Jak jsme volili ve Velichově

Výsledek voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky je ve Velichově
srovnatelný s celorepublikovými výsledky.
Volby u nás vyhrála ČSSD, druhé místo obsadila ODS, třetí KSČM a čtvrté místo TOP
O9. Volební účast dosáhla 60,79 %.
Kompletní výsledky za Velichov zjistíte v následující tabulce.
MP
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky konané
ve dnech 28.5. - 29.5. 2010

číslo
4
6
9
13
14
15
17
18
20
21
23
24
25
26

STRANA
název
Věci veřejné
Komunistická strana Čech a Moravy
Česká strana sociálně demokratická
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
STOP
TOP 09
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Volte Pravý Blok
Strana zelených
Suverenita - blok Jany Bobošíkové
Česká pirátská strana
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Strana svobodných občanů
Občanská demokratická strana

Platné hlasy CELKEM

celkem
24
42
53
15
2
41

PLATNÉ HLASY
v%
9,16
16,03
20,23
5,73
0,76
15,65

3
5
5
12
2
8
3
47

1,15
1,91
1,91
4,58
0,76
3,05
1,15
17,94

262

100,00

Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů
431
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
262
Počet odevzdaných úředních obálek
262
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem
262

Úvodník
Máme za sebou květen - měsíc, který na
delší dobu změní životy nás všech, ať už se
jedná o výsledek parlamentních voleb
nebo smutné události, které postihly velichovské občany. Při sledování záběrů
zaplavených obcí na Moravě si jistě mnoho
z nás říká, jaké máme štěstí, že jsou na nás
Ohře a Petrovský potok "hodní". Pokud
ještě přemýšlíte o tom, jak obyvatelům
zatopených domů pomoci, najdete
inspiraci uvnitř novin.
Pro Velichov byl jinak květen měsícem zajímavých událostí. To se to pak noviny skládají, když není nutné použít jednu
fotografii přes půl strany. Není ale každý
měsíc posvícení, každopádně v příštích
měsících určitě uděláme všechno pro to,
aby zas bylo o čem psát. Samozřejmě jen v
pozitivním smyslu slova!
Bc. Markéta Moravcová
starostka obce
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Osidlování Velichova po roce 1945 - pokračování
Vážení spoluobčané,
pokračuji ve svých vzpomínkách. Jak odcházeli z Velichova
Němci, bylo potřeba zajistit náhradní pracovní síly. Pan Máca
se rozjel do své rodné obce Dírná v jižních Čechách, a získal
rodinu Karla Mochala a manžele Fichtnerovi st. Pan Šedina si
přivezl rodinu své sestry - Macháčkovi. Později se přistěhoval
bratr jeho paní s rodinou - Štěpánkovi.
Také ze stanice ČSD ve Vojkovicích se obrátili na Správní
komisi ve Velichově s tím, že potřebují pro své zaměstnance
domky a bylo jim vyhověno. V jarních měsících se do
Velichova začali stěhovat osídlenci z řad železničářů. Byli to
manželé Katrenovi, manželé Stehlíkovi, rodina Krákorova, rodina Hospodských, rodina Švehlova, rodina Klimentova,
manželé Jiráskovi, Macků a Rožkovi. Některé rodiny měly děti
školou povinné i starší, které se zapojily postupně do práce
(niťárna). Škola se zaplňovala žáky z Velichova, také z Petrova
a Lipoltova. Tyto obce spadaly jak farností, tak školou, do
Velichova. Farností spadaly do naší obce i sousední Vojkovice,
Jakubov a Tocov.
Také přicházeli další rodiny - Čečrlovi, Bognerovi, Přeučilovi,
manželé Šrámkovi a Císařovi. Tak, jak přicházeli, se obsazovala místa, kde bylo potřeba - cestáři, pracovníci na pilu, do
dílny - opravny aut, holičství apod.
Na "Charitu" přišel pan ředitel Čech s rodinou, řádové sestry
a pacienti. Pan Čech si zajistil pracovníky do hospodářství
i civilní sestry a personál do kuchyně i pomocné síly, většinou
to byla děvčata z Moravy. Vše se rozjelo ke spokojenosti ústavu
i obce.
Odsun se zajišťoval dle plánu "Okresu" i obce. Ve Velichově to
probíhalo v klidu, byly i takové případy, kdy odsunutí přišli

na Správní komisi upozornit na to, kde do baráčku zatéká, aby
uskladnili zařízení do sucha, oni že věděli, kam mají dávat
nádoby na vodu, když pršelo.
Odsunuté rodiny byly odváženy společně do sběrného tábora
ve Dvorech. Vzpomínám si, že je jednou volali zpět Správní
komisi s tím, že jedna žena nemá vše, co bylo předepsané, že jí
chybí polštář a deka. To se stalo tím, že ona žena byla po náletu na Karlovy Vary do Velichova evakuována, při odsunu si
vzala jen své věci a ty půjčené nechala v bytě. Zástupce Správní
komise jí na motorce balík s věcmi odvezl.
Přicházeli další - rodina Weberova, paní Vrbová s matkou - to
byla repatriantka (osoba, která přesídlila nebo byla vrácena zpět do
vlasti, pozn. redakce) z Německa. Ta si vzala na starost kostel.
Faráře Václava Koubu, který také vyučoval ve škole náboženství, a děti tam chodily rády a říkaly, že při vyprávěni kreslí
panáčky na tabuli, vystřídal farář Dr. Novák s kuchařkou slečnou Urbanovou z fary.
Obec se zaplňovala a začal se rozvíjet společenský život. Byly
založeny politické strany KSČ, ČSSD a Lidová strana. Také byl
založen pány Šedinou, Jetenským, Kiliánkem, Voříškem,
Stehlíkem a dalšími Sbor dobrovolných hasičů. Byla to organizace vždy nejaktivnější v obci - jak po stránce kulturní, tak
i budování obce.
Přesto, že jsme přišli z celé republiky, každý z jiného konce,
vztahy se utužovaly a byly srdečné a přátelské jak rodin, tak
jednotlivců.
Libuše Fichtnerová
Při přepisu příspěvku paní Fichtnerové, který byl zveřejněn v minulém čísle, došlo k chybě, pan Kumstát se jmenoval Jarda, nikoli
Jenda, jak bylo uvedeno.

Co jste hasiči,
co jste dělali…
V květnu jsme se účastnili soutěže ve
Vojkovicích, kde jsme obsadili poslední
7. místo, zato ale náš člen Pepa Rauer získal
ocenění jako nejlepší potápěč, což si vysloužil
svým ponorem pod hladinu Ohře při hledání
provazu s karabinou. Ve štafetě jsme obsadili

3. místo. V konkurenci dospělých obstálo
i naše družstvo mladých hasičů, které si odvezlo ocenění za 5. místo. To lze při jejich premiérové účasti považovat určitě za úspěch.
Jinak jsme své úsilí a volný čas věnovali renovaci historické stříkačky, kterou bychom vám
rádi v nejbližší době předvedli - více
v pozvánce.
SDH Velichov
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Dětský den ve Velichově
Ti, co strávili sobotní odpoledne
29. května na zahradě bývalého dětského domova, rozhodně nelitovali.
Vždyť zde už po 12. pořádal klub Off
road 4x4 Ostrov oslavu Dne dětí. Počasí
ten den vyšlo, stejně jako celá oslava, na
jedničku.
I přes improvizaci v programu se bylo na
co dívat a hlavně co zažít. Na začátku
předvedl opět Aleš Labík svou ukázku
trialu, následovala akce aktivních záloh
Armády České republiky. Děti jezdily
terénními auty, na čtyřkolce, na koni,
nechaly si obarvit vlasy a namaskovat
obličeje, absolvovaly spoustu oblíbených
disciplín, prolezly si vojenská auta
a hasičskou cisternu, obdivovaly vystavené vojenské modely. Vyhrané peníze z disciplín si pak vyměnily v "supermarketu" za hezké ceny. Tečkou v progra-

mu byla dětmi oblíbená pěna, o kterou
se postarali velichovští hasiči. Nemohlo
chybět opékání buřtů. Limonádu pro
děti zadarmo zajistil Honza Bitman.
Během programu předala starostka obce
Nele Krčálové a Miroslavu Berkovi
ocenění za snahu o záchranu lidského
života. Kromě dobrého pocitu jim byly
odměnou i pamětní listy a poukázky na
nákup sportovního oblečení.
Odměnou pro všechny pořadatele a dobrovolníky na disciplínách bylo to, co
zaznělo z úst moderátora - akce se účastnilo více než 250 dětí.
Děkujeme touto cestou všem, co se na
přípravě a samotné akci podíleli, zejména klubu Off road 4x4 Ostrov za organizaci, a sponzorům za jejich finanční
a materiální příspěvky.
red

Slavnostní odhalení
historické stříkačky
Srdečně vás zveme na předvedení našeho díla - zrenovované historické
stříkačky, kterou jsme získali před rokem od SDH Tomice. Akce se
uskuteční v pátek 18. června 2010 od 17.00 hod. na hřišti ve
Velichově.
Pokud nebudou ostrovští hasiči u zásahu, předvedou na hřišti svou
moderní techniku.
SDH Velichov

Stříkačka před renovací
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Stavění májky ve Velichově
Letos byla v amfiteátru u Hospody U Lípy
vztyčena májka tradičním způsobem - tedy za
pomocí kleštin. Strom do Velichova dopravil
pan Jiří Bitman, který již podruhé vložil
tubus s lahví alkoholu do jámy k májce. To
proto, aby se příští rok ta nová jáma líp
kopala. Před samotným stavěním májky vystoupily děti z MŠ Velichov, které opět se svými paními učitelkami nacvičily příznačné básničky. Stavění máje letos padlo na bedra

Honzy Škuthana, který za asistence Jardy
Zágnera "umravňoval" správným směrem sílu
těch, kteří se chopili kleštin.
Májka byla vylosována, ale ještě před tím byla
předána druhá cena - láhev sektu, kterou
vyhrál Stanislav Štěpánek. Výherce májky
Václav Götz ji následně vydražil.
K dobré náladě přispěl jak výkon Tempa, tak
výborné maso z masopeče a udírny.
red

Kontejner na
velkoobjemový odpad
Tentokrát zkoušíme změnu v přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad. Ten bude
během 3. červnového týdne putovat obcí
dle následujícího rozpisu:
15. června - "Za vodou", louka u trafostanice
16. června - dvůr u hasičské zbrojnice
17. června - parkoviště u velkého paneláku
18. června - prostor mezi bytovkou
a malým panelákem
Pokud se tento systém osvědčí, budeme
v něm pokračovat, prosíme tedy, abyste
využívali kontejner v době, kdy bude nejblíže vašemu bydlišti, a nejezdili s odpady
po celé vesnici. Zároveň nevhazujte do
kontejnerů to, co tam rozhodně nepatří tedy stavební materiály, nebezpečný odpad
a především zpětný odběr. Ten bude opět
řešen mobilním svozem.
red

Koňská lekce Bio odpad ze zahrad

Červnová výuka jízdy na koni se uskuteční opět
v sobotu, a to 5. června 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

Nemáte na zahradě kompost a nevíte, co s odpadem
vzniklým při sekání trávníku a údržbě zahrady? Společnost
AVE Karlovy Vary nabízí řešení v podobě sezónního
vývozu tohoto odpadu. Zdarma zapůjčí odpadní nádobu,
která bude v období od 15. dubna do 15. října 1 x za 14 dní
vyvážena. Nejedná se o klasickou popelnici, ale o speciálně
vyrobenou odpadní nádobu určenou právě pro tento
druh odpadu. Jeden vývoz vás vyjde na necelých 54 Kč. Do
odpadní nádoby patří biologický odpad v podobě trávy,
větví (omezen průměr) a dalších odpadů vzniklých např. při
zpracování ovoce a zeleniny.
Pokud máte o tuto službu zájem, nahlaste to do konce
měsíce června na OÚ Velichov - tel. 353 942 105. V případě dostatečného zájmu s vámi bude uzavřena smlouva
stejně, jako je tomu u směsného komunálního odpadu.
MM

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

Evidence obyvatel
Stav obyvatel k 30. 4. 2010:
537, z toho 268 mužů a 269 žen

5. 6. ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
(od 18.00 hod.)
12. 6. ŽENY V POKUŠENÍ
19. 6. PEVNÉ POUTO
26. 6. MAMAS & PAPAS
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