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Vánoční mezihra
Vánoční svátky se všemi úzkostlivě dodržovanými zvyky a obyčeji patřily vždycky
k nejvýznamnějším událostem v životě zdejších obyvatel a nedoznaly v rámci regionu
ani v průběhu staletí velikých změn. Předzvěstí adventního času - očekávání příchodu
Spasitele představoval již svátek svaté Kateřiny (25. listopadu), která „zastavovala tanec“. Kdo tento příkaz porušil, riskoval
„křivé nohy“. Den sv. Ondřeje (30. listopadu) byl pak dnem předvánočního věštění.
Při společných besedách se lilo olovo a vyložit vzniklé tvary, jako sliby či hrozby budoucího osudu, bylo především výsadou
zkušených starých žen. Budoucnost se hádala
také odkrýváním hrnečků, pod nimiž byla
ukryta mince - bohatství, prstýnek - svatba,
poviján - narození dítěte, kousek uhlí smutek nebo uzlík - cesta. Co si kdo odkryl,
to ho čekalo. Někdy byla rozhodováním pověřena i husa, kterou pustili do světnice
a která vyděšeně některý z hrnků převrhla.
Začínající vztahy mezi mladými potvrzoval
další zvyk. Na okno, za nímž se besedovalo,
jeden z chlapců zaklepal a zavolal: „Jakou?“ Ze
světnice mu odpověděli třeba „Krásnou
blondýnku!“ - všichni ovšem věděli o koho jde.
Na svatou Barboru se podobně jako v českém prostředí lámala „barborka“ - třešňová
větvička, která ohlašovala dívce svatbu,
pokud na Štědrý den rozkvetla. Mikuláš byl

ovšem v tomto kraji původně jiný, než náš
laskavý světec- biskup. Byl oblečen do obráceného kožichu, s čepicí staženou do tváře,
v ruce držel hůl a na rameni pytel, dupal
a bručel. Provázel ho „krampus“ - obdoba čerta řinčící řetězem. Když se vyděšené děti pomodlily, dostaly jablíčka a ořechy. Teprve později dostal Mikuláš dodnes obvyklou podobu.
Potom už nastaly vánoční přípravy, nákupy na trzích ve městech a v domácnostech
hlavně úklid. Velichovská pamětnice, paní
Helga Mölcher vzpomíná: „Nastalo uklízení
a čištění v domě, stájích a dalších hospodářských
budovách. Muselo být ukončeno na Štědrý večer,
protože v období dvanácti posvátných nocí (od té
Štědrovečerní až po Tři krále) nesměly být konány
určité práce, jinak by hrozilo rodině neštěstí. Hospodyně pekly štoly, a to v takovém množství, aby
vydržely až do Hromnic. Ke štědrovečerní večeři
připravovaly hospodyně devatero jídel.“ Patřily
mezi ně i polévka z piva, „bräihten Binzala“buchtičky posypané perníkem a polévané
máslem a syrobem a vařené sušené švestky
a křížaly. Štědře byla nakrmena v tento večer
i všechna domácí zvířata, dostávala vždy také
kousek posoleného chleba. Hospodář přinesl
do stáje na lopatě trochu žhavého uhlí s voňavými bylinkami - purpurou, aby s ním
posvátný večer slavil celý jeho statek. Jakmile
začala štědrovečerní večeře, nesměl do světnice přijít nikdo cizí. Nebylo radno také
Pokračování na str. 2

Úvodník
Je to až k nevíře, že ten rok tak rychle utekl.
Když si vzpomenu na můj rozklepaný hlas při
ustanovujícím zasedání Zastupitelstva obce,
další rozklepání při mém prvním veřejném
proslovu u rozsvíceného vánočního stromu
na náměstí, mrazí mě ještě dnes. Pomáhá mi
snad jen fakt, že roztřesenost venkovních projevů můžu svést na zimu. Před hlášením
v obecním rozhlasu někdy pouštíme písničku
A roky jdou, jdou, jdou… A ona to snad
bude pravda. Za rok si budu říkat to stejné,
až budu vítat návštěvníky dalšího obecního
plesu, který se díky vám s největší pravděpodobností stane v naší vesnici tradicí. Jak
1. Obecní ples ve Velichově dopadl, si
můžete přečíst na následujících stránkách. Již
nyní vás můžu nalákat na lednové číslo Velichovských novin, kde si podrobněji připomeneme společenský život v obci v roce 2007.
Přeji vám málo chaosu v předvánočním shonu, povedené cukroví a hlavně radost ze společného setkání u štědrovečerní večeře a vánočního stromku.
A až se mi v neděli 2. prosince přibližně
v 17.35 hod. bude opět klepat hlas, bude to
určitě zimou…
Markéta Moravcová
starostka obce
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Proč není voda
v rybníku?

Vánoční jarmark
v Jakubově
Sobota 15. 12. 2007, hostinec Na Statku

Jistě mnozí z vás zaznamenali, že rybníček je
letos bez vody. Při opravě mostku muselo dojít k odstranění stavidla, díky kterému do rybníčku přitékala voda. Jednalo se totiž o tzv.
černou stavbu. Aby mohlo být napouštění zlegalizováno, je potřeba vypracovat projekt a vybudovat napouštěcí zařízení tak, aby nebránilo např. přirozené migraci ryb, kopírovalo
koryto potoka, nebylo trvalou překážkou ve
vodním toku a nedocházelo k zadržování
bahna pod mostem. Zpřísnění protipovodňových opatření již nedovoluje dělat věci
takříkajíc na koleni.
V současné době se snažíme vzniklou situaci
vyřešit, díky byrokratické zátěži to ale nezajistíme tak rychle, jak bychom si asi všichni
představovali.
Útěchou pro velichovské děti i jejich rodiče
může být to, že 26. prosince je pro ně od
11.30 do 13.45 hodin rezervována ledová
plocha zimního stadionu v Ostrově, kde si
můžou zdarma zabruslit. Pronájem plochy
MM
zaplatí Obec Velichov.

Program:
14.00 Zahájení
14.30 O rybáři a rybce
- pohádka pro děti
15.00 Vánoční zvyky
- ukázka staročeských
vánočních zvyků
15.30 Romeo a Julie
- pohádka pro dospělé
16.00 Cesta do Betléma - koledy
16.30 Zvířátka v jesličkách
- vánoční příběh
17.00 O rybáři a rybce (podruhé)
- pohádka pro děti
17.30 Vánoční štrůdlování
- vyhlášení vítěze soutěže
17.35 Koledy s kapelou DSM
- společné zpívání
Účinkují:
kapela DSM, moderuje Roman Hejnic, soubor
Na poslední chvíli, ZUŠ Ostrov, Pouliční divadlo
Viktora Braunreitera, výtvarníci z MDDM
Ostrov, Pavel Bečka s kočárem a koňmi.

SOBOTA 1. PROSINCE
9.00 - 11.00 hod.: výuka jízdy na koních
(viz informace v novinách)
20.00 hod.: Mikulášská zábava,
Hospoda U lípy - k tanci i poslechu
hrají Sympaťáci, vstupné 70 Kč
NEDĚLE 2. PROSINCE
16.00 hod.: Babice Rejdice, sál
Hospody U lípy, pohádka pro všechny děti, zdarma
17.00 - 17.30 hod.: Lampionový
průvod, sraz s lampiony ve dvoře u hasičské
zbrojnice
17.30 hod. - Rozsvícení vánočního stromu,
náměstí - vystoupí děti z MŠ Velichov,
vánoční melodie v podání Jirky & Jirky,
ohňostroj, svařák zdarma

Labutě

Doprovodný program:
Vánoční muzicírování - zpívání koled před publikem; Vánoční štrůdlování - kdo se chce zúčastnit
soutěže o nejlepší štrůdl, nechť přinese jednu
nohavici štrůdlu a odevzdá do 15:00 hod., živý
betlém; koňský kočár jako z pohádky - při dobrém
počasí; ukázky tradičních výtvarných technik;
stánky s dárkovými a uměleckými předměty.
Z. Ďurkovská

Tipy na jednoduché vánoční cukroví
DOMÁCÍ RAFAELO
200 g kokosové moučky, 2 dl slazeného kondenzovaného mléka, oloupané mandle. V míse vypracujeme z kokosu a mléka bílou hmotu,
necháme 30 minut v chladničce vychladit. Do
kousků těsta balíme oloupanou mandli
a kousky vyvalujeme jako kuličky v kokosové moučce.

Program prvního
prosincového
víkendu ve Velichově

PIŠKOTOVÉ KLOBOUKY
Polovinu kulatých dětských piškotů potřeme
čokoládovým krémem (např. kousek másla
utřeme s Nugetou apod.). Přiklopíme piškoty
namočenými krátce ve studené silné černé
kávě s rumem. Necháme v lednici ztuhnout,
pak potřeme čokoládovou polevou. Znovu
necháme v chladu ztuhnout.

V posledním listopadovém týdnu si našlo
cestu k úřadu, a později i k obchodu, labutě.
Jeho rodiče odlétli asi někam dál a samotného už ho pobyt ve vodě nebavil. Nechtělo
ale pochopit, že uprostřed silnice v zatáčce u
obchodu není tak úplně bezpečno. Díky
občanskému sdružení Ostrovský Macík se
podařilo labutě odchytit a odvézt ho do
MM
bezpečí.
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upustit vidličku či nůž nebo nechat na talíři
zbytek jídla. Také vyprané prádlo nesmělo
přes tento večer zůstat viset. To všechno byla
špatná znamení pro nový rok. „Na závěr večeře
rozkrojil tatínek jablko. Důležité bylo, aby přitom
nepoškodil žádné jadérko, znamenalo by to úmrtí
v rodině. Vždycky se to k naší radosti tatínkovi
podařilo a šťastně jsme jedli každý svůj kousek jablka a nakonec kousek chleba se solí. Společně
jsme pak šli na půlnoční mši.“
Každá rodina měla o Vánocích své jesličky. Jejich stavění bylo pro děti svátkem a předzvěstí vánoční nadílky. Vánoční stromeček,

původně ozdobený doma upečeným cukrovím a kousky cukru v papírcích, také drobnostmi z korálků a sádrovými, pomalovanými
figurkami, směly děti i s dárky pod ním obdivovat v některých rodinách až ráno o prvním
vánočním svátku. Byl to také den návštěv, příbuzní a známí si chodili popřát šťastné Vánoce, vypít kávu s vánočním pečivem a podívat se na dárky. Následovala mimořádně slavná mše a pak opožděný, ale rovněž mimořádně
sváteční oběd: husa nebo vepřová pečeně se zelím a knedlíky, jídlo, bez kterého se tu neobešel žádný svátek. I druhý svátek, sv. Štěpána
měl slavnostní ráz, byl opět dnem návštěv,

setkávání rodin, posezení, vyprávění a vzájemného hoštění. Podobně, ovšem veseleji, se slavíval poslední den roku a pak ještě závěr vánočního období - svátek sv. Tří králů. V předvečer se ještě rozsvěcovaly jesličky a večeře
připomínala tu štědrovečerní. Zimní období
pak o masopustu ozvláštňovaly bály, vystoupení pěveckého spolku, případně ochotnická
divadelní představení, a to až do začátku půstu. Potom už počínal na vesnici nový hospodářský rok, plný práce a starostí v němž se
měly naplnit i vánoční věštby a přání.
S použitím vzpomínek pamětníků
Zdenka Čepeláková
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INFORMACE PRO OBČANY
Výměna řidičských průkazů
Dne 31. prosince 2007 pozbývají platnost řidičské
průkazy vydané do konce roku 1993.
V současné době probíhá povinná výměna
těchto řidičských průkazů i přes velkou podporu v různých médiích je stále dost držitelů,
kteří si o výměnu řidičského průkazu ještě
nepožádalo.
O výměnu řidičského průkazu si můžete požádat na pracovišti Městského úřadu Ostrov,
odbor dopravně správní, odloučené pracoviště, Hlavní 795, Ostrov (vedle České pošty).
Návštěvní dny jsou každé pondělí a středa od
7.30 hodin do 12.00 hodin a od 13.00 hodin
do 17.30 hodin. Návštěvní hodiny jsou rozšířeny i na ostatní dny v týdnu a to v úterý, čtvrtek
a pátek od 7.00 hodin do 14.30 hodin. V těchto dnech jsou vyřizovány pouze žádosti o výměnu
řidičských průkazů vydaných do konce roku 1993.
Podle názoru odboru dopravně správního
MěÚ Ostrov se držitel, který si nepožádá o výměnu řidičského průkazu, dopouští přestupku
proti pořádku ve státní správě podle ustanovení § 46 odst. 1, zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích (dále jen „zákon o přestupcích“)
ve znění pozdějších předpisů, protože nesplní
povinnost stanovenou v ustanovení § 134
odst. 2 písm. a), zákona č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších

Pronájem části pozemku
p. č. 783/2 v k. ú. Velichov
Zastupitelstvo obce přijalo na svém 11. jednání usnesení, ve kterém schvaluje záměr
obce pronajmout část pozemku p. č. 783/2
v k. ú. Velichov. Tento pozemek se nachází
za rafandou. Vyzýváme zájemce, popř. ty,
kteří již části tohoto pozemku využívají,
aby reagovali na veřejnou vyhlášku, která
je zveřejněna na úřední desce, a zažádali si
o pronájem části pozemku. Žádosti jsou
přijímány na OÚ do 14. prosince 2007.

Koňská
lekce č. 3
Tentokráte hned první prosincový den
můžete opět v prostorách jízdárny Občanského sdružení „Castila“ v Moříčově v době
od 9.00 - 11.00 hod využít možnost jízdy na
koních pro začátečníky i pokročilé pod
odborným dohledem. Důležité je teplé
oblečení a pro samotnou jízdu na koních
holínky.
Pozn.: Autobusová linka (Velichov - Ostrov):
odjezd z Velichova v 8:38 hod
JR

předpisů. Z toho vyplývá, že řidič, který si
neplní svou zákonnou povinnost, se může
dopustit dvou přestupků: Jednání, kdy řidič
bude po 31. 12. 2007 řídit v provozu na pozemních komunikacích vozidlo a zároveň nebude držitelem platného řidičského průkazu,
je nutné podřadit pod skutkovou podstatu
uvedenou v § 22 odst. 1, pís. l), přestupkového
zákona, za což řidiči hrozí pokuta od 1 500,Kč do 2 500,- Kč ve správním řízení, případně
pokuta do 2 000,- Kč v rámci blokového řízení
na místě od Policie ČR. Dále hrozí v jednočinném souběhu, dle ustanovení § 46 odst. 1,
zákona o přestupcích, pokuta do 30 000,- Kč,
uložena také ve správním řízení.
Ustanovení § 134 odst. 2, zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
ukládá držitelům řidičských průkazů povinnost
vyměnit do 31. 12. 2007 řidičské průkazy
vydané do 31. 12. 1993. Ti, co si svou povinnost danou zákonem nesplní, hrozí dle ustanovení § 46 odst. 1, zákona o přestupcích pokuta do 30 000,- Kč, taktéž ve správním řízení,
kde není podmíněná nutnost řízení motorového vozidla na pozemních komunikacích, ale
k odpovědnosti pro přestupek dostačuje nesplnění shora uvedené povinnosti. O výměně
občanských průkazů bez strojově čitelných
údajů jsme informovali v říjnovém čísle.
Marie Převrátilová

Informace
Obecního úřadu
Stav obyvatel k 31. 10. 2007: 517 (z toho 259
mužů a 258 žen), průměrný věk: 37,9
Nejčastějším mužským jménem je ve
Velichově Jiří (20), následují ho Josef (16)
a Petr (15). Mezi ženami je nejčastěji zastoupeno jméno Eva (17), Marie (16) a Věra (10).
Za to Markétu máme ve Velichově pouze jednu :-)

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

1. 12.

Transformens

8. 12.

Vášeň a cit

15. 12.

Medvídek

22. 12.

Ošklivé káčátko

29. 12.

Barthory

Chcete něco prodat, koupit, darovat nebo
vyměnit? Pošlete krátký text inzerátu na e-mailo vou adresu obec@velichov.cz , popř. vhoďte do
schránky OÚ a váš inzerát bude zveřejněn ve
Velichovských novinách.

inzerce
Hledám osobní asistentku, či asistenta.
Podmínkou je min. SŠ vzdělání, znalost
práce na PC, příjemné vystupování, organizační schopnosti.
Bližší informace - Jiří Klas, tel. 777865714
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1. Obecní ples ve Velichově

Zahájení plesu

Roztančení – výuka nového tanečního kroku

V sobotu 24. listopadu 2007 proběhl v sále
Hospody U lípy 1. Obecní ples ve Velichově.
Krátce po 20.00 hod. byl ples zahájen předtančením v podání tanečního klubu Excellent dance Karlovy Vary, který během večera
ještě předvedl, jak se správně tančí cha-cha.
Především k tanci, čemuž nasvědčoval po
celou dobu hudební produkce plný parket,
zahrál Crystal.
Díky bohaté tombole a především sponzorským darům se výtěžek plesu vyšplhal
k devíti a půl tisícům korun. Přesnou částku
budeme znát až po zaplacení poplatků
Ochrannému svazu autorskému, proto ji
zveřejníme až lednovém čísle. Z výtěžku plesu
bude zvelebeno veřejné prostranství v obci budou nakoupeny lavičky na náměstí a na
hřbitov.
Děkuji tedy všem návštěvníkům plesu a samozřejmě sponzorům, bez jejichž finančních
darů a cen do tomboly bychom takto úžasného výsledku určitě nedosáhli.
Vyprodaný sál je zárukou, že se z této akce
stane v naší obci tradice. Atmosféru si
můžete připomenout na fotografiích.
MM

…a opět zaplněný parket – a tak to vydrželo až do konce plesu

První zaplnění parketu

Tombola

Excellent dance Karlovy Vary - předtančení

Crystal Karlovy Vary
S odborným vedením kroky snad jednou vyjdou...
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