Májka ve Velichově
Úvodník
Jak už to tak bývá, staví se 30. dubna
u Hospody U Lípy májka. To letošní stavění
ale všechny pěkně potrápilo. Rozmary počasí
a úprava terénu amfiteátru udělaly své. Tolik
bahna snad nemají ani v přírodní rezervaci
SOOS u Františkových Lázní. Kdo přijít
chtěl, přišel. Děti s Mateřské školy Velichov
opět obohatily program, jejich drkotající
zuby nebyly ani moc slyšet. Zvládly to na
jedničku. Chybu nemělo ani výborné maso
z masopeče.
I když to už vypadalo, že májka letos postavena nebude, počasí se trochu umoudřilo
a dovolilo dvacítce chlapů pod velením
Honzy Škuthana májku postavit. Májka
určitě udělala radost i své výherkyni.
red

V době, kdy píšu úvodník, máme stavění
májky za sebou. Uf. Tato akce byla i jedním bodem jednání zastupitelstva. Kdo
májku pořádá? Pořádá ji vůbec někdo?
Pořád jsem se tak nějak vyhýbala se této
akci ve svém úvodníku věnovat. Ale asi
nastal ten čas. Májka je tradičně každý rok
postavena vedle Hospody U Lípy, všichni
už tak nějak vědí, co, jak a kdy mají dělat.
Po dlouhé roky byla tato akce spojována s
hasiči. Zda to bylo zapříčiněno tím, že ve
své době byli členy Sboru dobrovolných
hasičů snad všichni chlapi ve Velichově
nebo tím, že se při pálení čarodějnic
rozdělal velký oheň a bylo potřeba ho hlídat, já neposoudím. I když spojení májky
a hasičů je tradiční snad v každé vesnici.
Májka, kterou si pamatuju jako dítě, kdy
bylo "heeeeeeeeeeeeeeejrup" slyšet až k
nám "za vodu", zahrálo Tempo, opekla
jsem si buřta a kolem ohně se hrálo na
kytaru, což obyvatele Vinohrad nerušilo,
je už asi pryč. Sama za sebe říkám, že bych
si radši užila "pálení čarodějnic" někde na
louce nebo na zahradě s kamarády. Ale
také přiznávám, že jsem ráda za to, že se
tradice ve Velichově udržují, že se oko
řidiče projíždějícího obcí uznale zadívá na
ten krásný kmen, který se tyčí uprostřed
vesnice, i za to, že nám tu nestojí pět
velkých májek - každá za jednu rozhádanou partu. Loňské dotazy ve znění: "No
starostko, kde máš hasiče, kdo to tu bude
stavět? Jdi si pro montérky, vezmi to za
ně…" vystřídaly letos řečnické otázky o
počasí. Takže se na moji připravenou
odpověď, že je ve Velichově hlášeno 170
chlapů v produktivním věku, proč tedy
pořád jen slyším o 10 hasičích, nedostalo.
Nebudu nikomu sahat do svědomí, ale
určitě bych si to při hezkém počasí zas
vyslechla :-)
Májka stojí. A to je dobře. Postavili jste si
ji vy, kdo jste chtěli být u toho, nikomu se
nic nestalo a zas je chvilku o čem mluvit.
Bc. Markéta Moravcová
starostka obce
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Život ve Velichově po roce 1960
Milí spoluobčané,
tak si zavzpomínám, jak jsme se zúčastnili kulturního života a poznávání krás naší vlasti.
Jako první podle fotografií jsme pořádali
zájezd žen do Babiččina údolí. Účastnily se
také členky JZD, družstvo jim přispělo
finančně. Navštívili jsme chaloupku na
Starém Bělidle, v Náchodě školu, do které
chodila Barunka - Božena Němcová, také
zámek v Ratibořicích. Vše se líbilo, byla
i spokojenost, a ženy říkaly, že bychom měly
v těchto akcích zase pokračovat.
Psal se rok 1961, byl květen, a Výbor žen
uspořádal zájezd žen na noční představení Noc
na Karlštejně. Zúčastnilo se 42 žen a jediný
muž - řidič pan Lasák, kterému jsme u nás ve
Velichově říkali "náš Lojzík". On totiž ve
Velichově byl jako náš občan, začal jako jeden
z prvních jezdit trasu Karlovy Vary - Velichov.
Musel zde nocovat a ráno zase vyjížděl trasu
Velichov - Karlovy Vary. Toho času měl rodinu
v Karlových Varech. Byl takovou dobrou duší co jsme potřebovali zařídit a přivézt, to udělal
(léky, jízdenky atd.).
V roce 1962 jsme uskutečnili zájezd do divadla
v Karlových Varech na představen Jak je dobré
míti Filipa. Také jsme nezapomínali na naše
děti a uspořádali jsme spolu s hasiči zájezd do
divadla v K. Varech na Lucernu.
Společně se SRPŠ školy v Kyselce bylo zajištěno
předplatné 1x v měsíci. Jezdil malý autobus
z Velichova přes Radošov, Kyselku a Dubinu,
který nás svážel do Karlových Varů a zpět. Byl
vždy plně obsazený.
Psal se rok 1967 a Výbor žen zajistil v červnu
dvoudenní zájezd. Trasa byla Orlík - Zvíkov Tábor - Hluboká - Český Krumlov. Cena byla
tenkrát 170 Kč. Vedoucí zájezdu byla paní
Bláhová a paní učitelka Mágrová. Ke všeobecné

spokojenosti se zájezd vydařil a dlouho se na
něj vzpomínalo. V roce 1969 jsme uskutečnili
zájezd do Prahy do Národního divadla na představení Prodaná nevěsta. S námi jely i starší
děti. V červnu téhož roku byl zajištěn zájezd na
Strážnické slavnosti. Na podzim jsme pak zajistili návštěvu Domu kultury v Ostrově, kde hrálo zájezdové divadlo hru Dům u tří děvčátek.
Za milé vystoupení našich dětí při oslavě MDŽ
jsme jim spolu s OB a hasiči zajistili návštěvu
divadla v Karlových Varech.
Také v roce 1973 jsme navštívili divadlo v DK
Ostrov. Poněvadž jsme byli častými
návštěvníky, tak nám posílali nabídku jejich
programů.
V roce 1974 jsme se zúčastnili estrádního představení v DK v Ostrově ve spolupráci se ZV ROH - DMS- VLS Velichov. Dále byl pořádán
zájezd do divadla v Českém Krumlově. Výbor
žen pořádal návštěvu divadla Vítězslava Nezvala
na hru Františka Hrubína Srpnová neděle. Vše
bylo dobře obsazeno, byl vždy velký zájem.
V roce 1975 se uskutečnil zájezd na prohlídku Karlových Varů s odborným výkladem tuto akci zajišťovala sl. Babčanová Bylo to
velice zajímavé a byl na to klid - do Varů jsme
jinak jezdili jen nakoupit a hned zas domů.
Také jsme dostali pozvání do SOS vesničky
v Doubí. Pravidelně jsme do vesničky zasílali
100 Kčs ročně.
Píše se rok 1976 a 6. května pořádáme zájezd
na recitál Waldemara Matušky.
S dnešním vzpomínáním nad kronikou
končím a příště zase napíšu něco o práci
v obci, abyste si nemysleli, že jsme se jen
radovali. Chci jen tímto připomenout, že jsme
žili v naší obci dobře a spokojeně.
Libuše Fichtnerová
foto: výlet do Babiččina údolí

Zpětný odběr
elektrospotřebičů
Zastupitelstvo obce schválilo na svém dubnovém jednání uzavření smluv o zajištění
zpětného odběru elektrospotřebičů se společnostmi ASEKOL s.r.o. a ELEKTROWIN, a.s. Během měsíce bude označeno místo zpětného odběru - "šatlava" pod hospodou.
Toto místo je přístupné ze dvora a otevřeno
bude dle potřeby - bude stačit domluvit se
telefonicky nebo osobně na OÚ Velichov. Na
místo zpětného odběru bude možné ukládat
snad všechny vyřazené elektrospotřebiče - od
televizí po lednice. Dle potřeby bude tento
odpad odvezen a obec tak namísto placení za
odvoz v rámci mobilního svozu, dostane
peníze zpět. Pokud tedy váháte, kam se starou
televizí, ještě chvilku vyčkejte - ceduli označující toto místo určitě nepřehlédnete.
Nadále platí, že vyřazené elektrospotřebiče
můžete zdarma odevzdat např. ve sběrném
dvoře v Ostrově.
red

Přerušení
dodávky elektřiny

Ve čtvrtek 5. května 2011 bude od 11:30
do 15:00 v části obce "Za vodou"
přerušena z důvodu opravy trafostanice
dodávka elektřiny. Přerušení dodávky se
týká i chat v oblasti pod Liščím vrchem.
red

Očkovaní psů
Očkování proběhne v neděli 8. 5. 2011 ve
13 hod. na autobusové zastávce na náměstí.
Vzteklina 100 Kč, trojkombinace 350 Kč.
Očkovací průkaz sebou. Očkování bude
provádět MVDr. Valnoha.
red
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Požár u Vojkovic
Zatímco si většina z nás užívala Velikonoce, zasahovalo na deset jednotek hasičů
od nedělního odpoledne u největšího letošního požáru v kraji. Požár se rozšířil
na plochu přes 300 000 m2. Požár způsobil projíždějící vlak na trati z Karlových
Varů na Chomutov. Podle vyšetřovatele požáru měl jeden z vagonů technickou
závadu na brzdách a odlétávající jiskry zapálily trávu podél kolejí téměř na celém
úseku mezi Vojkovicemi a Ostrovem. Na dvou místech, u Vojkovic a Moříčova,
se pak požár ve vyschlém porostu vlivem větru rozšířil i do lesa. Zásah hasičů od
začátku velmi komplikoval nepřístupný terén, hasiči museli překonat převýšení
několik desítek metrů, do prudkého svahu natáhli stovky metrů hadicového
vedení. Čerpadla hasičských aut jen s obtížemi vytlačila vodu až na hřebeny
svahů, hasiči si pomáhali i dalším umístěným přenosným čerpadlem ve svahu.
V podvečer byl povolán vrtulník s hasícím vakem.

Hasiči na místě zůstali přes noc, kdy stále likvidovali další menší ohniska.
V dopoledních pondělních hodinách požářiště stále doutnalo, na mnoha
místech znovu vyskakovaly plameny a stále byl problém vytlačit vodu
s dostatečným tlakem do nejvyšších míst. Od půl dvanácté tak znovu zasahuje
vrtulník s hasicím vakem, hasiči odhadovali, že zásah potrvá minimálně do
pondělního večera.
S ohledem na bezpečnost zasahujících hasičů byla v místě požáru ve Vojkovicích
v neděli odpoledne zastavena železniční doprava. Zásah totiž probíhal jednak
v těsné blízkosti kolejí, navíc trať je zde elektrifikována, kvůli shozům vody
z vrtulníku pak drážní hasiči vyzkratovali troleje. Provoz vlaků byl zastaven,
přesto došlo k přejetí jedné z hadic projíždějícím vlakem. Co k tomu dodat…
V sedm hodin večer byl obnoven provoz na jedné koleji, stále bez trolejí, vlakové
soupravy musely táhnout dieselové lokomotivy. Ve dvě hodiny v noci bylo
obnoveno i trakční vedení, v místě zásahu byla omezena rychlost projíždějících
vlaků a strojvedoucí houkáním upozorňovali na blížící se vlak.
Zda bude JSDH Velichov zasahovat u požáru v sousedním katastru nezáleží na
jejím veliteli, ale na Krajském operačním a informačním středisku, kde je požár

vyhodnocen. Vždy je povolána místní jednotka, následují profesionální hasiči
z Karlových Varů, pak z Ostrova, jehož jednotka je zařazena do kategorie JPO II.
Jestliže je požár rozsáhlý, je povolána další jednotka - tentokrát kategorie JPO III.
- Kyselka. Teprve potom následuje povolání dalších jednotek kategorie JPO V.,
mezi které patří i JSDH Velichov. Siréna je spouštěna dálkově z Karlových Varů.
Vzhledem k množství projíždějících hasičských aut povolal velitel jednotku ještě
dřív, než bylo "houknuto", výjezd tak byl uskutečněn do několika minut od
spuštění sirény. Pokud jednotka zasahuje na katastrálním území obce, která ji
zřizuje, hradí náklady spojené s výjezdem jednotky obec. V případě zásahu
v jiném katastru jsou náklady zasahujících jednotek hrazeny krajem. Kdyby
zásah probíhal v pracovních dnech, byla by dobrovolným hasičům refundována
mzda. Byly Velikonoce, takže všichni zasahovali dobrovolně zadarmo a nikdo si
nestěžoval, protože s tím do toho kluci jdou. Teda zadarmo… za bagetu, polévku
a vodu :-)

Velichovští hasiči byli u požáru v neděli do 23 hodin s tím, že byli na noc
posláni domů, aby mohli v pondělí v 7 hodin ráno opět nastoupit. Po dobu
nedělního zásahu si naše "Máňa" (cisterna) pěkně mákla a vydržela! V pondělí
pak JSDH Velichov hasila požár spolu s JSDH Stráž nad Ohří, byli přítomni
i profesionální hasiči z K. Varů. Máňa si opět vyzkoušela doplňování vody, tentokrát do vaku vrtulníku, čemuž asistovali další členové JSDH Velichov. Kolem
17. hodiny byli kluci vystřídáni vojkovickou jednotkou. Při zásahu se, až na jednoho zraněného a druhého ve Velichově nepřítomného člena jednotky, vystřídali všichni její členové - velitel jednotky Michal Rauer, členové Jan Fiala, Petr
Hála, Josef Homolka, Jiří Škuthan, Jan Vávra, Čeněk Valnoha a Tomáš
Zahálka.
Velitel zásahu několikrát dobrovolné hasiče nahlas chválil, dělám to teď touto
cestou i já. A i přesto, že si zas vyslechnu, že jsou noviny jen o hasičích, je
chválím moc ráda a jsem na ně pyšná.
MM s použitím tiskové zprávy HZS Karlovarského kraje

Území nikoho
Máme u nás ve Velichově několik míst, která lákají
k ukládání nepořádku, co se nevejde na zahrádku,
nebo nepořádku, jehož likvidace by na vlastním
pozemku udělala nelad. Možnosti využít svozu bio

odpadu chtěli využít pouze tři občané. Pro firmu,
která by tento svoz prováděla, by byla tato činnost
při nízkém počtu zájemců ztrátová, proto nakonec
ke svozu bio odpadu z obce nedochází. Vyrobit si
jednoduchou domácí kompostárnu na zahrádce
při tom nedá tolik práce. Více práce dá spíš likvidace dovezených hromádek. Vzhledem k tomu, že
si někteří z vás vybírají pro uložení odpadů obecní
pozemky, byly na vybraných místech osazeny cedule
zakazující skládku. Neznamená to ovšem, že tam,
kde cedule není, je možné nadále odpad ukládat.
Pokud bude někdo při ukládání odpadů na obecní
pozemky přistižen, hrozí mu nemalá pokuta.
red
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Uzavírka v Ostrově

Dětský den
ve Velichově

Letošní oslavu pořádá obec v neděli 5. června
2011 od 10.00 hod. Oslava se tentokrát nebude
konat na zahradě bývalého Dětského domova.
Více informací na plakátech a v příštím vydání
Velichovských novin.

Železniční přejezd v Ostrově se dočká
rozsáhlé rekonstrukce. Jedny koleje budou
úplně zrušeny, minulostí se stane i lávka
pro chodce. Přejezd bude rozšířen a pro
chodce bude vyčleněn jeden pruh tak, aby
mohli bezpečně přejít. Toto se neobejde bez
úplné uzavírky, která bude trvat tři týdny
od 14. května do 2. června 2011. Pro osobní
automobily bude určena provizorní objízdná trasa přes teplárnu, automobily nad 3,5 t

tudy neprojedou. Pro Velichov to bude znamenat zvýšený provoz nákladních automobilů jedoucích do Paposu, uhelných skladů
a Závodů mechanizace a automatizace. Na
druhé straně bude Velichovem projíždět
méně nákladních aut, která by jela tak jako
tak do Ostrova. Ligneta po dobu uzavírky
nahradí linkové autobusy menšími, aby
nebyli objížďkou omezeni cestující.
red

Koňská lekce

Kontejnery na
velkoobjemový
odpad

Květnová výuka se uskuteční opět první
sobotu v měsíci, tedy 7. května 2011 od 9 do
11 hod. v jízdárně občanského sdružení
Castila v Moříčově.
Autobusová linka Velichov - Ostrov odjíždí
stále stejně, tedy v 8.38 hod. z náměstí.
Pozn.: Obcí je tato možnost trávení volného
času hrazena jen v případě, že ji skutečně
někdo z Velichova využije. Proto jízdu na
koních nabízíme bez obav každý měsíc.
red

V termínu od 27. do 31. května budou
v obci umístěny 3 kontejnery na velkoobjemový odpad. První bude umístěn na
louce u trafostanice "Za vodou", druhý ve
dvoře a třetí v blízkosti "Rafandy".
Kontejnery budou vyvezeny v úterý 31. 5.
v dopoledních hodinách.
Do kontejnerů nepatří nebezpečný
odpad, stavební suť a vyřazené elektrospotřebiče. Co s elektrospotřebiči se
dozvíte v jiném článku tohoto vydání.
red

Evidence obyvatel
Stav obyvel k 31. 3. 2011:
556, z toho 289 mužů a 267 žen.
V celkovém počtu je započítáno
i 24 cizinců.

Přejeme všem maminkám krásnou
oslavu Dne matek, který letos připadá
na neděli 8. května.
Redakce Velichovských novin

Kino v Kyselce
květen
promítá se vždy v sobotu od 19.30 hod.
(není-li uveden jiný čas)

7. 5.
14. 5.
21. 5.
28. 5.

ODCHÁZENÍ
GNOMEO A JULIE (od 18.00 hod.)
RANGO (od 18.00 hod.)
OPRAVDOVÁ KURÁŽ
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