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Masopustní úterý
dokončení na str. 4

Úvodník

Venku aprílové počasí, ale na to si už aktéři
masopustního průvodu za ty roky zvykli.
25. února se tak průvod za doprovodu kapely
vydal na svou procházku obcí, která se opět

protáhla do večerních hodin. Milého přijetí
se nám dostalo ve spoustě domácností, kde
na nás čekaly dobroty všeho druhu.
I když je počet masek v průvodu každoročně
tak nějak přibližně stejný, jsme rádi, že
pokaždé potěšíme ty, kteří nám otevřou, za-

Malou chvilku jsem přemýšlela, zda se
koronaviru ve svém úvodníku vyhnout,
nebo ne. Nevyhnu. Musím vás totiž
pochválit. Nezaznamenala jsem, že by
Velichov šílel strachy. Nechci téma nového
viru zlehčovat, na setkání, kde nás informovali zástupci hygienické stanice, zaznívala
často slova jako: zatím, nevíme, nemůžeme
potvrdit, lze očekávat a mnoho dalších
slovíček, která vždy zmařila větu vyřčenou
před nimi. Ano, jedná se o nový vir, o kterém toho vědci zatím moc neví. Ale na
druhou stranu - od doby vypuknutí mediálního šílenství kolem koronaviru, umřeli v
Karlovarském čtyři lidé na chřipku. Očkování proti chřipce existuje, očkováno je přibližně 2,6 % obyvatel kraje. Věřím tomu, že
kdyby vyšla informace o existenci očkovací
látky proti koronaviru, mělo by o očkování
zájem mnohonásobně více lidí.
Mýt si ruce mýdlem, dodržovat pravidla pro
kašlání (ústa si zakrýt kapesníkem, nebo
rukávem, nekašlat do ruky, kterou pak vesele podám někomu, koho rád vidím a omakám s ní všechno, včetně klik a nákupního
vozíku…), je to stejné, jako při každé jiné
nemoci přenosné kapénkovou infekcí.
Ostatně základní informace o krajské
hygienické stanice, vč. důležitých kontaktů,
najdete v novinách.
Dovolím si zde použít text, který nyní koluje
internetem, a vystihuje asi vše. Stará indická
báje vypráví: Šel poutník do velkého města a
potkal v poušti Smrtku s kosou. Ptá se jí
„Kam spěcháš?“ A Smrt odpověděla: „Posílá
mě Bůh, abych skosila morem 50 000 lidí.“ Za
nějaký čas potkal poutník Smrtku zase.
A hned na ni: „Nedržíš slovo, měla jsi zahubit
jen 50 000, ale zahubila jsi jich 150 000!“ Na
to Smrt klidně: „Zahubila jsem morem jen
50 000 lidí. Těch 100 000 dalších zemřelo strachy.“ Přeji všem krásné zdravé jaro, které by
podle kalendáře mělo právě přicházet.
Markéta Sinkulová Moravcová
starostka obce
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XII. Námořnický bál

Připomínám, že do konce března je nutné
zaplatit částky za svoz odpadů, nájemné pozemků a místní poplatek za psy.
Platby přijímáme na účet vedený u Komerční
banky, a.s., číslo účtu 43-3210410247/0100.
Prosíme ty, kteří ještě nemají uzavřený dodatek ke smlouvě na svoz odpadů, aby tak
učinili co nejdříve. Stejně tak se obracíme na
ty, kteří podepsaný dodatek zatím nevrátili
- stačí jej vhodit do schránky na OÚ.

Tak se nám trochu více obohatila plesová
sezona, do které "zapadl" i tradiční Námořnický bál. V pořadí již po dvanácté se sešli
hosté v modrobílém převleku a nechyběli ani
piráti, korzáři v dobových převlecích. Band
Luboše Víška, který na včelařském plese přijal přezdívku "Žihadlo", byl posílen novou
zpěvačkou od Kalandry, paní Blankou
Tvrdíkovou a bylo to na výkonu znát. Plný

Velikost nádoby 60 litrů
1× týdně, 1×14 dní, kombinace
1 540 Kč, 990 Kč, 1 320 Kč
Velikost nádoby 80 litrů
1× týdně, 1×14 dní, kombinace
1 980 Kč, 1 210 Kč, 1 650 Kč

Kácení stromů
Do konce března proběhne ve Velichově
ještě kácení stromů, které někoho pravděpodobně nepotěší, ale je nevyhnutelné. Povolení nepodléhá kácení stromů, jejichž
obvod kmene ve 130 cm výšky nepřesáhne
80 cm. Špatný zdravotní stav vykazují stromy
mezi panelovým domem a bývalou stavební
správou a olše v náhonu. Po jejich pokácení
bude zajištěna náhradní výsadba.
MSM

Platby do
konce března

Velikost nádoby 110/ 120 litrů
1× týdně, 1×14 dní, kombinace
2 560 Kč, 1 500 Kč, 2 120 Kč
sál mne opět přesvědčil, že by se měl ten
třináctý bál konat, a tak příští rok uvidíme.
Dostalo se mi poděkování od mnoha hostů,
a tak i já děkuji za účast a vedení restaurace
za krásnou výzdobu sálu.
JB

Velikost nádoby 240 litrů
1× týdně, 1×14 dní, kombinace
4 840 Kč, 2 640 Kč, 3 740 Kč
Pronájem nádoby 180 Kč.
Cena pro chataře a zahrádkáře - 400 Kč.
MSM
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Dětský maškarní bál

No to zas bylo veselo a barevno na tom sále
Hospody U Lípy. Sobotní námořníky vystřídaly v neděli 16. února děti převlečené za
princezny, víly, zvířátka a nejrůznější hrdiny

z oblíbených pohádek. Letos nás potěšili
rodiče, kteří se nestyděli a doprovodili své
ratolesti převlečeni do masek. Nadvládu měly
caparti, kteří dosáhli věku 3-5 let, tomu také

odpovídal program. Každý rok máme těsně
před začátkem akce pocit, že je nás tam
strašně málo, pak se najednou sál zaplní,
maminky zůstanou s dětmi, tatínkové se přesunou do výčepu a vše jede tak, jak má. Do
soutěží se zapojí všichni, včetně rodičů a dvě
hodiny soutěží, zpívání, tancování a dovádění
MSM
utečou neskutečně rychle.

Změny v katastru
nemovitostí

Čištění
řeky Ohře

Byli jste při šetření hranic vašich pozemků
vyzváni, abyste dali do souladu stav ve
skutečnosti se stavem v katastru nemovitostí? Jste jedním z těch, kteří nemají zapsanou stavbu, nebo její změnu na vašem
listu vlastnictví? Máte již hotový geometrický plán a příslušné vyjádření stavebního úřadu, ale neudělali jste ten poslední krok - tzn. nepodali jste návrh na vklad
nebo změnu v katastru? Je nejvyšší čas, do
konce března byste měli všechno stihnout!
red

Ani letos nemůže Velichov chybět při akci
Čištění řeky Ohře. Kdo chce udělat něco
pro přírodu a nemá bolavá záda, může
dorazit v sobotu 4. dubna 2020 v 9 hodin
do parčíku pod OÚ, kde budou rozděleny
úseky. Tričko a pracovní rukavice jsou
díky zapojení do hromadného čištění
prostřednictvím Místní akční skupiny
Krušné hory, o. p. s. samozřejmostí. Stejně tak výborná zelňačka v hospodě pro
všechny, kteří čištění účastní.
MSM

Mobilní svoz odpadů
V sobotu 14. 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 vodou"
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 10
hodin můžete své spotřebiče dovézt bez předchozí domluvy, místo bude otevřené.
red

Džínový ples

Kapela Alabalabamba to ve Velichově letos
rozjede v sobotu 18. dubna, kdy se na sále
Hospody U Lípy koná Džínový ples. Vstup
v džínovém nebo jiném oblečení připomínat
asi nemusíme. Ale včasné zajištění vstupenky
ano - od 18. března bude zahájen předprodej
na OÚ Velichov. V s t u p n é 1 5 0 K č n a s á l
a 100 Kč na výčep.
MSM
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Masopustní úterý
pokračování ze str. 1

tancují si s námi a pohostí nás. Děkuji rodičům, kteří se účastnili průvodu se svými
dětmi. Děti ve školce se na masopust připravo-

valy pečlivě se svými učitelkami. Počasí, nemoci
a odjezd na dovolenou v době jarních prázdnin
neovlivníme. Ale v tradici masopustního úterý
budeme rozhodně pokračovat.
MSM

Evidence
obyvatel
Stav obyvatel k 31. 1. 2020:
512, z toho 264 mužů a 248 žen.
V obci je k trvalému pobytu hlášeno 37 cizinců,
kteří nejsou do celkového počtu započítáni.
Upozornění: z důvodu ochrany osobních údajů již nezveřejňujeme výzvy k vyzvednutí zásilek
občanům s tzv. úřední adresou na nástěnce
umístěné na budově OÚ. Občané s úředním
pobytem se musí sami průběžně na OÚ informovat - tel. 353 942 105, popř. si zařídit
doručovací, popř. dosílací adresu. Doručovací
adresu si můžete zadat na OÚ Velichov,
adresu dosílací pro změnu na poště.

Hasičský ples
Kino v Kyselce
březen
V pátek 28. února se na sále Hospody U Lípy
sešli příznivci hasičů, kteří se spolu s nimi bavili za hudebního doprovodu oblíbeného Dua
Kanistr. Sál se postupně zaplnil, nechyběla velichovská mládež, která dorostla do věku, kdy už

se může plesů účastnit. Dobrá nálada a legrace
byla samozřejmostí.
Po několikaleté odmlce se ples vrátil zpátky do
Velichova a snad tady zůstane.
red

promítáme vždy od 19:30, není-li uvedeno jinak
vstupné 50 Kč

14. 3. Rambo: Poslední krev
21. 3. Sněžný kluk (od 18:00 hod.)
28. 3. Národní třída
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