Nad starým adresářem

Údaje z adresáře pro české země z roku 1932
nám přiblíží Velichov v době mezi světovými
válkami. Městys Velichov - Welchau, ležící
v průměrné nadmořské výšce 334 m, měl
v té době 864 obyvatel převážně německé
národnosti. Spadal pod Okresní úřad
v Karlových Varech i pod Okresní soud
tamtéž. Krajský soud byl v Chebu. Pošta, telefon a telegraf byly v místě.
Velichov měl svoje společenstvo smíšených
živností, Sbor dobrovolných hasičů.
O zdraví obyvatel pečoval MUDr. Anton
Maurer (ten měl ordinaci i v sousedních
Vojkovicích). Autodílnu - Autowerkstatten,
vlastnil Josef Pohl. Pekařem byl Emil
Dörfelder. Ryby prodával Stefan Leger, řezníci byli v obci tři - Rudolf Langhaus, Wenzel
Sacher a Wenzel Ziener. Hostinců bylo šest Anna Hassman, Augustin Häusler, Ernst
Kreuzig, Josef Pitter, Gustav Sykora a Wenzel
Ziener. Smíšené zboží bylo k dostání
u Oertlů (Emma, Helene a Karl Anton
Oertl) a v Kunsumverein "Vorwärts". Cukrovinky nabízel Rudolf Kunz. Fungovala zde
i spořitelna Spar - und Vorschuß-Kassa in
Welchau.

Porodní asistentkou byla Anna Höll.
Pohřební ústavy byly dva - Konrad Felber
a Josef Stöckner. Dále v obci byly dvě trafiky
- Franz Grimm a Josef Sölkler. Švadleny dle
tehdejších módních časopisů tvořily ve svých
dílnách Margaret Rigoli a Julie Truks. Pro
pány šili krejčí Karl Kämpf a Johannes
Köhler. Obuvníkem byl Rudolf Schuh
s ˙příhodným jménem. Josef Bayer a Alfred
Bergmann byli zahradníci. Velkostatek vlastnil Eugen Czernin. Místním mlynářem byl
Anton Bröckl, který měl na náhonu i pilu.
Autodopravou se živili Frank Emil Breier
a Ernst Seidemann. Johannes Metka byl zednickým mistrem, soustružníkem Emil Breier.
Truhlářství provozoval Josef Stöckner.
Zámečnictví Josef Pohl. Kovárny měl
Velichov dvě - Albin Reim a Robert
Schmidt. Stejně jako klempířství - Johannes
Seidemann a Josef Usler.
O účesy a vousy velichovskcýh občanů se
staral holič Josef Teibl. O komíny kominík
Johannes Gerlach. Velichovskou kapelu řídil
Rudolf Fischer. Místní cihelna patřila rodině
Oertl.
Vojtěch Písačka

Úvodník
Prezident republiky vyhlásil termín komunálních voleb. Ty se budou konat
15. a 16. října 2010. Spolu s nimi se bude
ve Velichově volit 1/3 nových senátorů.
S blížícím se termínem voleb se množí
i spekulace a pomluvy spojené s mojí osobou. V mé funkci s tímto počítám, jsem
smířená i s tím, že v případě nenalezení
zištného důvodu, proč funkci starostky
zastávám, bude prostě nějaký důvod vymyšlen. Jsem smířená i s tím, že stejný člověk mou práci přede mnou začátkem měsíce pochválí, za týden už je vše jinak - ten
stejný člověk mne za mými zády ošklivě
pomluví. To už tak ale bude asi vždycky,
a nejen ve Velichově. Při sledování zpráv
jsem se vždy divila tomu, proč politici
nepředloží důkaz své neviny, když jsou
o ní tak přesvědčeni a ten důkaz se nalézá
u nich v šuplíku, příkladem může být index s hodnocením průběhu vysokoškolského studia. Jenže mne se ani přímo nikdo nezeptá, ono asi najít k tomu odvahu
není snadné, snazší je fámu rozšířit. Jen
jsem vám chtěla svým úvodníkem sdělit,
že se nebojím, jsem na závist a zlobu
nachystaná, i když přiznávám, že mě to
vždycky zasáhne a oklepat se musím.
Nicméně mě to od mojí práce pro obec
neodradí a otrávit se nenechám. Využijte
svého práva, kontrolujte mne, můžete
nahlédnout do registru, kde je zveřejněno
mé majetkové přiznání, tam např. zjistíte,
kolik mi ještě zbývá zaplatit za leasing
mého auta. Ale samozřejmě nejsou ve
Velichově jen zlí a závistiví lidé, těch je
určitě méně než těch rozumných, upřímných a chápajících, kterým moc děkuji za
podněty, nápady a za vyjadřovanou podporu nejen mé práce, ale i práce zastupitelstva a Obecního úřadu. Je spousta
záležitostí, se kterými si neumím hned
poradit, takže jim tímto děkuji i za
trpělivost.
Na závěr si dovolím popřát všem dětem
krásné prázdniny, dospělým vydařenou
dovolenou a šťastný a bezpečný návrat
domů.
Bc. Markéta Moravcová
starostka obce
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Školkový výlet
Letošní výlet dětí z MŠ Velichov se uskutečnil v pátek 25. června 2010. Tyrkysový
autobus odvezl tentokrát děti a jejich rodiče
do Prahy na Petřín, kde si všichni užili zrcadlového bludiště a rozhledny. Abychom se

Soutěž 10 let Karlovarského kraje
s kulturními památkami
V letošním roce slaví Karlovarský kraj 10 let své existence. Oslavy bude provázet řada soutěží,
společenských a kulturních akcí. "Od počátku
července budou moci lidé po celém regionu ve více
než dvaceti památkách, muzeích a galeriích získat
předtištěný arch, do něhož budou sbírat samolepky
s obrázky památek a postoupí tak do slosování o
ceny za celkem 100 tisíc korun," vysvětlil
náměstek hejtmana Martin Havel.
Předtištěný arch včetně slosovatelného kuponu lidé najdou od počátku července přímo
v 23 památkách, muzeích nebo galeriích našeho regionu. Vlepovat do něj budou
20 různých obrázků hradů, zámků a klášterů
a relikviář sv. Maura rozdělený na 8 částí. Za
jednu zakoupenou vstupenku na památku lze
získat 2 vlepovací obrázky, za dvě vstupenky 3 obrázky, za rodinnou vstupenku - 4 obrázky.
Zaplněný arch je třeba odevzdat do 20. října
společně s vyplněným slosovatelným kuponem do podatelny krajského úřadu nebo
zaslat na adresu Krajský úřad Karlovarského
kraje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary.

Soutěž není omezena věkem, v jejím závěru
bude vylosováno 5 výherců, kterým slavnostně předá ceny hejtman Karlovarského kraje
Josef Novotný. "Úspěšní účastníci soutěže mohou
získat skútr, plazmový televizor nebo poukázku na
zboží v?hodnotě 20 tisíc korun," dodal Havel.
Výsledek slosování bude oznámen v listopadovém vydání Krajských listů.
Seznam památek, kde je možné vyzvednout
předtištěný arch a slosovatelný kupon:
Zámek Kynžvart, hrad a zámek Bečov, hrad
Loket, Klášter premonstrátů Teplá, Chebský hrad,
hrad Seeberg, zámek Chyše, hrad Skalná, zámek
Sokolov - muzeum, Horní hrad, Chlum Sv. Maří areál proboštství s kostelem, zámek Mostov, Ostrov
- posvátný okrsek
Muzea a galerie:
Muzeum Cheb, Muzeum Sokolov , Muzeum
Karlovy Vary , Galerie výtvarného umění Cheb,
Galerie umění Karlovy Vary, Galerie G4 Cheb,
Císařské lázně Karlovy Vary, Městské muzeum
Mariánské Lázně, Městské muzeum Františkovy
Lázně, Městské muzeum Aš.
převzato z www.kr-karlovarsky.cz

VII. ročník Dne velichovských fotrů
k bludišti od autobusu dostali, museli jsme
projít nádhernou zahradou plnou okrasných
růží, kde jsme si také udělali společnou
fotografii. Děti si užily i hřiště s lanovými
prolézačkami. Výlet se vydařil i díky počasí,
které ten den vyšlo na jedničku.
L. Kučerová

Kulturní komise opět zasedla, aby zajistila
uskutečnění Dne velichovských fotrů. Na tento již
VII. ročník, který se bude konat v sobotu 10. července 2010 od 14.30 hod., hodláme pozvat všechny předešlé výherce jednotlivých ročníků.
V programu mimo jiné vystoupí mladá talentovaná harmonikářka. Ceny budou opět na úrovni
a z šesti soutěžních disciplín, které budou plaká-

továny, bude jen polovina tzv. "silových", aby
nevítězili jen zdatní jedinci. Pro soutěžící bude
pivo zdarma. Vyhodnocen bude nejstarší účastník
(asi zase Míla Bosáček). Od 18.00 hod. již zcela
mimo program zahraje známá skupina Brutus.
Těšíme se na standardní účast a zájem místních
občanů.
Kulturní komise

Pochod ovcí napříč Karlovarským krajem
Někteří z vás možná zaznamenali ve středu
23. a ve čtvrtek 24. června ve Velichově neobvyklou skupinu lidí a zvířat. Jednalo se o akci
občanského sdružení AREA viva z Valče,
které zorganizovalo tento, pro mnohé zvláštní, pochod. Stádo deseti ovcí pochodovalo ve
dnech 19. - 27. června z Valče přes Žlutice
a Jakubov na Horní hrad. Průvodci mu byli
klienti žlutického výchovného ústavu, na
které dohlíželi jejich výchovní asistenti
a skupina Slováků. Cílem akce bylo upozornit na pokles biodiverzity a umožnit

"pasťákům" trávit svůj čas motivujícím způsobem. Celou cestu absolvoval s povozem
i poník.
Pochodová akce si vzala za cíl poukázat na
neblahé snižování druhové rozmanitosti
v evropské krajině. Čím méně druhů rostlin
a živočichů se v dané lokalitě vyskytuje, tím je
zranitelnější. Naopak zvyšování pomáhá krajině bránit se suchu nebo naopak přívalům
deště, uchycení invazních druhů či degradující lidské činnosti. Putování se stádem ovcí
nejenže může zafungovat jako atraktivní promo médium problému, ale rovnou jako prostředek pro samotné zvýšení biodiverzity. Přežvýkavci spásají tady a trus nechají
tam. Do vlny nachytají semínka
místních rostlin a přetáhnou je
až o pár desítek kilometrů dál.
Takto blahodárně narušují monolitně pojaté porosty, tak jak je známe
vinou intenzivního 100 % mechanizovaného zemědělství.
Ještě jeden rozměr pochod má
a sice: pro chovance se jedná
o první etapu pouti ze Žlutic do
Santiaga de Compostela, tak-

zvané Svatojakubské cesty. Některé země
západní Evropy dávají mladistvým trestancům
vybrat, zda nastoupí do pasťáku, nebo vyrazí
na pouť… Tipněte si, co z toho má vyšší
nápravný efekt.
Na statku v Jakubově pak proběhl ještě
vlnařský workshop - pasťáci v pozici lektorů
zapojili návštěvníky do zpracování ovčí vlny:
barvení, česání, předení, plstění, filcování.
red s použitím tiskové zprávy AREA viva, o. s.
foto: archiv AREA viva, o. s.
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Co jste hasiči, co jste dělali…
V červnu jsme zase soutěžili, tentokrát
v Sadově, kde měla zastoupení všechna tři
naše družstva (mládež, ženy a muži). Pohár
sice dovezlo jen družstvo žen, což bylo způsobeno účastí jen dvou družstev :-), zábavu
jsme si ale užili všichni. Ještě před tím
jsme ale ukázali učitelkám ze švédské
mateřské školy, jak spolupracujeme s tou
naší školkou.
18. června jsme slavnostně odhalili zrenovovanou historickou stříkačku. Kromě
jejího požehnání panem farářem z Ostrova
nám ji vydatně pokropil déšť. Kdo na
odhalení přijít chtěl, ten přišel, a kdo
přišel, ten se pak možná viděl v reportáži
České televize. K vidění kromě historické

stříkačky bylo i moderní zásahové vozidlo
JSDH Ostrov. Stříkačku jsme získali před
rokem darem od SDH Tomice, postupně
jsme ji nejen svépomocí zrenovovali a nyní
už ji její bývalí majitelé jistě nepoznají.
Stříkačku jsme odhalili za zvuku fanfár
z lesních rohů, za což děkujeme Doupovským Slivoňům. Také děkujeme za finanční přispění Obci Velichov, firmě AVS
Göppingen, KH Stihl Karlu Hamrlovi
a firmě KVARYOD. Se stříkačkou jsme se
účastnili i střelecké soutěže v Lučinách,
kam jsme přijeli a shodou náhod a díky
šikovnosti, a možná i vojenskému výcviku,
dosáhli naši členové skvělého umístění.
SDH Velichov

Foto: V. Dolejší

Foto: M. Kučera
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Švédská návštěva v mateřské škole
V rámci projektu EU Comenius se Mateřská
škola ve Velichově zapojila do navazování no-

vého partnerského vztahu s mateřskou školou
ve švédském Katrineholmu.

14. a 15. června pobývaly dvě kolegyně z partnerské mateřinky ve velichovské školičce.
Velice se jim líbily práce našich dětí, odvezly
si mnoho nápadů. Absolvovaly s námi také
návštěvu u hasičů a byly nadšené z akčního
dopoledne, které pro nás hasiči připravili.
Děti poslaly svým švédským kamarádům malé
vlastnoručně vyrobené dárečky.
L. Kučerová

Svoz odpadů
Prostory k pronájmu
Zastupitelstvo obce schválilo záměr pronajmout nebytové prostory v Mateřské škole
(bývalý obchod) o výměře cca 60m2 vč.
verandy.
Pokud máte o tyto prostory zájem, podejte
písemně žádost na adresu Obec Velichov,
Velichov 13, 363 01 p. Ostrov. V žádosti
uveďte plánovaný účel využití a výši nájmu,
kterou budete ochotni v souvislosti s účelem
pronájmu platit.
Foto: J. Škuthan

V první polovině června byly v obci umístěny kontejnery na velkoobjemový odpad. Zkusili jsme nový
systém, kdy kontejnery putovaly postupně vesnicí.
Ráda bych touto cestou pochválila vás všechny,
kteří jste kontejnerů k uložení odpadů využili.
Okolo kontejnerů nebyl nepořádek a vše bylo postupně odvezeno. Zatímco ve dvoře musel být kontejner během dne vyvezen, u velkého paneláku zel
takřka prázdnotou, proto byl nakonec odvezen až
po víkendu. Je to pro nás zase zkušenost, příště
zkusíme vývoz více přizpůsobit vašim potřebám,
i když je to špatně odhadnutelné. Nikdy se
s možnostmi, které máme, nezavděčíme všem.
Množství odvezeného odpadu z obce ale svědčí
o tom, že umístění kontejnerů zbytečné nebylo.
Každopádně další možnost zbavit se velkoobjemového i nebezpečného odpadu bude v září,
kdy zas bude v obci jeden víkendový den
probíhat mobilní svoz. Ten probíhá dvakrát
ročně, stejně tak je dvakrát do roka umístěn
v obci kontejner na více dní.
MM

Koňská lekce Restaurace „U lípy“
Neděle 4. 7. 2010, 21.00
Cop
bluegrassová špička z Plzně
(150,-)
Sobota 10. 7. 2010
15.00 Den velichovských fotrů
18.00 Brutus - koncert (150,-)

Červencová výuka jízdy na koni se uskuteční
opět v sobotu, a to 3. července 2010 od 9 do
11 hodin v jízdárně občanského sdružení
Castila v Mořičově. Jízdy na koních se mohou
účastnit děti i dospělí.
Nezapomeňte na vhodné oblečení a boty.
Autobusová linka Velichov - Ostrov odjíždí stále
stejně, tedy v 8.38 hod. z náměstí.
JR

Pátek 23. 7. 2010
20.00 Karel Kahovec
a George and
Bethovens,
Vg 4 (150,-)

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

Evidence obyvatel
Stav obyvatel k 31. 5. 2010:
536, z toho 267 mužů a 269 žen

3. 7.
10. 7.
17. 7.
24. 7.
31. 7.

Kuky se vrací
Vlkodlak
Percy Jackson: Zloděj blesků
Souboj titánů
Iron man 2
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