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Masopustní úterý
která letos byla více country, jsme prošli vesnici od úřadu přes obytnou zónu, kolem
Petrovského potoka, dvůr, uličku pod zámkem
dokončení na str. 4

Úvodník
Tak dlouho jsem přemýšlela o obsahu
dubnového úvodníku, až to paní Ondráčková, aniž by o tom věděla, vyřešila za
mne. Přenechávám tedy tento prostor jejímu textu a dovolím si popřát všem
čtenářům krásné přicházející jaro, i když
to tak při pohledu z okna ještě nevypadá.
Markéta Sinkulová Moravcová
starostka obce
K 15. výročí Velichovských novin
Patnáct let je právě tomu
co k nám dorazily domů
do každičké rodiny
Velichovské noviny.
Dávno nejsou černobílé
sledují však stejné cíle
dávají dobré rady
nemají žádné vady.

No to nám to zas parádně vyšlo, nezmokli
jsme, nezmrzli jsme, pojedli jsme a popili jsme.

Je teda fakt, že se západem slunce se zima přihlásila o svá práva, ale v doprovodu kapely,

Tak naše malá vesnice
udržuje si tradice
my všechny rádi stihnem
a žádnou neprošvihnem.
Teď sluší se v první řadě
vzdáti hold redakční radě
neb každý z jejích členů
by zasloužil si cenu.
Díky jí můžeme si číst
tak námi oblíbený list
a potěšit se snímky
co oživí vzpomínky.
Ať noviny dál vychází
vám ke štěstí nic neschází
vše se vám vždy podaří
přejí vaši čtenáři.
Jana Ondráčková
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Co jste hasiči…
...co jste v březnu dělali? Tancovali a pomáhali přece! Beznadějně vyprodaný Hasičský ples se vrátil po covidové pauze na sál
Hospody U Lípy. Band Josefa Pepy Škulavíka
se postaral o parádní zábavu. Kapela hrála do
dvou do rána a parket byl i touto dobou
hezky zaplněn.

V březnu se členové jednotky i samotného
sboru účastnili pomoci v KV aréně, která
momentálně slouží jako Krajské asistenční
centrum pomoci uprchlíkům. Dopoledne
před plesem ještě pomohli s vynošením vybavení bytu, jehož majitelé se rozhodli, že ho
poskytnou lidem z Ukrajiny, kteří jej momentálně potřebují víc, než oni sami.
Na konci měsíce se JSDH Velichov účastnila
pátrací akce, kdy spolu s dalšími hasiči a policisty neúspěšně prohledávali okolní lesy
Kyselky a hledali muže, který odešel z domu
a nedal o sobě žádnou zprávu.
red

Vandalové na hřbitově Válka na Ukrajině
Covid je téměř za námi
už nestrašíme se rouškami
žel není konec strastiplné cesty
teď skupují se neprůstřelné vesty.

Polední menu
Velichovský Hostinec U Lípy si Vám dovoluje oznámit, že od 5. 4. 2022 vaří meníčka.
Pro zájemce v množství větším, než malém,
bude jídla i rozvážet. Polévku a výběr ze dvou
hlavních jídel, přičemž druhé jídlo je po celý
týden stejné a jedná se o minutku, si můžete
dát každý všední den od 12 do 14 hodin.
V hospodě narazíte na poctivou českou kuchyni
s důrazem na lokální zdroje, třeba konkrétně
red
skvělé maso z nedalekého statku Bor.

Evidence
obyvatel
stav obyvatel k 28. 2. 2022: celkem
501, z toho 255 mužů a 246 žen.
V obci je k trvalému pobytu hlášeno 34 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.

Kdo na to má tak ten se zbrojí
každý se o svůj život bojí
a za tím vším je jedině
masakr na Ukrajině.
Svět v základech se kymácí
zemi pustoší Rusáci
a mění ji na krvavé jatky
s dětmi prchají zoufalé matky.
Podruhé v krátké době se na velichovský
hřbitov zaměřil vandal nebo skupinka vandalů. Je neskutečné, co někdo dokáže během
krátké chvíle způsobit. Krom materiálních
škod, které se dají napravit, ale jsou s tím
spojené náklady, je nejhorší ta bezmoc a zoufalství pozůstalých, pro které má pohled na
zničené urnové okýnko daleko hlubší význam. Zneuctít památku může snad jen naprosto bezcitný, zaostalý, hloupý a primitivní
člověk, který tímto činem klesá hluboko pod
bahno vypuštěného rybníka.
Věřím, že karma je skutečně zdarma. Ale
dřív, než karma, bych toho ubožáka chtěla
potkat já. Záležitostí se zabývá Policie ČR.
MSM

Opouští svou zemi drahou
zavděk berou naší Prahou
ač připravena na pomoc
utečenců je na ni moc.
Tak na všech místech republiky
rozmisťujeme uprchlíky
a i když sami málo máme
i z toho mála rozdáváme.
Snad modlí se i nevěřící
kam až to zajde těžko říci
kéž by se našla vakcína
na šíleného Putina!
Jana Ondráčková
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Březnové dění ve školce
Jak jsme předeslali v minulém vydání, patřil
začátek měsíce Masopustu. Děti si jej ve
školce náležitě užily, soutěžily a dováděly.
Dopoledne 1. března strávily ve školce,
odpoledne se pak se svými učitelkami a následně rodiči, účastnily masopustního průvodu obcí.

O týden později měly děti ve školce návštěvu
– Divadlo Dětí (součást Karlovarského
hudebního divadla) a jeho tematické představení Jak čmelák vítal jaro. Divadla ve školce
mají bezesporu jednu velkou výhodu – kdo
chce, může se snadno zapojit a stát tak vedle
zkušených herců.
red

Čištění Ohře
45 dobrovolníků se o prvním dubnovém víkendu účastnilo Čištění Ohře. V tento víkend se dobrovolníci snaží vyčistit co největší
úsek, zapojují se od Kynšperku po Stráž nad
Ohří.

Povodí Ohře, bylo opět velké. Marně se
snažím vcítit do pocitů člověka, který zastaví
se svým autem nad roklí a vyhodí dolů
nepotřebné autosedačky nebo pneumatiky.
Nedaří se mi to, je to pro mne nepochopitel-

Nesmírně si vážím všech, které neodradilo
počasí, a přišli v sobotu dopoledne do
parčíku, kde jsme si rozdělili úseky. Vzhledem k úctyhodnému počtu účastníků jsme
se zaměřili i na v minulosti opomíjený úsek.
Množství pytlů a pneumatik, které odvezlo

né. I takové „poklady“ byly letos vytaženy.
Děkuji všem, kdo přišli v sobotu, nebo pak
po dohodě i v neděli. Ohři a jejím přítokům
se určitě ulevilo. A poděkování míří i do
Hospody U Lípy, kde na nás čekala výborná
MSM
zelňačka.
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Masopustní úterý
pokračování ze str. 1
i Vinohrady. Velichovští popustili uzdu své
kreativitě a vyrobili si bob, jehož jamajská
posádka se před lety na olympijských hrách
v Calgary postarala o pozdvižení, mnozí ji znají z filmu Kokosy na sněhu. Děkuji všem, kdo
přišli do průvodu, kapele za skvělý doprovod,

hospodyňkám a pánům domů za úžasné
občerstvení od koblížků, jednohubek po teplé
klobásky. Jsou tradice, jejichž udržování dá
trochu víc práce a přemlouvání, ale vždycky si
pak oddychnu a řeknu, že to naše Masopustní
úterý stálo za to.
MSM

Klub 80

Mobilní svoz odpadů
Mobilní svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne v sobotu 23. dubna. Jak už jste zvyklí, budou automobily, do
jejichž kontejnerů je možné odpad uložit, stát
od 9 do 9:30 hod. na zastávce Za vodou, od
půl desáté do 10:15 ve dvoře u hasičské zbrojnice a pak do 11 hodin na parkovišti u
velkého panelového domu.
V tuto dobu bude otevřena i šatlava, kam
můžete odložit nefunkční a vyřazené elektrospotřebiče.

Na apríla vstoupil mezi osmdesátníky pan
Jiří Svoboda. Že byste mu, stejně jako my,
jeho věk nehádali? No, apríl to skutečně
není. Přejeme panu Svobodovi spoustu
dalších spokojených let, hlavně hodně zdraví,
elánu a chuti do hry na harmoniku, kterou
red
nám často umí udělat radost.

Očkování psů
MVDr. Valnoha bude v neděli 8. května
2022 od 13 hodin očkovat na návsi psy.
Očkování proti vzteklině stojí 200 Kč,
šestikombinace 400 Kč. Nezapomeňte vzít
očkovací průkaz psa.
red

Prosím využijte této možnosti, jak se rychle
zbavit odpadu. Akce probíhá vždy v sobotu
dopoledne, kdy může být většina obyvatel
doma. Když pak přistavíme kontejnery po
obci, dojde k jejich zaplnění během prvních
dnů a vy tak zbytečně čekáte na další příležitost. Při mobilním svozu bude určitě
odvezeno vše, co bude potřeba, aniž by
odpady z přeplněných kontejnerů hyzdily
veřejné prostranství.
red

Zápis do školky
Zápis do Mateřské školy ve Velichově pro rok
2022/2023 bude probíhat
3. 5. 2022 od 15 do 16 hodin
12. 5. 2022 od 12 do 16 hodin
Zápis se uskuteční osobním podáním v Mateřské škole ve Velichově k rukám ředitelky
školy Bc. Lydie Kučerové
K zápisu sebou přineste rodný list dítěte
a doklad o řádném očkování dítěte.
Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy
ve Velichově pro rok 2022/2023:
Mateřská škola se naplňuje do počtu 24 dětí.
Pokud dojde k překročení žádostí k přijetí
do mateřské školy nad kapacitu školky,

budou děti přijímány podle těchto kritérií:
1. Trvalé bydliště ve Velichově.
2. Vždy se přednostně přijímají děti k povinnému předškolnímu vzdělávání. (Poslední
rok před zahájením povinné školní docházky,
v němž dítě dosáhne šesti let, případně děti
s uděleným odkladem školní docházky).
3. Děti mladší tří let nemají na přijetí do
zařízení právní nárok – budou přijaty pouze
v případě, že bude volná kapacita mateřské
školy.
4. Dítě musí mít splněno povinné očkování
podle dětského očkovacího kalendáře, nebo
doložit doklad, že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.
red
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