Třetí stupeň povodňové aktivity
Tahle čtyři slova jsem v souvislosti s Ohří
a Velichovem slyšela jako starostka poprvé.
Po opatření, které provedlo Povodí Ohře,
kdy bylo vyhloubeno koryto řeky před peřejemi, voda sice stoupala, nikdy ale ne tak, aby
se voda tolik vylila z břehů.
Od pátku 14. ledna byli všichni, kterých se
velká voda týkala, na nohou. Během
necelých dvou hodin byla voda mimo koryto.
Původní odhady o průtoku 180 m3/s byly
překonány více než 400 m3/s. Ohře kulmino-

vala kolem sobotní půlnoci, pak už voda
začala pomalu opadat.
Velichov byl několikrát navštíven pracovníky
MěÚ Ostrov, jak z odboru životního
prostředí, tak z krizového řízení. Spolupráci
s velichovskými hasiči si chválili nejen oni,
ale i pracovníci z Hasičského záchranného
sboru v Karlových Varech. Ano, hasiče zde
máme od toho, aby v době ohrožení pomáhali, ale jsou to dobrovolní hasiči, kteří
chodí do své práce a nedisponují vybavením,

jako profesionální záchranné složky. Pro velichovské hasiče to bylo především o fyzické
práci - nakládání pytlů s pískem, vynášení
majetku ze sklepů, procházení chatových
osad, kde bydlí lidé, kteří zde nejsou k trvalému pobytu hlášeni, tudíž o jejich pobytu
nemáme na úřadě informace. Nikdo netvrdí,
že se kluci nezastavili a nedali si třeba i pivo,
ale pomluvy o tom, že se někde opíjejí, zatímco lidi u řeky si musí pomáhat sami, zabolí.
Obzvlášť po tom, co se vrátíte z noční směny,
Dokončení na str. 4

Úvodník
Při neštěstích a pohromách se prověřují
povahy lidí. Někteří dokážou přiložit ruku
k dílu, a nemusí mít na sobě uniformu
hasiče, jiní se přijdou jen podívat s plnou
pusou rad a chytrostí, jiní panikaří. Pohroma odezní a začíná její hodnocení. Co
se mělo udělat jinak, jindy, líp nebo
vůbec. Při tom hodnocení se to tak
trochu pomíchá a začínají hodnotit ti,
kteří při tom ani nebyli, ale informace
mají zaručeně správné. To je to stejné,
jako při sledování sportovního utkání,
přesně víme, jak tam měl ten puk poslat,
nebo komu přihrát, trenér je přece
neschopný a rozhodčí nadržuje.
Nechci používat noviny pro "žabomyší
války". Ale jedno si neodpustím nepochopím, jak může půllitr v ruce
dodat takové sebevědomí na hodnocení
situací obzvláště těmi, kteří ho ani při
povodni z ruky nepustili. Nepochopím,
jak někdo může svalovat vinu a odpovědnost na druhé, a sám nebrat výstražné
informace vážně. A také nepochopím, jak
někdo může dobrou věc obrátit proti vám
dle rčení, že každý správný skutek má být
po zásluze potrestán. Naštěstí takových
lidí je daleko míň, než těch, kteří si pomoci váží a jako samozřejmost ji neberou.
Někteří z nich své poděkování i napsali,
rádi je proto zveřejňujeme v novinách.
Tentokrát se k tomu, že noviny jsou plné
hasičů, ráda hlásím.
Bc. Markéta Moravcová
starostka obce
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Život ve Velichově po roce 1950
- pokračování
Milí spoluobčané,
v minulém čísle jsem se zmínila o práci MNV
a v tom chci pokračovat. Byla starost, jak podchytit řemeslníky v obci. Přišlo usnesení
Okresního národního výboru z Karlových
Varů rozšířit MNV o další komisi a to
o Odbor místního hospodářství - služby.
Vedením byl pověřen poslanec MNV pan
Stanislav Kučera a práce se rozjela - jako
první autodoprava. MNV zakoupil nákladní
auto, a kdo potřeboval něco přivézt, tak si dal
požadavek na MNV. Auto bylo využito hlavně
pro obec, která zajistila bourání cihel v prostoru a to hlavně hasiči, my ženy jsme je
u hospody čistily a zednická parta, kterou
vedl pan Stehlík spolu s panem Cigánikem a
ostatními brigádníky je pak používala. Jako
první byla akce přístavba jeviště v sále
v hospodě.
Pan Štěpánek dělal truhlářské a sklenářské
práce. Rozběhlo se kadeřnictví a holičství.
Jako první byla paní Anna Šafferová a po ní
pak děvčata, která byla vyučená. MNV zakoupil dva šicí stroje pro dvě švadleny - paní
Šejvlovou a Libuši Fichtnerovou. Pan Přeučil
byl obuvník, tak si otevřel dílnu. Josef
Fichtner opravoval motorky a kola. Paní

Stehlíková uklízela MNV a paní Hilda
Kučerová pracovala jako účetní ve službách.
To bylo to celé hospodářství MNV, ale bylo
to dobré jak pro pracovníky, tak pro občany.
Píše se rok 1958 a výbor žen se zapojil do
nové akce - vítání novorozeňátek. Každé bylo
obdarováno soupravičkou. V tomto roce jsme
měly moc pěknou oslavu MDŽ. Slavnostní
projev měl náčelník VLS Ing. Hudeček.
Účast byla veliká a děti nás potěšily krásnými
dárky i programem. Výbor žen předal všem
dříve narozeným ženám kytičky a bonboniéry. Při této příležitosti předal zástupce
MNV pan Stehlík odznaky mateřství, a to
paní Ždárské, Klimentové a Hadáčkové.
Odznaky se udělovaly ženám, které měly pět
a více dětí. Výbor žen předal každé jmenované dárek.
V tomto roce jsme pořádaly kurz šití a kurz
studené kuchyně, ten vedla slečna Peyrová,
která pracovala v Puppu a ve Velichově měla
v dětském domově čtyři sourozence, jezdila za
nimi a tak jsme se s ní seznámili a ona byla
k vedení kurzu ochotná. Oba kurzy byly velmi dobře navštíveny. Výbor žen byl na hodnotící podzimní schůzi MNV velmi dobře
hodnocen za svou práci.
Libuše Fichtnerová

Únorové plesy
Sál Hospody U Lípy se v únoru opět
hezky prohne. V sobotu 12. února se
koná Námořnický ples, o zábavu se postará Duo Miroslava Bauky. Hned další
víkend, tedy 19. února, se koná Hasičský
ples, kde zahraje ve Velichově dobře
známé Duo Kanistr.
red

Ten, kdo se přes kapsu praštil,
za dvě stovky na ní baštil
a není vůbec náhoda,
že vůkol vládla pohoda.
Muzika v sále vyhrávala
a na parket nás k tanci zvala.
Na konec, proč to neříci,
nešli jsme jen na žranici.
Se známými je veselo,
ani se domů nechtělo.
Obsluhovat nás byla fuška,
potvrdí Jirka i Miluška.
Kmitali výčepem a sálem,
vypustili by naši duši málem.
Honza ten samým štěstím zářil,
jak se mu jeho nápad zdařil.
Za spokojené návštěvníky
tímto předávám jejich díky.
Byla to prostě nádhera,
zachytila ji kamera.
A tak, když k Lípě zavítáte,
vše, jako živé uhlídáte vy, kteří jste tam nebyli,
i ti, kdož si to užili.
Jana Ondráčková

Parkoviště
nebo vrakoviště?
Nebudu zde hodnotit, zda je ve Velichově vhodných míst na zaparkování
automobilu dostatek či nikoli. Spíš je
zarážející, kolik nepojízdných aut na
nich stojí. Pokud auto nemá platnou
technickou kontrolu, nebo je bez SPZ,
na komunikace a parkoviště nepatří.

Knihovna
Otvírací doba:
úterý 16 - 19 hod.
čtvrtek 17 - 19 hod.
Katalog knih, které jsou k dispozici,
naleznete na stránkách
www.velichov.cz/knihovna.
Knihovna registrovala od ledna do prosince 2010 celkem 799 návštěv, které
uskutečnilo 97 dospělých a 27 dětí.
Celkem si čtenáři půjčili 1587 knížek
a časopisů. Informace na internetu byly
vyhledávány celkem 621 krát.

Domácí zabijačka

Změna jízdního řádu
Od prosince loňského roku došlo ke změně
odjezdu autobusu z Karlových Varů. Konkrétně se jedná o linku, která nově opouští
dolní nádraží o 5 minut později, tedy v 17:15
hod. Tato změna byla provedena na základě
požadavků pracovníků úřadů, jejichž pracovní doba končí v 17.00 hod.

Poplatky
Připomínáme, že poplatky za svoz odpadů,
pronájmy pozemků a psy je nutné uhradit do
konce března. Ceny zůstaly od loňska
nezměněné. Na daň z nemovitosti vám bude
doručena v průběhu května složenka.

Takovému autu to bude víc slušet v garáži nebo za plotem na zahradě. Většina
majitelů si dala říct, a auta nezpůsobilá
k provozu na pozemních komunikacích
odstranila. Stále jich je ale po vsi špatně
odstavených dost. Vyzývám tedy jejich
majitele, aby je co nejdřív z veřejných
prostranství odstranili. Řešení špatného
parkování domluvou je sice možné, tato
dohoda ale musí být naplněna. V dohledné době začne být parkování "nezpůsobilých" aut řešeno finančně bolestivou
cestou.
MM
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1. Výšlap na Liščák
Po úspěchu loňského nultého ročníku se
poslední lednovou sobotu konal 1. ročník

výšlapu na Liščák. Počasí nám bylo opět
příznivě nakloněno, jen ten vítr nahoře

nemusel být tak vytrvalý. Cestu na vrchol
zpestřilo deset otázek, nejzáludnější bylo
vzpomenout si na to, jaké stromy tvoří alej
kolem kostela. Naopak jaký právě běží
Večerníček, věděli skoro všichni. Podtrženo a sečteno - na Liščák se vypravilo
o dva účastníky víc, než loni, tedy 73. Psů
dorazilo také víc, ti nám ale svou zmrzlou
tlapku do pamětní knihy neotiskli. Za to
si ale pochutnali na "náhodou upadlých"
kouscích upečených buřtů.
To, že nemrzlo jen nahoře, potvrdí paní
Převrátilová, která dopoledne ochotně
rozdávala na návsi hrací karty, za což jí
patří poděkování. A stejně tak hasičům a
místostarostovi za pomoc s organizací před
akcí a samozřejmě během ní.
Máte-li fotografie, o které byste se rádi
podělili, pošlete je na adresu obec@velichov.cz. V blízké době budou fotky z akce
umístěny na webových stránkách obce.
MM

Tříkrálová sbírka
Děkujeme vám, kteří jste se jakýmkoliv
způsobem zapojili do letošní tříkrálové
koledy/sbírky. Poděkování patří všem
dobrovolníkům (78 koledníkům a 26
vedoucím koledujících skupinek). Dík
patří především Vám, kteří jste se
otevřeli k této lidové tradici, nechali se
potěšit, nebo překvapit,
koledníky
a zároveň jste otevřeli svá srdce
a obdarovali jste jejich prostřednictvím
ty, kteří bez naší společné pomoci si
pomoci nemohou.

Z těchto finančních prostředků se
Oblastní charitě Ostrov vrátí již tradičně
65% - tj. 63 020 Kč, (15% z vybrané
částky je určeno na podporu projektů
Diecézní charity Plzeň, 10% na humanitární pomoc do zahraničí - na pomoc
dětem v Peru, Bolívii a Paraguaye v rámci projektu Adopce na dálku a v rámci
projektu Střediska rozvojové spolupráce,
5% na podporu projektů Charity Česká
republika, která sbírku vyhlásila a 5%
na nezbytnou režii sbírky).

Při letošní tříkrálové koledě/sbírce, byla
vybrána finanční částka ve výši
96 951,00 Kč, z toho v Ostrově
60 027,00 Kč (včetně Tříkrálového koncertu - 690,00 Kč), v Hroznětíně
19 803,00 Kč, v Merklíně 6 632,00 Kč,
ve Velichově a Radošově 4 742,00 Kč
a ve Stráži nad Ohří 5 747,00 Kč.

Výtěžek letošní tříkrálové koledy/sbírky
je určen na částečnou úhradu nákladů
spojených s opravou havarijního stavu
střechy přístavku Domova pokojného
stáří blahoslaveného Hroznaty v Hroznětíně, který Oblastní charita Ostrov již
dvanáctý rok provozuje.
Mgr. Tomáš Fexa, ředitel OCHO
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Třetí stupeň povodňové aktivity
Dokončení ze str. 1
převléknete se, a jdete pytlovat písek. Včetně
místostarosty pomáhalo 10 chlapů. Rádců
s lahví piva v ruce bylo víc. Jedni byli s prací
hasičů spokojeni a chválili ji, druzí ji považo-

vali za zbytečnou a nadávali. Tak to zkrátka je
a bude. Já ale patřím mezi ty, kteří chválí,

proto na tomto místě ráda ještě jednou
klukům za jejich práci, pomoc a ochotu
děkuji.
Během této povodně k žádným výrazným
škodám nedošlo, všichni ji hodnotí jako
dobrou přípravu na jarní tání, kdy řeka opět
ukazuje svou sílu. Zbytečné starosti a zatopenou studnu způsobila zavezená strouha, která
jindy odvádí přepadovou vodu z kanalizace.
Louka vedle "mlýna" tak byla zatopena
naprosto zbytečně, majitel rekreační chaty si
pravděpodobně následky svého počínání ani
neuvědomuje, když začal po týdnu strouhu
opět zavážet. Z povodní nám zde, kromě bláta, zůstaly do konce února k dispozici ještě
dva vysoušeče.
Více fotografií z povodně naleznete ve složce
fotogalerie na webových stránkách obce
MM
www.velichov.cz.

Koňská lekce Poděkování hasičům
Ráda bych touto cestou poděkovala velichovským hasičům za pomoc při povodni, která
se prohnala Velichovem. Pomohli mi vynosit
věci ze sklepa, zachránili kotel a nabídli další
pomoc. Pocit, že nejsem na všechno sama, že
někoho zajímá, zda něco nepotřebuji a možnost
na někoho se obrátit, je příjemný.
Děkuji.
Dana Sofronová

Únorová výuka jízdy na koni se uskuteční
v sobotu 5. února 2011 od 9 do 11 hodin
v jízdárně občanského sdružení Castila
v Mořičově. Jízdy na koních se mohou účastnit děti i dospělí. Nezapomeňte na vhodné
zimní oblečení a vhodné boty.
Autobusová linka Velichov - Ostrov odjíždí
stále stejně, tedy v 8.38 hod. z náměstí.
red

Chtěli bychom touto cestou poděkovat za obětavou pomoc při povodních dne 14. 1. 2011.
Bez vaší pomoci by byla škoda na našem
majetku daleko rozsáhlejší. O to milejší to bylo
překvapení, že pomoc přišla z vaší vlastní iniciativy, což není v dnešní uspěchané době obvyklé.
Ještě jednou velké díky.
Jan a Alžběta Sokolákovi

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

Evidence obyvatel
Stav obyvatel k 31. 12. 2010:
553, z toho 286 mužů a 267 žen.
V celkovém počtu je zahrnuto 18 cizinců.

5. 2.
12. 2.
19. 2.
26. 2.

BABYLON A. D.
TACHO
Fotři jsou lotři
Planeta 51 (od 18.00 hod.)
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