Pohledy do minulosti Velichova /14.

Meandr Ohře

Velichov za první světové války
Pisatel velichovské obecní kroniky uvádí
období mezi lety 1914 - 1918 zjištěním, že „již
několik roků před vypuknutím světové války
panovala mezi obyvatelstvem nespokojenost se stávajícími poměry a lidé často říkali, že jsou to
poměry neudržitelné a že musí dojít k válce“.
V čem spočívala ona neudržitelnost konkrétně
není v zápisu uvedeno.
Dne 26. července 1914 vyhlásilo Rakousko
válku Srbsku - vyhlášení válečného stavu mezi
dalšími státy následovalo. Podnětem a záminkou se stalo zavraždění následníka trůnu arcivévody Františka Ferdinanda a jeho manželky
Žofie v Sarajevě 28. června 1914. Ve velichovském kostele byla 3. července za oba sloužena
smuteční mše. Již v den vyhlášení války byl na
obecní tabuli vyvěšen příkaz k mobilizaci.
Mladší ročníky rukovaly den nato do Chebu
k 73. pěšímu regimentu a k 6. zemskému regimentu a do Chomutova k 92. pěšímu regimentu. Starší ročníky byly povolány až 27 .srpna. Rodiny doprovázely své brance na vojkovické nádraží bez větších obav, protože
všichni byli přesvědčeni že „do Vánoc budou
zase doma“. Brzy se začaly projevovat potíže se
zásobováním. Musely být sepisovány všechny

zásoby obilí a mouky. Od srpna 1915 pak už
byl chléb vydáván jen na příděl, na potravinové lístky, později i tuky a brambory. Na
těžce pracujícího připadly například na týden
3 kg brambor, na lehce pracujícího jen 2 kg.
Pro zajištění zemědělských výnosů byly pořizovány soupisy obdělávaných ploch, polí i luk.
Protože chyběl i papír, směly děti ve škole psát
výhradně na břidlicové tabulky.
Velichovské ženy a dívky se angažovaly ve
prospěch armády. Pořádaly sbírky na Červený
kříž, pletly pro vojáky zimní čepice, nátepničky
a ponožky. Obyvatelé byli neustále vyzývání,
aby přispívali na válečné půjčky. Zásobování se
rok od roku zhoršovalo až po kritický stav vyslovené nouze. Tu také velichovský kronikář
považoval za hlavní důvod k zastavení války.
Bez komentáře konstatoval vyhlášení Československé republiky 28. října 1918. Jako všichni němečtí obyvatelé Českých zemí nesli i Velichovští zřejmě nelibě toto začlenění, více by
jim bylo vyhovovalo vytvoření tzv. Deutschböhmen, které bylo požadováno v příhraničních oblastech ještě ve dvacátých letech.
Kronikář podotkl jenom, že se sesula 600 let
stará říše rakouská a s ní i dům Habsburků,
Pokračování na str. 4

Úvodník
Nazývat plochu za garážemi hřištěm by bylo
více než troufalé. V současné době připomíná zorané pole připravené pro výsadbu
brambor. Během měsíce května by se měla
situace příznivě změnit. Hřiště bude oploceno, povrh stržen a nahrazen pískem. Rekonstrukce hřiště bude jedním z bodů
programu květnového jednání ZO. Rozsah
úprav bude upřesněn při jednání s ohledem
na výši rozpočtu samotné akce i obce, proto si
na tomto místě netroufám napsat víc a slibovat nerealizovatelné.
Na druhou květnovou neděli připadá oslava
Dne matek. Proto přeji za Obec Velichov
všem maminkám příjemně strávený den ve
společnosti svých dětí. Dětem nenápadně
připomínám, aby své maminky nezapomněly
potěšit např. malou kytičkou. A nemyslím
jen na ty malé, v tomto případě jste dětmi
i ve čtyřiceti!
Markéta Moravcová
starostka obce
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Věneček ve Velichově
Taneční mistr Pavel Výborný z tanečního klubu Excellent Dance Karlovy Vary, který vedl
ve Velichově kurzy tance, uspořádal na závěr
svých lekcí taneční rozloučení, všeobecně
známé pod označením Věneček. V sále Hospody U lípy se sešli absolventi kurzu, aby
předvedli a zhodnotili vše, co si pilně učili.
Předtančení provedl sám Pavel Výborný,

který zatančil s partnerkou Petrou Hudcovou
krásný waltz. Poté již zahrála skupina Tempo
celou řadu skladeb vybraných pro tento večer.
Tančila se polka, valčík, waltz, blues, tango,
foxtrot a rokenrol. Program večera byl obohacen o vystoupení tanečního klubu Excellent
Dance Karlovy Vary, obzvlášť vystoupení pod
názvem Kozáček sklidilo velké ovace.
Ve velmi příjemném prostředí soutěžilo šest
přihlášených tanečních párů, z celkového
počtu dvanácti zúčastněných, v klasických
a latinskoamerických rytmech. Soutěžící předvedli waltz, cha-cha a blues. Porota, ve které
zasedla i starostka obce Markéta Moravcová,
neměla lehkou úlohu, i když se hodnotil
převážně celkový dojem. Byl to krásný pocit
sledovat taneční kreace soutěžících párů, ať
již vybroušený styl manželů Riegerových
nebo souhru manželů Švejstilových. Opravdovým zážitkem bylo vystoupení páru
Adrina Richtárechová a Vlado Šprok. Nakonec zvítězili manželé Švejstilovi před
druhými přespolními manželi Macháčkovými a třetími manželi Riegrovými.
Některé tančení páry přišly v doprovodu
rodičů, kteří si na parketě zkusili, co se tančí
dnes i tancovalo dříve. Vynikající atmosféru
bylo cítit na každém kroku a já sám bych
tento Věneček přirovnal ke zdařilým

plesům, ať již k plesu obecnímu, zahrádkářskému nebo hasičskému.
Příprava kulturních akcí není jednoduchá,
jejich zajištění přináší mnoho starostí a odměnou proto bývá poděkování a především
radost ze zdařené akce. Nadstandardní výkon
rozšířené skupiny Tempo, kterou mj. i kladně
ohodnotil sám taneční mistr i soutěžící dvojice, snad ovlivnila výborná atmosféra a častý
potlesk i pro soutěžící.
Co jiného si přát, když se dokáží lidé bavit,
smát se a odcházet domů s dobrým pocitem.
Já sám jsem tento pocit měl a rozhodně jsem
nebyl sám. Slova chvály od Pavla Výborného
sklidila celá naše obec.
Jiří Bitman

Pokračovací kurzy
Pavel Výborný se na podzim vrátí do Velichova a bude pokračovat ve
výuce tanečních kroků. Pro ty, kteří už základy ovládají, budou
připraveny pokračovací kurzy. V případě zájmu budou opět zahájeny
i kurzy pro začátečníky. O tanečních budeme informovat s předstihem
ve Velichovských novinách.
MM
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Zahrádkářský ples
Své místo v kulturním životě naší obce si bezesporu našel Zahrádkářský ples. Ten letošní se
uskutečnil na sále Hospody U lípy v sobotu
19. dubna. Kapela Veselá čtyřka potěšila svým
hudebním doprovodem jak ty, co si rádi zatancují, tak i ty, co si vsedě zanotují známou písničku. Zpestřením zábavy byla bezesporu i
tombola. Přátelská atmosféra celé akce byla
pro pořadatele určitě motivací k udržení
tradice tohoto plesu i v příštích letech.
MM

Pozvánka k „Lípě“ Očkování psů Dětský den
V sobotu 3. 5. 2008 od 20.00 hod. vystoupí na
sále restaurace „U Lípy“ karlovarské seskupení
v čele s Lukášem Peterkou - „KOZATAY“
Kozatay na svých koncertech či klubových
hraní interpretuje vedle vlastního repertoáru
i pár převzatých skladeb, samozřejmě od
Beatles, Roling Stones, ani Bob Dylan není
vyjímkou, úprava některých písní jako třeba
Money od skupiny Abba však vzbuzuje spíše
pousmání.
Kozatay je ideální do klubu či hospůdky.
Hraje šlapavou odvazovou muziku, které lze
v pravém smyslu slova říkat taneční. Studiové
nahrávky jsou velmi slušné, naživo však
čtveřice - působí jak už to bývá - daleko
dravějším a rytmičtějším dojmem.
V pátek 23. 5. 2008 k nám již po čtvrté zavítá
stará známá skupina z Rakovníka „BRUTUS“. Vystoupení začíná ve 21.00 hod. a koná se na sále restaurace „U Lípy“.
Brutus se svojí nálepkou tancovačkové skupiny patří mezi stálice naší hudební scény,
o čemž vypovídá počet odehraných koncertů.
Obličejem kapely je klávesista, básník, zpěvák
a chemik Saša Pleska. Provede vás programem z neobyčejnou lehkostí, jemným a inteligentím humorem, básněmi a navodí tu
správnou a neopakovatelnou atmosféru.
JB

V sobotu 10. května 2008 od 13.00 hod. bude u autobusové zastávky na náměstí MVDr.
Jaroslav Valnoha provádět očkování psů proti
vzteklině, příp. infekčním nemocem. Nezapomeňte očkovací průkaz vašeho psa.
(red)

Všem dětem na vědomí se dává, že KLUB
„OFF ROAD 4X4 OSTROV“ pořádá
u nás ve Velichově 31. 5. 2008 od 13.00
hod. DĚTSKÝ DEN (opět v areálu bývalého dětského domova). Děti se mohou těšit na různé soutěže, divokou jízdu klubovými terénními automobily, ukázku vojenské techniky a výcviku služebních policejních psů, jízdu v kočáře, opékání vuřtů
a další překvapení. Děkujeme tímto všem
stálým sponzorům a případné nové vítáme.
JR
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Dokončení ze strany 1.
od doby Rudolfovy tak vřele opatrovaný, nicméně že obyvatelstvo přijalo s uspokojením
ukončení strašlivé války.
Také Velichovští zaplatili ovšem válce smutnou daň. Na fronty odtud odešlo 107 mužů,
39 již v zápětí po vyhlášení mobilizace. Na srbských bojištích padli či na následky zranění
zemřeli 2 muži, na ruské frontě 3 a na italské
2, v Rumunsku pak další 2 muži (celkem
9 mužů z Velichova). Nezvěstných a tedy nevrátivších se zůstalo 7 mužů, 21 padlo do zajetí
a 26 utrpělo těžká zranění. Válka tedy zničila
a bolestně poznamenala životy více než poloviny velichovských mužů, otců a synů, kteří
do ní narukovali s představou brzkého a vítězného konce. V předsíni kostela Nanebevzetí

Panny Marie byla 31.října 1920 odhalena
pamětní deska se jmény všech padlých z velichovské farnosti.
I ve válečných letech však život ve vesnici
plynul svým běžným tokem. V roce 1914 se ve
farnosti konalo 19 svateb a 64 pohřbů, narodilo se 79 nových občánků. V roce 1915 to bylo
13 svateb, 75 úmrtí a 50 narození, v roce 1918
13 sňatků, 81 úmrtí a 37 narození. I tady se
zřejmě neblaze projevily válečné útrapy a nouze. Nejvyššího věku se tehdy dožil z mužů Wenzel Siegl z Jakubova (76 let a 8 měsíců) a z žen
Franziska Scharfová z Velichova (86 let).
V září 1918 biřmoval světící biskup Georg
Glosauer ve velichovském kostele 152 zdejších
dětí a do nově založeného Bratrstva Srdce Ježíšova vstoupilo 70 členů, hlavně žen a dívek.

Monsignore Baumgärtl založil farní knihovnu
s třemi sty svazky, z nichž větší část tvořily jeho
dary. Velichovští vděčně vzpomněli 15. července 1916 48. výročí jeho kněžského svěcení
„malou, ale srdečnou slavností“.
Událostí nad jiné významnou se stal 4. září
1916 přelet vzducholodi Zeppelin nad Velichovem, a to podél Ohře, směrem na Karlovy
Vary. V zápisech obecní kroniky pak následuje
proluka, jejíhož důvodu se lze jen dohadovat.
S použitím dostupné literatury a pramenů
Zdenka Čepeláková
Prosím čtenáře Velichovských novin, aby mi laskavě
prominuli a opravili si chybu, ke které došlo v pokračování č. 11. Farář Carl Baumgärt zemřel 7. července 1921. V roce 1907 šlo o 25. výročí jeho kněžského působení ve Velichově. Děkuji.

Velichov 1885

Koňská lekce č. 8

Stavění máje

CASTILA o. s. v Moříčově zve všechny
milovníky koní z řad občanů Velichova dne
3. 5. 2008 (sobota) v době od 9.00 - 11.00
hod. na návštěvu tohoto jezdeckého klubu.
Náplní této akce je:
- ukázka umění jízdy na koni a výcviku
- pro zájemce z řad nováčků - svezení
bez výcviku
- pro pokročilejší - jízda s výcvikem.
Zároveň si můžete vyzkoušet i samotnou péči
o koně. Na děti i dospělé se těší koníci Falco,
Monika a pro nejmenší poník Zorinka. Po
celou dobu je zajištěn odborný dohled. Této
akce se můžete účastnit zdarma.
Pozn.: autobusová linka (Velichov - Ostrov):
odjezd z Velichova v 8.38 hod
JR

Tradiční stavění máje se koná ve středu
30. dubna 2008 od 17.00 hodin. Vyzývám
všechny mužský, ať přijdou a předvedou svou
sílu při stavění májky a všechny ostatní, aby
je přišli morálně podpořit. Nebude chybět
hudební doprovod v podání TEMPA a vystoupení dětí s velichovské Mateřské školy.

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

3. 5.
10. 5.
17. 5.
24. 5.
31. 5.

Asterix a olympijské hry (18.00)
O rodičích a dětech
10 000 př. n. l.
Monstrum
Venkovský učitel

Informace
Obecního úřadu
Stav obyvatel k 31. březnu 2008:
528, z toho 263 mužů, 265 žen
Objednané letecké snímky Velichova si
můžete vyzvednout na OÚ.
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