz
pak můžete vyplnit daňové přiznání, po
zadání potřebných údajů se daň vypočítá
sama. U staveb nezapomeňte vyplnit v oddílu
výpočtu daně počet nadzemních podlaží.
Pokud má váš dům přízemí a jedno patro,
napište do příslušné kolonky 1.
Toto přiznání pak vytiskněte, podepište a pošlete na FÚ v Karlových Varech, popř. můžete
využít sběrného boxu na Městském úřadě
v Ostrově. Nezapomeňte na sebe napsat kontakt a příp. informaci, že daňové přiznání

Tříkrálová sbírka

podáváte z důvodu digitalizace katastrální
mapy. V případě nesrovnalostí pak budete
pracovníkem FÚ kontaktováni a po telefonu
vše dořešíte.
Pokud vlastníte nemovitosti i v jiných katastrálních územích, popř. se výměra změnila
jen u některých pozemků, odevzdáváte dílčí
přiznání. Ze zkušenosti ale mohu říct, že je
mnohdy snazší vyplnit celé přiznání se všemi
nemovitostmi znovu.
To, že byla změněna výměra pozemků, nebylo
nikomu adresně oznamováno. Před zplatněním
mapy byl soupis změn zveřejněn, bylo možné
podívat se na ně přes webové rozhraní, popř.
osobně na OÚ Velichov, kdy zde byl přítomen
pracovník katastrálního úřadu, který vše vysvětloval. Změna výměry nemusí znamenat, že vám
byly metry přidány nebo ubrány. Došlo k jejímu přepočtu a ten se i bez posunutí hranic
pozemků v 99 % měnil.
MSM
inzerce

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.

Evidence
obyvatel
Stav obyvatel k 31.12. 2020:
517, z toho 268 mužů a 249 žen.

Oblastní charita Ostrov děkuje všem, kteří se
letos zapojili do Tříkrálové sbírky. Těm, kteří
přispěli on-line i těm, kteří využili možnosti

vhodit peníze do kasičky, která byla na
Obecním úřadu ve Velichově. Prostřednicred
tvím kasičky bylo vybráno 2 072 Kč.

V obci je k trvalému pobytu hlášeno 36 cizinců,
kteří nejsou do celkového počtu započítáni.
V loňském roce se narodili 3 kluci, bohužel
zemřelo 5 občanů (2 muži, 3 ženy), přistěhovalo
se 17 a odstěhovalo 7 občanů.
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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