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Velichovský masopust

Jarní prázdniny a masopust dohromady jdou.
Alespoň tak jsme se o tom přesvědčili v neděli 11. února, kdy se na sále Hospody
U Lípy konal Dětský maškarní bál. Letos byl
ve znamení šikovných malých dětí, které se
nenechaly zastrašit těmi většími, a hrdinně se
pouštěly do všech soutěží, tancovaly, zpívaly
a bavily se. Pomohli tomu i rodiče, kteří přišli také v maskách a podrželi své ratolesti
v okamžiku, kdy se dostavila tréma nebo se
spolu s dětmi účastnili oblíbené židličkové
soutěže.
Podařila se i společná fotografie, na kterou se
vždy moc těším. Teprve při jejím prohlížení
a srovnávání s tou z předešlého roku si uvě-

domuji, kolik dětí si přišlo zadovádět a jak
nám povyrostly. (foto na str. 2)
Masopustní úterý letos vyšlo na 13. února.
V tento den jsme se také vydali za úžasného
hudebního doprovodu do ulic naší vsi.
Kdyby se mě někdo po skončení akce ptal,
pokračování na str. 4

Úvodník
Máme za sebou měsíc, kdy jsme vymrzli
na Liščáku, o deset dní později ještě jednu v masopustním průvodu, kde jsme
zároveň pobavili sebe i ostatní. Měsíc, kdy
jsme měli možnost výběru, zda podpoříme námořníky nebo hasiče, kteří pořádali své úspěšné plesy. Měsíc, kdy se
mnozí z nás dmuli pýchou nad úspěchem
českých sportovců v Pchjongčchangu.
A měsíc, na jehož konci se Velichov dostal
do zpravodajství - bohužel s negativní
zprávou o odhalené pěstírně marihuany.
Jsou události, na které bych nejraději
ihned zapomněla, bohužel ty špatné jsou
připomínány častěji než ty, které by si
rozhodně víc pozornosti zasloužily. Informace o tom, že se podařilo opravit další
kus střechy kostela, se do médií dostane
jen těžko. Dříve jsem na setkání starostů
slýchávala závistné, ale v dobrém míněné,
poznámky o tom, jak to u nás žije, kolik je
tady akcí, jak se lidé dobrovolně zapojují
do čištění Ohře. Nyní se to otočilo jiným
směrem, ale doufám, že se Velichov brzy
zviditelní opět v tom pozitivnějším světle.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Dětský maškarní rej

Mobilní svoz odpadů
V sobotu 17. března se ve Velichově uskuteční svoz nebezpečného a velkoobjemového
odpadu.
Kontejnery, do kterých je možné tento
odpad odkládat, budou k dispozici dle následujícího rozpisu:
9.00 - 9.30 - autobusová zastávka "Za vodu"
9.30 - 10.15 - dvůr vedle Hospody U Lípy
10.15 - 11.00 - parkoviště u panelového domu
Uvedené časy nemusí být v souvislosti
s množstvím dovezeného odpadu přesné,
proto buďte trpěliví.
Nefunkční elektrospotřebiče můžete odevzdat v místě zpětného odběru - šatlava ve
dvoře. V době od 9 do 11 hodin můžete své
spotřebiče dovézt bez předchozí domluvy,
místo bude otevřené.
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