Dětský maškarní bál
Sál Hospody U lípy patřil první březnovou
neděli odpoledne princeznám, princům,
broučkům, indiánům, čertům, pirátům,
lvíčkům a dalším zvířátkům a pohádkovým
postavám.
Za deset minut tři brouzdalo sálem 10 masek
včetně převlečených pořadatelů. Ve tři hodiny už ale sál praskal ve švech. Na maškarní

bál si našlo cestu, kromě velichovských,
i hodně dětí z okolních vesnic i měst. Děti se
mohly občerstvit limonádou, kterou pro ně
nachystal Honza Bitman. Pak už nic nebránilo tomu, aby začalo odpoledne plné písniček,
tancování a soutěží nejen pro děti. Zahanbit
se nenechali ani rodiče, některé maminky
přišly v maskách, tatínkové zas předvedli, že

zvládnou dětské soutěže, včetně té židličkové,
která je u dětí stále oblíbená. Výkony dětí
byly oceněny nejen sladkými odměnami,
všechny masky byly povedené, proto jsme se
do vyhlášení té nejhezčí ani nepustili.
A nemyslete si, v maskách jsme si to užily
i my - úmyslně píšu „y“, protože v maskách
divoženek se mně a paní ředitelce mateřské
školky Lydii Kučerové určitě líbilo, muchomůrku červenou, do níž se vtělila Maruška Převrátilová, nikdo nenakopl a princeznu Janičku Převrátilovou žádný z draků
nesežral.
Více fotografií najdete na stránkách
www.velichov.cz.
foto: soukromý archiv, archiv OÚ, M. Ryšavá
MM

Úvodník
První číslo Velichovských novin vyšlo v dubnu 2007, tedy před dvěma roky. Začal v nich
vycházet seriál Pohledů do minulosti, který
se těšil velké oblibě. Navázat na práci paní
Zdeňky Čepelákové je nesnadné, proto se o
to ani nesnažím. Ale podívat se do nedávné
minulosti alespoň prostřednictvím fotografií,
to je vděčné téma, které možná i pobaví.
Rozhodně doufám, že nikoho neurazí.
Určitě se na fotografiích poznáte, záměrně
pod ně nedávám titulky - dlouhodobá paměť
prý funguje líp, než ta krátkodobá! Soudím
tak podle toho, že i dneska vím, jakou básničku jsem říkala…
Smysl novin si uvědomuji zas a znova. Velice
si vážím toho, že informace, které se k vám
jejich prostřednictvím dostávají, čtete a řídíte
se jimi. Jak jinak si můžu zdůvodnit, že jste
se k podepsání dodatku smlouvy o odpadech dostavili skoro všichni?
Užijte si probouzející se jaro, koledníkům
ať se v pondělí 13. dubna vydaří počasí
a příslušnicím něžného pohlaví přeju rychlé nohy a málo nedobrovolných koupelí ve
studené vodě.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Masopust a jeho oslavy
Masopust je třídenní lidový svátek, který se slaví před Popeleční středou.
Nemá nic společného s liturgií, ale přesto je podřízen běhu církevního
kalendáře. Po masopustu, počínaje Popeleční středou, začíná čtyřicetidenní půst před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, byl
pohyblivým svátkem i masopust. Přípravou na masopust býval čtvrtek před
masopustní nedělí a byl nazývaný „Tučný čtvrtek“. Panovalo přesvědčení,
že v tento den má člověk co nejvíce jíst a pít, aby byl celý rok při síle.
Masopust vyvrcholil v úterý. Tento den procházeli vesnicí masky a chasa
vyváděla četné kousky a taškařice. Mezi oblíbenými maskami byla např.
kobyla, ale nechyběl ani medvěd vedený na řetězu, žid s pytlem, bába
s nůší, kominík se žebříkem, kozel a mnoho dalších.
Téměř všude končila zábava o půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný na roh
a rychtář, nebo někdo z radních, vyzval, aby se všichni rozešli domů. Lidé
věřili, že pokud budou tancovat přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel,
často jako cizinec v zeleném kabátě. O masopustních rejích jsou
dochovány zprávy již z 13. století, i když svátek je jistě ještě staršího data.
Naše obec oslavy masopustu přesunula na sobotu, kdy nejsou občané
většinou zavázáni pracovními povinnostmi a mohou si tento den lépe
naplánovat. I když není odpolední průvod tak veliký, je dobré, že se dělá
něco pro udržení tradice, která v našem regionu pomalu upadá v zapomnění.
Poděkoval bych všem, kteří se na oslavách masopustu jakkoliv podílejí.
Měl jsem radost, že do odpoledního průvodu přišli mladí z naší obce.
Snad je to dobré znamení pro další konání oslav masopustu.
JB

I to už jsou Pohledy do minulosti Velichova...

Velikonoční jarmark
v Jakubově
Sobota 11. dubna 2009, Hostinec Na statku
14.00 - zahájení jarmarku s kapelou DSM
15.00 - pohádka hadrového panáčka - Jaro
(Loutkové divadlo Cilky Tajšlové)
16.00 - velikonoční soutěže o ceny
17.00 - pohádka Moudrá ševcová (Ostrovští ochotníci)
Velikonoční tvořivá dílna, jízda koňskou bryčkou, dudáci,
věštkyně, pierot, ukázka drátenického umění, stánky s perníčky,
sýry, kořením, ručně šitými hračkami, dekoracemi, tradiční
velikonoční pochoutky, dražba dinosauří kraslice
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Posezení s kytičkou
Svaz postižených civilizačními chorobami ve
Velichově uspořádal dne 9. března 2009
posezení pros své členy. V sále restaurace
U lípy pro poslech i tanec zahráli manželé
Švejstilovi za doprovodu Jiřího a Jana
Bitmana. Všechny přítomné ženy si odnesly
kytičku a malý dárek. Občerstvení bylo chutné a nálada velmi dobrá.
Děkujeme ze příjemné prostředí a vstřícné jednání vedoucímu restaurace Janu Bitmanovi.
Margita Balounová
předsedkyně svazu

Mezinárodní den žen (MDŽ) bývá někdy
uváděn jako socialistický svátek. Vůbec se však
nejedná o nějaký svátek uměle vyrobený minulým režimem, ale o mezinárodně uznávaný
den stanovený k výročí stávky newyorských
švadlen v roce 1909. Od roku 1911, kdy byl
poprvé slaven v Německu, Rakousko-Uhersku,
Švýcarsku, Dánsku a USA, usiloval o volební
právo žen, od roku 1975 pak je připomínán
jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj.
Demonstrace žen na konci zimy, tradičně

o nedělích, se nejdříve konaly v USA na popud tamní Socialistické strany Ameriky; velké
shromáždění za volební právo žen se konalo
8. března 1908 v New Yorku. Na první mezinárodní ženské konferenci Druhé internacionály v Kodani v srpnu 1910 prosadila
německá socialistka Clara Zetkinová pořádání
mezinárodního svátku, tehdy ještě bez určení
pevného data. Datum 8. března se ustálilo až
po 1. světové válce, zejména pod vlivem velké
demonstrace v Petrohradě roku 1917 těsně
předcházející únorové revoluci; vysvětlení
o (padesátileté) připomínce rozehnané stávky
amerických textilaček v roce 1857 je falešné
a objevilo se až v roce 1955. Svátek se rychle
rozšířil, jeho obsah kolísal od politického a
feministického protestu po apolitickou socialistickou obdobu Svátku matek.
převzato z www.wikipedie.cz

Placení poplatků

7. března 2009 se na zimním stadionu v Ostrově
sešly k přátelskému utkání týmy HC Rybník
Vojkovice a Velichov. Ve hře, kdy bylo najednou
na ledě 12 a někdy 13 hokejistů bez brankáře, nešlo ani tak o počet gólů, i když jich bylo také dost.
Víc jich ve své brance našel Velichov.

Hospoda U lípy - program
Sobota 11. 4. 2009 od 20.00 hod. - Hospoda
„U Lípy“ VELIKONOČNÍ ZÁBAVA - k tanci zahraje Forte band Pepy Škulavíka - vstup
dobrovolný.
V podvečer zároveň proběhne „Otevření pivní
sezony“ za účasti prezidenta rodinného pivovaru v Chodové Plané pana Jiřího Plevky ml.
Slavnostní naražení velikonočního ležáku
v originálním dřevěném sudu, obstará nej-

věrnější, nejaktivnější a nejkrásnější „štamgast“ restaurace, kdo to bude, se nechte překvapit. Příjemnou zábavu a hlavně spokojenost Vám přeje hospoda „U Lípy“
Pátek 17. 4. 2009 od 21.00hod. - Hospoda
„U Lípy“ - skupina Brutus, po roce se k nám
opět vrací legendární „tancovačková“ kapela
z Rakovníka, příjemně se bavte a nehlučte!
JB

Po roce je tu opět období vybírání různých
místních poplatků a plateb za uzavřené
smlouvy, ať je to za odvoz odpadů nebo třeba pronájem obecního pozemku.
A i přes upozornění v loňských novinách se
znova objevují problémy s dodržováním
oznamovací (ohlašovací) povinnosti k místnímu poplatku za psa ze strany poplatníka.
Umím si představit, že myšlenky každého
„pejskaře“, když o svého psa přijde, se ubírají jiným směrem, než na nějaké „papírování“ a hlášení změn. Ale obecně závaznou vyhláškou č. 2/2004 je tato povinnost
dána, ať už se týká ohlášení vzniku poplatku, skutečnosti, která má vliv na výši
poplatku, nebo zániku poplatkové povinnosti. Jistě si všichni pejskaři vzpomenou, že
v roce 2007 dostali k vyplnění a podpisu
formulář „Přiznání k místnímu poplatku ze
psů“. Tento formulář lze přirovnat k uzavření smlouvy, kterou také musíte včas
písemně vypovědět, abyste nadále nemuseli
platit různé poplatky, příspěvky a tak podobně. Přitom obecně závazná vyhláška při
zániku poplatkové povinnosti (např. úmrtí,
ztráta psa) během kalendářního roku umožňuje na základě písemné žádosti vrátit vzniklý přeplatek na poplatku a to činí-li více
než 50 Kč. Plné znění vyhlášky je k dispozici
na www.velichov.cz
Z výše popsaných důvodů nelze tedy již
občanům při placení a kontrole předepsaných poplatků tolerovat, že až v březnu
nebo v dubnu nahlásí, že psa nemají nebo
že pes umřel. Jelikož se jedná o poplatek
placený na kalendářní rok, je i přes dodatečné nahlášení napočítán poplatek
v alikvotní výši za uběhlé měsíce roku 2009,
což peněženky některých z vás již letos při
placení pocítily.
Marie Převrátilová
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...a před 25ti lety. Poznáte se?

Kino v Kyselce
duben
promítá se vždy v sobotu od 19.30 hod.

Koňská lekce
Kontejner na
Dubnová výuka jízdy na koních koná výjimečně v
neděli 5. dubna 2009 od 9 do 11 hodin v jízdárně
velkoobjemový odpad občanského
sdružení Castila v Moříčově. Jízdy
Od úterý 7. do pátku 10. dubna bude u
řeky pod pneuservisem umístěn kontejner
na velkoobjemový odpad. Kontejner bude
každý den vyvážen.
Nezapomeňte na to, že do kontejneru rozhodně nepatří nebezpečný odpad, stavební
odpad a elektrozařízení.

na koních se mohou účastnit děti i dospělí.
Pokud vás tedy pohled na svět z koňského hřbetu láká, neváhejte, a přijďte to zkusit.
Nezapomeňte na teplé oblečení a ponožky do
holínek. Autobusová linka Velichov - Ostrov
odjíždí z náměstí v 8:38 hod.
JR

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

Ocas ještěrky
Líbáš jako bůh
Peklo s princeznou (od 18.00 hod.)
Labyrint lži

Informace
Obecního úřadu
Stav obyvatel k 28. 2. 2009:
535, z toho 266 můžu a 269 žen,
průměrný věk 39 let
Hitparáda křestních jmen:
Jiří 20, Petr 17, Josef 15, Jan 14, Tomáš 13
Eva 18, Marie 15, Anna 10, Věra 9,
Kateřina, Jana, Eliška, Dana 7
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