Nela a Míra
pokusy v konečném důsledku nepomohly, dala Nela s Mírou dlouholetému
členovi Horské služby Pavlu Hrnčířovi,
který se sám určitě na záchraně mnoha
životů podílel, šanci. Dnes už místo
u mostu, kde k celé události došlo,
připomínají svíčky a květiny.
Nemyslím si, že všichni jejich vrstevníci,
natož dospělí, umí poskytnout základní
pr vní pomoc. O to víc je obdivuji.
A předpokládám, že nejen můj obdiv
a uznání patří i Tereze Kaprové, která
vede pod Sborem dobrovolných hasičů
Velichov kroužek mladých záchranářů,
kam tito dva záchranáři už druhým
rokem chodí.
MM

Úvodník

Nela Krčálová a Míra Berka

Název článku by měl většinou vypovídat
o jeho obsahu, nebo alespoň upoutat
pozornost k jeho přečtení, což si jeho
dva "aktéři" rozhodně zaslouží. To si tak
jedete v úterý 30. března v půl jedné ze
školy, přemýšlíte o tom, co budete
provádět odpoledne, když je tak hezky.
A pár set metrů před autobusovou
zastávkou, kde většinou vystupujete,
najednou řidič autobusu zastaví, protože
vidí cyklistu, kter ý není v pořádku.

Přivolává mobilním telefonem pomoc
a Nela Krčálová s Mírou Berkou se
rozhodnou, že se pokusí o jeho oživení.
Nela se snaží nahmatat puls a Míra
smotá svojí bundu a podloží s ní hlavu
cyklistovi, začíná s masáží srdce. Jen,
když tohle píšu, mi naskakuje husí kůže.
Dokud není člověk něčemu podobnému
sám vystaven, neví, jak bude reagovat
a zda se na něco vzmůže. Tihle dva se
o to alespoň pokusili, i když oživovací

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předvolební kampaň s nimi spojená, se kterou se do doby
jejich konání budeme setkávat, teď plní
noviny, televizi a billboardy. Poznat, který
billboard je myšlen vážně a který je ironický, nemusí být na první pohled zřejmé.
Raději vyzdvihovat neúspěchy jiných než
své úspěchy, upozorňovat na skryté body
volebních programů, zesměšňování ostatních kandidátů - i to k tomu všemu dnes
patří. Každopádně vy, kteří máte právo
volit, byste si možná měli uvědomit, že
pokud si přejete změnu, mělo by se na konci května volební právo stát vaší povinností, měli byste udělat vše pro to, abyste přišli
do volební místnosti a svůj hlas odevzdali.
Jak na to, když zrovna v době konání voleb
nebudete ve Velichově, se dočtete uvnitř
novin.
A ještě jedna důležitá, ale milá záležitost za Zastupitelstvo obce a Obecní úřad
Velichov přeju na tomto místě všem
maminkám krásnou oslavu Dne matek.
Bc. Markéta Moravcová
starostka obce
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Osidlování Velichova po roce 1945
Milí přátelé a spoluobčané,
v březnovém čísle Velichovských novin
byla malá výzva, jestli se nenajde někdo,
kdo by se s námi podělil o svoje
vzpomínky na začátek dění při osidlování ve Velichově.
Je to již delší čas, když tak sama sedím
a přemýšlím a vzpomínám, co jsem si
řekla, co kdybys to zkusila. Nejsem žádný kronikář ani spisovatel, ale jak
umím, a co si pamatuji, se s vámi ráda
podělím o vzpomínky na život v naší
krásné vesničce.
Psal se tehdy rok 1945 a byl krásný
májový čas. Ve dnech 5. - 9. května
skončila válka a přišlo osvobození
Rudou armádou a spojenci. Byla to krásná doba, bylo nám 20 let a byli jsme
plni lásky a nadějí. Pak ale přišli starosti
a povinnosti.
Podle usnesení vítězných mocností
z Jalty a Postupimi, kde se rozhodlo
o odsunu Němců z Polska a Československa do Německa a Rakouska.
Na základě toho naše nová vláda vyhlásila výzvu k osidlování našich pohraničních oblastí. Chtěla bych připomenout, jak se ve Velichově začínal rozvíjet
život po příchodu nových osídlenců
z řad Čechů, Moravanů, Slováků
a českých rodin jako repatriantů z jiných států (Maďarsko, Rumunsko, Podkarpatská Rus). Byli jsme většinou
mladí a šli zakládat své rodiny i své pracovní příležitosti, které na nás čekaly.
Začnu tím, že zde byla ustanovena
z osídlenců Správní komise (jako
Obecní úřad), kde byly členy pánové
Šedina, Voříšek, Máca, Žák, Jarůšek
(tajemník) a později J. Fichtner ml.
Náplní jejich práce bylo příchozím
ukázat domky, živnosti a zemědělská
hospodářství. Tady se poznával charakter lidí, poněvadž jsme byli společně
pod jednou střechou s německými
starousedlíky, porovnání a soužití bylo
klidné.
Bylo zde více žen, starých lidí a dětí než
mužů. Ti buď padli ve válce, nebo do
zajetí. Krátké soužití bylo klidné, slušné,

ohleduplné i s výpomocí jedněch i druhých. Byli jsme z obou stran obyčejní
lidé. Já osobně mám dobrý pocit z toho,
že ještě žijeme tady u nás v sousedství ve
velice přátelském vztahu Uslerovi Štěrbovi. Jsou to děti paní Uslerové,
která pracovala v niťárně (o té se už
v novinách psalo), kde pracovala jako
vedoucí bar vírny a byla národním
správcem J. Wimrem vyžádána jako specialista a nemusela do odsunu. Pečovala
ještě o své staré rodiče. Ve Velichově
bydlelo na 800 Němců.
Teď už teda začnu s tím, jak se obsazovaly úřady. Byla zde pošta, kam byl
jmenován poštmistr Václav Šebor s rodinou a "poštovský panáček" p. Chocholatý. Na školu (dnes budova obecního úřadu) přišel pan řídící učitel
František Pánek s rodinou. V srpnu
přišla učitelka slečna Věra Machálková
(Mácová). Vedle školy byla záložna,
ředitelem byl jmenován pan Řanda.
V tom samém domě byla hospůdka
manželů Černých (dnes č. p. 12 na
návsi). Mezi jedněmi z prvních přišel
pan František Šedina (truhlářství). Ten
byl v době války zde v Sudetech totálně
nasazen (řidič aut). Poznal zde svoji paní
a tak zde zůstal. Rovněž pan František
Máca byl totálně nasazen v Ostrově, měl
rád přírodu a vodu, chodil do Velichova
a zalíbila se mu zde pila, byl dřevař
z písecké školy, tak si vzal zdejší pilu do
Národní správy. Vedle pily stál mlýn
a tam si založili domov mlynářovi Tesárkovi, byli to starší manželé. Pak přišel
pan Voldřich, mladší mlynář, tak mu
mlýn přenechali. Tesárkovi pak dožili
svůj život v domku č. p. 23. Přicházely
další rodiny, pekárnu (dnešní č. p. 70)
obsadil Václav Harza, obchod (č. p. 54)
si vzal do Národní správy Václav
Voříšek, který přišel z Prahy s rodinou,
jeho paní byla rodačka z Velichova. Na
hostinci U Lípy se zabydlel František
Vít s rodinou a patřilo k tomu ještě
malé hospodářství ve dvoře. Na náměstí
(č. p. 16) bylo řeznictví, to vzal do
Národní správy pan Bedřich Blažek

použito z Die Karlsbader Landschaft - das Buch der Erinnerungen (1974), vydal Heimatverband der Karlsbader, e. V, Wiesbaden

s manželkou. V této uličce bylo i hospodářství, které si vzali k řeznictví také.
Ulička pokračovala a na jejím konci byla
kovárna, tu si vzal pan Václav Kiliánek.
Pak přišli dva kamarádi - krejčí pan
Valnoha a švec pan Huniovský a obsadili
své království (dnes č. p. 116). Bylo zde
ještě jedno krejčovství, to si vzal do
správy pan Harza (dnes č. p. 98).
František Žák spravoval zahradnictví.
Přicházeli zájemci o zemědělství - Vítovi,
Čepelákovi, Jiříkovi - těm se zde narodil
první občánek ve Velichově v roce 1945 syn Květoslav. Ze stejného kraje
přicházeli manželé Lancovi, rodina
Králova, manželé Jetenských, bratři
Jenda a Josef Kumstátovi s rodinami,
rodina Hadáčkova, rodina Moravcova,
rodina Antonova, rodina Žaludova
a další.
Část zemědělské půdy patřila k "Charitě", kterou obhospodařovaly řádové sestr y. Hlavní náplní ústavu byla péče
o staré, postižené a nemocné pacienty.
I na toto zařízení se vztahoval odsun.
Pomalu a jistě se vše připravovalo
k tomu usnesení o odsunu plnit. Začínaly se sestavovat seznamy a informace,
jak bude vše provedeno.
To by t ak bylo vše, co mám v paměti
z t éto části ž i vot a z v ypr áv ě ní p o dl e
obecní kroniky, nad kterou jsme pořádali besedu.
Libuše Fichtnerová

Všem dětem na vědomí se dává,
že KLUB "OFF ROAD 4X4 OSTROV"
Pořádá u nás ve Velichově dne

29. 5. 2010
od 14.00 hod.

DĚTSKÝ DEN
(v areálu bývalého dětského domova)

Děti se mohou těšit na :
• Různé soutěže, ceny
• Divokou jízdu klubovými terénními automobily
• Ukázku vojenské techniky
• Historický šerm
• Ukázky trialu
• Jízdu na koních
• Opékání vuřtů
• Ukázka hasičské techniky
• Ukázky zdatnosti vojenských
dobrovolných záloh
• A další překvapení
Sponzoři vítáni!!!
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Co jste hasiči, co jste dělali…
V dubnu jsme čistili obecní komunikace
od garáží k obchodu, okolo paneláků,
bytovek a náves. A také jsme začali
trénovat požární útok s "náctiletými"

a ještě budeme trénovat s družstvem žen,
abychom si na soutěži ve Vojkovicích
neuřízli ostudu.
SDH Velichov

Džínový ples

V listopadu začíná ve Velichově "plesová sezóna", která se
letos opět pořadatelům jednotlivých akcí vydařila.
A vydařilo se i její ukončení - Džínový ples, který se konal
v sobotu 3. dubna na sále Hospody U lípy. I přes mírně
rozpačitý začátek, kdy bylo obsazeno jen několik málo
míst, se akce postupně "rozjela" a sál se zaplnil. Sice
nepraskal ve švech jako při Námořnickém bálu nebo

Hasičském plese, ale i tak se na 70 lidí bavilo u skvělého
výkonu kapely Alabalabamba a zpěvačky Dáši Zábranské, jejíž hlas si ovace rozhodně zasloužil. Ve 23 hodin
bylo vylosováno číslo jedné ze vstupenek a její majitel si
mohl vybrat oblečení v hodnotě 1 000 Kč v Jeans shopu
na Starém náměstí v Ostrově, za což i touto cestou jeho
majiteli panu Zdeňku Svatkovi děkuji.
MM

Volby do Poslanecké
sněmovny
Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se
uskuteční ve dnech 28. a 29. května 2010.
Čas, místo konání voleb a prokazování totožnosti
pátek 28. května 2010
od 14,00 hodin do 22,00 hodin
sobota 29. května 2010
od 8,00 hodin do 14,00 hodin
Místem pro hlasování ve volebním okrsku č. 1 obce
Velichov je kancelář starostky obce v budově
Obecního úřadu Velichov, Velichov 13.
Hlasování je voliči umožněno poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky
a v případě hlasování v jiném volebním okrsku předložením voličského průkazu. Občan ČR prokazuje
totožnost a státní občanství ČR platným občanským
průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem ČR.
Voličský průkaz
Volič, který bude chtít volit v jiném než ve svém
volebním okrsku, si může písemně (do 21. května
2010) nebo osobně (do 26. května 2010) požádat
o vydání voličského průkazu. Žádost o vydání
voličského průkazu je k dispozici na Obecním úřadě
nebo je ke stažení na webových stránkách obce
(záložka - formuláře). Voličské průkazy jsou
Obecním úřadem Velichov vydávány od 13. května
2010 a to k převzetí osobním odběrem, předáním
zmocněnci anebo další možností je zaslání poštou
do vlastních rukou na určenou adresu v podané
žádosti.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze
vydat duplikát.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů Obecní úřad Velichov, ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze v územním
obvodu volebního okrsku č. 1 obce Velichov.
Telefonní spojení na Obecní úřad Velichov a v době
voleb i do volební místnosti je 353 942 105.
Hlasovací lístky a jejich úprava
Hlasovací lístky pro volby budou distribuovány
voličům nejpozději 3 dny před dnem voleb. V případě poškození, nebo ztráty budou ve volební místnosti k dispozici nové sady hlasovacích lístků.
V prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků
volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek
politické strany či politického hnutí, pro niž se
rozhodl hlasovat. Zároveň může na hlasovacím
lístku zakroužkováním pořadového čísla nejvýše
u 4 kandidátů vyznačit, kterému z kandidátů dává
přednost.
Marie Převrátilová
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Stavění máje 2010

Zprávy
Policie ČR
15. dubna neznámý pachatel pokácel na
pozemku p. č. 503/1 v k. ú. Velichov
5 vzrostlých jasanů, čímž byla způsobena
škoda ve výši 3 tis. Kč.
V noci z 20. na 21. dubna došlo v areálu
firmy Brett Group, a. s. k odcizení
nepojízdného automobilu zn. Ford
escort, způsobená škoda činí 4500 Kč.

Očkování psů

Májka byla ve Velichově úspěšně postavena i letos. Více fotografií naleznete v příštím vydání.

Koňská lekce

V sobotu 8. května 2010 bude od
13.00 hod. MVDr. Valnoha očkovat
psy. Očkování bude probíhat u autobusové zastávky na návsi. Vakcína proti
vzteklině vás bude stát 100 Kč,
trojkombinace 320 Kč. Nezapomeňte
vzít s sebou očkovací průkaz psa.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových
plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý,
černý a modrý.
Stáří slepiček 17-20 týdnů.
Garantujeme začátek snášky maximálně
do 4 týdnů od data prodeje.

Květnová výuka jízdy na koni se uskuteční tentokrát v neděli 9. května 2010 od 9 do 11 hodin
v jízdárně občanského sdružení Castila
v Mořičově. Jízdy na koních se mohou účastnit
děti i dospělí.
Nezapomeňte na nepromokavé oblečení
a vhodné boty.
Autobusová linka Velichov - Ostrov odjíždí stále
stejně, tedy v 8.38 hod. z náměstí.
JR

Cena 138 - 148 Kč/ks dle stáří.
Prodeje se uskuteční ve Velichově ve
středu 26. května 2010
v 15.40 hod. u hospody.
Případné bližší informace
tel: 728 605 840, 415 740 719,
728 165 166

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

Evidence obyvatel
Stav obyvatel k 31. březnu 2010:
539 obyvatel, z toho 270 mužů
a 269 žen

1. 5.
8. 5.
15. 5.
22. 5.
29. 5.

3 sezóny v pekle
Avatar
Sherlock Holmes
Doktor od jezera hrochů
Dešťová víla (od 18.00 hod.)
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