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Masopust mezi kapkami deště
Letošní masopustní průvod se stal díky
počasí spíš bojem o přežití. Zjištění, že mráz
se sněhem je daleko lepší než déšť, přišlo
brzy. O to větší poděkování patří všem
statečným, kteří se s námi v úterý 9. února
do průvodu vypravili. Museli jsme se obejít
bez dětí z mateřské školky, které se na průvod
připravovaly. Každý pochopil, že by to byl

pokračování na str. 4
opravdu nerozum trmácet se s dětmi od
domu k domu. Jirkovi Bitmanovi se podařilo
sehnat osmičlennou kapelu, která s pláštěnkami přikrytými nástroji odvedla skvělou práci. Když si pak hudebníci ždímali ve výčepu
promáčené bundy a masky sundavaly vodou
ztěžklé kostýmy, všem se náramně ulevilo.
Podle posledních zpráv přežili všichni účastníci průvod ve zdraví, k čemuž přispělo i občerstvení v podobě frťanů, jednohubek, klobás, koláčků, jiných dobrot a skutečně výborných vdolků, kterými jsme byli pohoštěni.
Toto úterý se nám zapíše do paměti tučnými
písmeny. Příští rok bude masopust připadat
na konec února, tak snad ty tři týdny,

Úvodník
Únor bílý, pole sílí. Je na čase tuto pranostiku poupravit. No ale jak? Únor hnědý,
pole… nevím. Za celý měsíc letos nasněžilo
celkem dvakrát, jednou sníh roztál během
dopoledne. Počasí si s námi hraje už delší
dobu. V naší nadmořské výšce jsou asi
nejspokojenější řidiči, kteří nemusí zápasit
s nástrahami namrzlé nebo zasněžené silnice. Počasí si s námi pohrálo i na Masopustní úterý, ale to tom se zde rozepisovat nebudu, to si nechám na samostatný
článek. Zkrátka to vypadá, že zima nezačala
a už se blíží její konec.
A třeba to tak má být, ví to i úplněk. Vždy
první neděli po prvním jarním úplňku, který
může být podle postavení planet v období
mezi 22. březnem a 25. dubnem, se slaví
Velikonoce - svátky jara. Kdysi bylo velikonoční období vítáním jarního slunovratu,
postupem času se Velikonoce především díky
křesťanské církvi přeměnily na oslavy znovuzrození Ježíše Krista. Současná podoba
Velikonoc už ale není tak duchovní, Velikonoce jsou především kulturní, společenskou
a také komerční událostí.
Přeji tedy všem koledníkům bohatou pomlázku, dívkám a ženám pomlazení symbolické a bez modřin a nezapomeňte, že letos
nově v pátek 25. března do práce vstávat
nemusíte - Velký pátek se stal svátkem.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Námořnický bál

Dne 20. 2. 2016 pořádal Klub vodních
motoristů ve Velichově svůj již osmý
Námořnický bál. Tradičně se hosté
objevili v pruhovaných trikotech, ale
nechyběli piráti, korzáři ani kapitáni.
Předtančení se ujal mistrovský pár, ve
kterém mnozí poznali dříve velichovského
Ládíka Kotka.
Ani tentokrát nechyběli hosté z řad přátel
našeho klubu ze vzdálenějších míst. Svou
práci odvedl na výbornou Band Luboše
Víška, dobrá nálada v sále a příznivé
ohlasy všech účastněných toho byly
důkazem.
Děkuje KVM Velichov

Kurzy nejen pro seniory
Městská knihovna v Ostrově nabízí zdarma
počítačové kurzy pro začátečníky. Kurzy se
budou konat od března do dubna 2016, jsou
vhodné i pro seniory. Můžete si donést vlastní notebook, tablet nebo i mobilní telefon.

Informace na tel. 353 434 300, 773 546
490 popř. přímo v knihovně v Ostrově
(Městská knihovna Ostrov, Zámecký park
224, Ostrov, www.mkostrov.cz).

Do kdy zaplatit?
Místní poplatek za psa, nájemné pozemků
a částku za svoz odpadů je nutné uhradit do
konce března! Upřednostňujeme bezhotovostní
platby na účet č. 43-3210410247/0100, samozřejmě můžete platbu provést i v hotovosti do pokladny na OÚ Velichov. Pravidelně každé pondělí zápasíme s drobnými.
Obchod má otevřeno jen dopoledne,
nemáme tedy možnost větší bankovky
rozměnit. Obzvlášť, když někdo platí 150 Kč
tisícikorunou. Pokud to bude jen trochu
možné, noste přesnou částku. Děkujeme za
pochopení.
red

Hodinu, kdy vám bude kurz vyhovovat, si
můžete sami domluvit, lektoři vám vyjdou
vstříc. Kurz můžete navštívit sami, nebo
např. s přáteli. Určitě si při výuce užijete
i spoustu legrace. Linkový autobus odjíždí
z náměstí ve 13:08 hod., procházkou z Hornické ulice mezi dvojdomky jste u zámku za
chvilku.
red
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Dětský maškarní bál

Ve Velichově se snažíme, aby všechna klání
v maskách proběhla v době, kdy se má masopust konat. Nejinak je tomu i v případě dětského maškarního bálu, který se letos konal
v neděli 7. února. Tradicí se staly i převleky
samotných organizátorů - po mořském světě
a Indiánech jsme se letos vrátili do pravěku.
Děti si užily tu pravou zábavu v podobě tancování, řádění, dupání, jekotu, ale i zpívání
a soutěžení. U holčiček letos vedl kostým
Elzy z pohádky Ledové království, kluci zůstali věrní pirátům. Fotografie z akce jsou ve
fotogalerii na stránkách obce, popř. na FB
stránkách. Noviny možnost vidět vše v živých
barvách bohužel nedovolují.

Opět děkujeme všem rodičům, prarodičům
a ostatním hodným tetám, že dětem sehnali
tak nádherné maškarní oblečky. A velké poděkování patří Lydii, Irence, Míše a Honzovi,
že do toho se mnou šli a s organizací té velké
dětské neunavitelné smečky pomohli.
MM

Kácení
stromů
Nejvyšší čas pro podání žádosti mají ti, kteří
chtějí ještě nyní, v období vegetačního klidu,
porazit strom, který má ve 130 cm výšky
obvod kmene vyšší než 80 cm. Formulář
žádosti naleznete na webu obce, popř. si jej
vyzvedněte na OÚ.
red

