Potkali se na Liščáku
Kdo? No ti, co se nebáli, a v sobotu 28. ledna
se vypravili na druhý výšlap. Tedy třetí, když
počítám i nultý ročník. V roce 2010 byla
spousta sněhu, loni nahoře ukrutně foukalo
a letos bylo sněhu tak akorát, nefoukalo, ale
mrzlo. Ale ani to neodradilo více jak 50 lidí,
kteří se nám zapsali do pamětní knihy. Potěšila nás věrnost známých tváří i přítomnost

tváří nových. Chválíme i děti, které si poradily se záludnými otázkami. Hlavu jim zamotal snad jen měsíc, ve kterém jsou letos Velikonoce (duben) a listnatý strom, ze kterého
neopadá na podzim listí (dub). Odměnou
jim byla nejen sušenka, ale i parádní sjezd
velkého kopce cestou zpátky - tedy pokud se
red
vypravily na výšlap i se sáňkami.
...další fotografie na str. 2

Úvodník
Plesová sezóna zavítá v únoru i do Velichova, kde se budou konat na sále
Hospody U Lípy další dva plesy - Námořnický a o týden později Hasičský. Před
nimi si přijdou na své i děti, pro které
opět připravujeme Dětský maškarní bál,
a mezitím projde vesnicí ještě masopustní
průvod.
Na konci ledna zavítala do našich novin
sezóna ještě jedna - a to tzv. okurková.
O všech akcích uplynulého roku jsme vás
informovali, nebudu tedy únorové číslo
nastavovat jejich souhrnem. Pro tentokrát
vychází noviny pouze ve dvoustránkovém
provedení, příště se ale určitě polepšíme.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Masopust
Letošní masopustní průvod obcí, chcete-li bakus, se uskuteční v úterý 21. února 2012. Zahájen
bude u budovy obecního úřadu, kde se sejdou masky, kterým bude uděleno symbolické povolení průvodu. Do průvodu se letos vydají i děti z mateřské školy se svými maminkami, nebude
chybět povoz tažený koněm a hudba.
Zveme tedy všechny, kteří budou chtít svou maskou pobavit sebe i ostatní, aby nás přišli k
úřadu a do průvodu podpořit. A nestyďte se opustit výhledové místo v kuchyni za záclonou,
vyjděte před dům, masky nekoušou!
MM

Tříkrálová sbírka 2012
Děkujeme vám, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili do letošní tříkrálové koledy/sbírky. Poděkování patří všem dobrovolníkům (cca 81 koledníkům a 27 vedoucím
koledujících skupinek). Děkujeme též skupince koledníků z Evangelické církve.

Dík patří především Vám, kteří jste se
otevřeli k této lidové tradici, nechali se
potěšit nebo překvapit koledníky a zároveň
jste otevřeli svá srdce a obdarovali jste jejich
prostřednictvím ty, kteří bez naší společné
pomoci si pomoci nemohou.
Při letošní tříkrálové koledě/sbírce, byla vybrána finanční částka ve výši 97 741,- Kč,
z toho v Ostrově 63 207,- Kč (včetně Tříkrálového koncertu - 2 680,- Kč), v Hroz-

nětíně 19 336,- Kč, v Merklíně 5 741,- Kč, ve
Velichově a Radošově 5 019,- Kč a ve Stráži
nad Ohří 4 438,- Kč.
Z těchto finančních prostředků se Oblastní
charitě Ostrov vrátí již tradičně 65% - tj. 63
500 Kč, (15% z vybrané částky je určeno na
podporu projektů Diecézní charity Plzeň,
10% na humanitární pomoc do zahraničí na pomoc dětem v Peru, Bolívii a Paraguaye
v rámci projektu Adopce na dálku a v rámci
projektu Střediska rozvojové spolupráce, 5%
na podporu projektů Charity Česká republika, která sbírku vyhlásila a 5% na nezbytnou
režii sbírky).
Výtěžek letošní tříkrálové koledy/sbírky je
určen na částečnou úhradu nákladů spojených s opravou zateplení čtvrté a poslední
venkovní stěny Domova pokojného stáří blahoslaveného Hroznaty v Hroznětíně, který
Oblastní charita Ostrov již dvanáctý rok
provozuje.
za OCHO Mgr. Tomáš Fexa, ředitel

Konec tomboly
v Čechách?
S novelou loterijního zákona přišla novinka
v podobě poplatků a daní v souvislosti s tombolou, která se stala tradicí mnoha vesnických plesů a zábav. V čem ta novinka spočívá? Pořadatel tomboly musí zaplatit správní
poplatek ve výši 5 tisíc korun, vedle toho
ještě odvést finančnímu úřadu 20% z výtěžku
a o povolení si žádat s výpisem z rejstříku
trestů. Zákonodárci sice přiznávají, že se tomu tak stalo omylem, tombola neměla být
zatížena, každopádně další připravovaná novela
vstoupí v platnost až od ledna příštího roku.
Co si budeme povídat - vybrané vstupné
mnohdy na pokrytí nákladů plesu nestačí.
Vedle honoráře kapely je nutné zaplatit
odvod Ochrannému svazu autorskému
a v době, kdy mají sponzoři starosti sami se
sebou, jsou mnohdy ceny do tomboly
i nakupovány. Na nejrůznějších webových
stránkách píší přispěvatelé nápady, jak loterijní zákon obejít - slosovat vstupenky, nenazývat tombolu tombolou, ale lombolou nebo
štěstím apod. Nebudu zde pořadatelům
radit, jak zákon obcházet, pouze připomenu
rčení "Kde není žalobce, není soudce". A velichovský úřad žalobcem rozhodně nebude…
MM

Únorové akce
•11. února od 15.00 hod. - Dětský maškarní bál
•18. února - Námořnický ples
•25. února - Hasičský ples

Kino v Kyselce
únor

Evidence obyvatel
Stav obyvatel k 31. 11. 2012:
celkem (včetně 27 cizinců) 550,
z toho 285 mužů a 265 žen

promítá se vždy v sobotu od 19:30, není-li uvedeno jinak

4. 2.
11. 2.
18. 2.
25. 2.

Anonym
Paranormal aktivity 3
Rodina je základ státu
Alois Nebel
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