Pohledy do minulosti Velichova /17.
dílel také na založení velichovského „Křesťanského německého tělocvičného spolku“, zajistil
pro něj tělocvičné nářadí a kroje. První veřejné vystoupení spolku se konalo roku 1930,
další, o rok později, bylo připojeno ke slavnosti dožínek. Na dožínky vzpomíná jedna z někdejších účastnic jako na krásnou slavnost,
dlouho dopředu připravovanou a očekávanou. Ozdobené vozy, kroje, v čele průvodu
jezdec na koni, pak ženci a žnečky se srpy, hráběmi a cepy, s dožínkovým věncem z klasů
Pokračování na str. 4

Úvodník
Mezi dvěma válkami
Jak se žilo ve Velichově v letech 1918 až
1938 dokládají hlavně útržky vzpomínek
tehdejších velichovských obyvatel. Občas je
zveřejňují v krátkých sděleních, kterým vymezuje místo v Norimberku vydávaný měsíčník „Karlovarské noviny“ (Karlsbader Zeitung),
stejně jako všem ostatním městům a obcím
Karlovarska. Objevují se v nich blahopřání
k životním jubileím a projevy soustrasti
k úmrtím rodáků, staré i nové fotografie, vzpoKarlomínky i aktuální zprávy. Publikace „K
varsko“ (Karlsbader Landschaft) z roku 1974
uvádí stručný a neúplný přehled dějin Velichova, popisy některých událostí, seznam
padlých v první světové válce, ale také seznam
obyvatel a plán obce s označením jednotlivých
domů (121 popisných čísel) i pomístní názvy
v chebském dialektu.
Jedna ze vzpomínek vysvětluje úsměvné
pojmenování velichovských obyvatel - „Gurkenschieber“ tedy Okurkáři, či spíš ti co někam
vozí své okurky na káře. Ve Velichově se dařilo
mimořádně dobře zelenině, především okurkám a právě jejich produkcí se zde zabývalo
mnoho pěstitelů. Své výpěstky dodávali hlavně
do Karlových Varů. Autodoprava byla tehdy
vzácností, koní zde bylo málo, zeleninu proto
Velichovští vozili celých patnáct kilometrů na
ručních kárách. Aby stihli vhodný čas odbytu,
museli ráno vyjíždět již kolem čtvrté hodiny.

A protože jejich vozidla, opatřená na kolech
železnými obručemi se po kamenité silnici pohybovala s velkým hlukem a po celou sezónu
tak budila obyvatele obcí, kterými „okurkáři“
projížděli, dostalo se jim onoho posměšného
názvu. Zůstal jim i později, když už vozili své
okurky do Karlových Varů na nákladních
autech po vyasfaltované silnici.
Další vzpomínka se týká Velichovským
dobře známé bylinkářky a léčitelky „matky
Maierové“ (Maier-Mahm). Bydlela uprostřed
obce, asi v čísle 20. A byla se svými bylinkami
a radami vítaným útočištěm všem, kdo neměli
nemocenské pojištění a nemohli si dovolit
zavolat ke svým neduhům lékaře. Amálie
Maierová zemřela osmdesátiletá v roce 1944.
Málokdo také ví, že ve Velichově založil roku 1935 hrabě Eugen Černín ve svém zámku byť i jen na krátkou dobu - odbornou pokračovací školu, či spíše kurs lesnického a zahradnického zaměření. V přístavbě zámku byl
i malý internát pro 8 až 10 přespolních
frekventantů. Učili zde odborní pedagogové
z okolí, etickou výchovu, tedy náboženství,
měl na starost některý řádový klerik. Žáci byli
členy skautského oddílu sv .Jiří. Po připojení
Velichova k Říši v roce 1938 byla škola zrušena a zámek sloužil jako dětská zotavovna.
Majitelé žili většinou na svém sídle v Petrově
(Petersburg) u Podbořan.
Hrabě Eugen Černín se v roce 1928 po-

Co není zakázáno, je povoleno. Tohle odůvodnění činů mě vždycky zas a znova překvapí. Vždyť co je špatného na tom, že si jednou
složím hromadu kamení vedle kostela, zeminu u řeky nebo dokonce za kostelem zaparkuji své nepojízdné auto, popř. vyvezu
kompost. Mnozí přicházejí na úřad se slušným dotazem, zda to či ono mohou, jestli to
není zakázáno a jestli to nebude po jistou
dobu vadit. Určité hranice vymezeny jsou, ale
domluva je ve většině případů možná. To, že
pozemek vlastní Obec Velichov přece neznamená, že ho může kterýkoli velichovský občan použít k tomu, co právě chce. Správa
obecního majetku nespočívá v tom, že
najmeme brigádníky, kteří osadí každý obecní pozemek cedulí, na které bude napsáno,
co se zde dělat smí a co ne. I když je kostel
v neutěšeném stavu, stane se v dohledné době majetkem obce. Už nyní jsou v okolí kostela vidět změny v podobě likvidace náletových dřevin, kosení trávy a úklidu černých
skládek. Předpokládám, že povaha těchto pozemků by v rozumném člověku neměla vzbudit dojem ideálního místa pro skládku. Děkuji
všem, kteří se nebojí mít oči otevřené a nepovažují oznámení černé skládky nebo neoprávněného užívání pozemku za „práskání“.
16. srpna se v dopoledních hodinách sejdou
u kostela velichovští rodáci. Před kostelem proběhne i bohoslužba. Doufám, že se budeme
moci pochlubit udržovaným trávníkem bez
odpadků a složeného stavebního materiálu.
Markéta Moravcová,
starostka obce
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Rekonstrukce hřiště
stále pokračuje
Zatím se každý letní víkend na hřišti střídají skupiny dobrovolníků,
kteří postupně naváží a vyrovnávají materiál na povrchu hřiště, betonují
sloupky nebo natahují pletivo. Velice si vážím toho, že svůj volný čas
věnují práci na hřišti. Patří jim za to velký dík.
MM

Den velichovských fotrů
V 5. ročníku Dne velichovských fotrů se sešlo 19 soutěžících, aby
změřili své fyzické síly a také vědomosti. V šesti disciplínách se umístili
na prvních místech: Josef Fiala - páka, Werner Carstens (Hamburg) - zatloukání hřebíků, p. Rick (USA) - pití piva na EX, p. Šotovský (Havířov) - přetahování lanem, p. Farkaš (Hroznětín) - vědomostní testy, Miroslav Dostál hod polenem. Celkové prvenství obhájil počtem bodů pan Josef Fiala

a stal se vítězem Dne velichovských fotrů. Poděkování patří sponzorům
soutěže a činnosti kulturní komise při obci Velichov. Pan Pavlík věnoval
6 králíků, kteří společně s bůčkem vytvořili dobrou pochutinu z „masopeče“ hostinského U lípy. Pro pohodu zahrál Velichovský nářez. Celá
akce se vyvedla a líbila se.
JB
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Lidé znovu otálejí
s výměnou řidičáků
Je to půl roku, co odstartovala druhá vlna výměny řidičských průkazů a lidé znovu otálejí
s návštěvou úřadu. Hřeší na skutečnost, že na
výměnu dokladu zbývají ještě dva roky. Ministerstvo dopravy důrazně vyzývá řidiče, aby
výměnu průkazů nenechávali na poslední
chvíli a pro nové řidičáky si došli již nyní.
O nový doklad musí žádat ti, kteří mají vydaný řidičský průkaz v období od 1. 1. 1994
do 31. 12. 2000.
Přitom podmínky pro vydání nového průkazu zůstávají nadále stejné: výměna řidičáku
je bezplatná, pouze pokud dochází ke změně
údajů, jako je např. změna příjmení, trvalého
pobytu nebo dopsání titulu, tak se vybírá
správní poplatek 50 Kč.
Výměna dokladu se provádí na pracovišti
Městského úřadu Ostrov, odbor dopravně
správní, odloučené pracoviště, Hlavní 795,

Ostrov (vedle České pošty). Návštěvní dny
jsou každé pondělí a středa od 7,30 hodin do
12,00 hodin a od 13,00 hodin do 17,30 hodin. Žadatelé si sebou na úřad musí vzít jednu barevnou nebo černobílou fotografii
(35x45 mm), stávající řidičák a občanský průkaz. Na úřadě pak dostanou formulář, který
na místě vyplní a do třiceti dní si vyzvednou
nový řidičský průkaz.
Občané, kteří už z jakýchkoliv osobních či
zdravotních důvodů neřídí nebo nebudou
chtít řídit motorová vozidla, mohou své řidičské průkazy pouze odevzdat na oddělení
evidence řidičů, kde po předložení dokladu
totožnosti podepíší prohlášení, že se vzdávají
svého řidičského oprávnění. Tím se vyhnou
povinné výměně řidičských průkazů a ušetří si
případné výdaje, např. za pořízení fotografií.
Marie Převrátilová

Výměna občanských
průkazů
Chtěla bych touto cestou upozornit občany,
že v tomto roce probíhá poslední etapa
plošné výměny občanských průkazů bez
strojově čitelné zóny. Jedná se o doklady,
které byly vydány do 31. prosince 2003. Pro
občany narozené před 1. lednem 1936 platí
výjimka - občanské průkazy, ve kterých je vyznačena doba platnosti „bez omezení“, zůstávají nadále v platnosti, pokud všechny
údaje uvedené v občanském průkazu odpovídají skutečnému stavu (např. trvalý
pobyt, rodinný stav). Ale upozorňuji, že tento občanský průkaz však nelze použít jako
cestovní doklad. Co k výměně potřebujete?
Vyplněnou a podepsanou žádost o vydání

OP, jednu fotografii, která odpovídá současné podobě občana a občanský průkaz
Za výměnu se nevybírá správní poplatek.
Žádost o vydání občanského průkazu můžete podat každé pondělí nebo středu od 7,30
hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do
17,30 hod. na pracovišti Městského úřadu
Ostrov, odboru dopravně správního, odloučené pracoviště, Hlavní 795, Ostrov (vedle
České pošty).
Pro výrobu občanského průkazu je ze zákona lhůta 30 dnů a proto je potřeba předložit žádost o vydání nového občanského
průkazu nejpozději do 30. listopadu 2008.
Marie Převrátilová

Pohádkové
loučení
s prázdninami

• neděle 31. srpna 2008 od 14.00 hod.
- amfiteátr Hospody U lípy
• pohádka pro děti, hudební program
• buřty, limonáda, zmrzlina pro děti zdarma

Změna daně
z nemovitostí
Zastupitelstvo obce schválilo na svém
5. jednání dne 21. července 2008 Obecně
závaznou vyhlášku obce Velichov o stanovení místního koeficientu pro výpočet
daně z nemovitostí. Tato vyhláška nabývá
účinnosti dnem 31. 12. 2008. Na území
obce Velichov se stanovuje místní koeficient, kterým se násobí daňová povinnost
poplatníka za jednotlivé druhy pozemků,
staveb, samostatných nebytových prostorů
a za byty, popřípadě jejich soubory, ve výši
2. Daňová složenka bude poplatníkům zaslána Finančním úřadem Ostrov tak, jako
tomu bylo doposud. Zavedením koeficientu bude daň zvýšena automaticky, poplatníci nebudou podávat žádné další daňové
přiznání.
MM

Den velichovských fotrů
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Hojení chronických ran
Navzdory pokrokům v medicíně je osud pacientů s komplikovanou akutní ránou a chronickým kožním defektem často krutý. Kvalita
života je po dlouhou dobu snížena a navíc bývají ohroženi ztrátou končetiny. Zatížený organismus musí bojovat s ránou i samotným základním onemocněním.
Nehojící se rána bývá důsledkem jiných závažných chorob. Nejvíce jsou ohroženi lidé s:
• chronickou žilní insuficiencí (zúžení cév)

• diabetem mellitus (cukrovka)
• aterosklerozou (kornatění cév)
• imobilitou (ztráta pohybu)
• obezitou nebo podvýživou
Jedním z pravidel správného postupu léčby by
mělo být pátrání po příčině vzniku defektu.
Odstraní-li se neprůchodná céva (pomocí rekonstrukce nebo angioplastiky), stabilizuje-li se
diabetes (inzulinoterapií, dietou), hojení rány
se urychlí.
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Dokončení ze strany 1.
a s košíky ovoce - všemi zemskými dary. Průvod
s hudbou prošel vesnicí ke kostelu, kde se konala slavná děkovná mše. Odpoledne pokračovala slavnost na školní zahradě a vyvrcholila
večerním tancem. Stejně nadšeně byla vítána
vystoupení velichovského pěveckého spolku
„Lyra“. Obzvláště okázale bylo v květnu 1926
slaveno 25. výročí jeho založení. Pro bohoslužby toho dne nastudoval spolek mši Franze
Schuberta, odpoledne předvedl ještě řadu
dalších sborů na školní zahradě. Slavnostními
řečníky byli zástupci okresní a župní správy.
Vzpomínky pamětníků se ovšem týkají i
událostí smutnějších. Tak v létě roku 1927
následovala po nevídaných červnových vedrech
(až 34 stupňů) 1.července silná bouře s krupobitím. Padaly kroupy velikosti ořechu a způso-

bily citelné škody na polích i zahradách.
V únoru 1929 přišly naopak nejmrazivější dny
za posledních sto padesát let. Bylo naměřeno
až mínus 26 stupňů a napadlo přes metr
sněhu. Dramatické bývalo ve Velichově také
jarní tání. Připomínal je název místa u zatáčky
silnice od Radošova - „eiserne Marterl“, tedy
něco jako „ledová Božťí muka“. Když šly po Ohři
ledy, valily se ledové kry často až přes silnici
a na kraji lesa, ve stínu, pak ležely dlouho do
jara. Co se ostatně ledu týče, vzpomínají velichovští rodáci také na kusy ledu „jako pěst“,
které jako chlapci i v plném létě hledali
a nalézali v trhlinách skal při silnici z Vojkovic
a do Kyselky.
Zdenka Čepeláková - s použťitím matriálů,
které poskytl dopisovatel Karlovarských novin
za Velichov, pan Dr. med. Alfred Schneider

V dnešní době existuje řada nových materiálů
v léčbě ran. Jde o použití farmakologických
přípravků, jež se využívají k tzv. vlhkému hojení. Léčba je složitá, patří do rukou odborníků a je bohužel nutná i finanční účast samotného pacienta.
Významná je i výživa a hydratace. Pacient s chronickou nebo obtížně se hojící ránou musí být
řádně živen, aby měl dostatek stavebního materiálu k hojení a energie k podpoře hojivých procesů. Malnutrice (špatná výživa) se dá řešit
pomocí specializované nutriční podpory.
Základními předpoklady pro dobrý perorální
příjem (příjem ústy) jsou:
• dobrá péče o chrup a dentální protetiku
• individuální dieta
• vhodný čas k jídlu
• častější podávání stravy
• správná konzistence a teplota
• příjemné prostředí, chutnost, případně
pomoc při jídle.
Při hospitalizaci správné složení zajistí nutriční
terapeut. Na trhu existuje spousta nutričních
doplňků. Mají různé příchutě (asi 22 druhů)
a lesí se obsahem vlákniny, proteinů a speciálních složek (vitamíny, antioxidanty, stopové
prvky…).
Z toho plyne, že mnohým ranám je možno při
řádné výživě a ostatní péči předejít.
Buďme zdrávi!
DH

Kostel Nanebevzetí
Panny Marie
Ve čtvrtek 24. července byly na Obecním úřadě ve Velichově podepsány starostkou obce a ostrovským farářem P. Markem Hricem smlouvy, na základě kterých dojde k převodu kostela a pozemků do vlastnictví obce. Kostel a stavební pozemek, na kterém kostel stojí, bude převeden na
základě darovací smlouvy, ostatní pozemky okolo kostela získá obec do vlastnictví na základě
kupní smlouvy. Zároveň byla uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
bezúplatného užívání budovy kostela Nanebevzetí Panny Marie k pastoračním účelům, kterými
se rozumí konání církevních bohoslužeb, křtů, svateb a pohřbů. Podepsané smlouvy včetně
návrhů na vklad vlastnických práv byly odeslány Biskupství plzeňskému, které je opatří schvalovací doložkou a pak již snad nebude nic bránit tomu, aby byly
nemovitosti převedeny do majetku obce a ta pak začala o tuto
dominantu pečovat.
Využít svá práva plynoucí z uzavřené smlouvy o zřízení věcného břemen bude moci Římskokatolická farnost Ostrov až
v době, kdy bude kostel ve stavu užívání schopném, tedy až
v něm proběhnou nutné stavební úpravy.
MM

Kino v Kyselce
srpen
promítá se vžťdy v sobotu od 19.30 hod.

2. 8. A BUDE HŮŘ
9. 8. OKO
16. 8. TAKOVÁ NORMÁLNÍ
RODINKA
23. 8. U MĚ DOBRÝ
30. 8. CRASCH ROAD

Informace
Obecního úřadu
Stav obyvatel k 30. 6. 2008: 531 z toho
264 mužťů a 267 žťen, průměrný věk 39 let
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