Dopravní letadla nad Velichovem

Nová budova odbavovací haly je vážně unikátní,
zblízka si ji prohlédnout nemusíte jen při příletu nebo odletu - je volně přístupná veřejnosti,
s parkováním mít problém nebudete, u letiště je
vyhrazené parkoviště pro návštěvníky, parkovné
zde neplatíte. Bar, který je k dispozici nejen cestujícím, ale i návštěvníkům, nabízí základní
občerstvení za přijatelné ceny. Restaurace, která
na letišti byla, je již bohužel zavřená, ale místo,
ze kterého je možné sledovat přistání a odlety
dokončení na str. 4

Nedávno mi byl položen jen tak mimo řeč
dotaz: "Co se změnilo, že nad Velichovem létají
dopravní letadla?". Vyšší výskyt dopravních letadel
jsem zaznamenala stejně jako vy. Že vzlétají z
karlovarského letiště je vzhledem k tomu, že
nad naší obcí ještě nabírají výšku, zřejmé. A pro-

tože mě tento námět přišel vhodný ke zpracování do novin, začala jsem zjišťovat víc. Abych
našla odpověď na tuto otázku, zavolala jsem na
Řízení letového provozu ČR a po krátkém
rozhovoru nakonec využila pozvání na letiště do
Olšových Vrat.

Úvodník
Léto je v plném proudu a k tomu neodmyslitelně patří cestování, ale i rozmary
počasí. A co patří k létu, nachází své místo i ve Velichovských novinách. Vydatný
déšť spolu s bouřkou způsobil v naší obci
škody na majetku, na zdraví občanů
naštěstí k žádným újmám nedošlo.
Vzhledem k tropickým vedrům, které
ještě před 14-ti dny znepříjemňovaly pobyt
venku, vyhlásil hetman Karlovarského
kraje nařízení, kterým bylo mj. zakázáno
do 20. července rozdělávání ohňů ve volné přírodě. Jsem ráda, že toto nařízení,
o kterém možná mnozí z vás ani nevěděli,
ale přesto přemýšleli zodpovědně, bylo dodrženo, a ve Velichově k žádnému požáru,
na rozdíl od okolních obcí, nedošlo.
Přeji vám příjemné strávení druhé
poloviny léta bez živelných pohrom,
dalších škod a nepříjemností.
Bc. Markéta Moravcová
starostka obce
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VII. Den velichovských fotrů

Odpoledne v sobotu 10. července patřilo
v Amfiteátru u Hospody U Lípy současným
i budoucím "fotrům". Tříčlenný organizační
štáb ve složení Jiří Bitman, Hubert Plomer
a Jaroslav Zágner připravil pro soutěžící
tradiční disciplíny, jako jsou páka, pití piva

na ex, vědomostní test a nově zdvihy na
zavěšené tyči, které daly mnohým soutěžícím
pořádně zabrat. V pití piva na ex zvítězil
anglicky hovořící Rick, v páce Honza
Škuthan, ve vědomostních testech a ve
zdvizích zvítězil Tomáš Fichtner, který se stal

celkovým vítězem, následován druhým
Cipísem a třetím Láďou Hochem. Vítězové si
kromě dalších věcných cen odnesli poháry.
Po skončení programu následoval koncert
kapely Brutus.
red

Dětský fotbalový turnaj
V neděli 29. srpna 2010 se od 9.00 hod. koná
na hřišti ve Velichově Dětský fotbalový turnaj,
kterého se můžou účastnit děti do 13-ti let. Pokud
se chcete turnaje účastnit a dáte dohromady

pětičlenné družstvo a k tomu náhradníky na
střídání, kontaktujte Miloslava Švejstila na tel.
602 126 031.
red
Fandící diváci jsou také vítáni!

Osidlování Velichova po roce 1945 - pokračování
Vážení spoluobčané,
v mém vzpomínání musím ještě připomenout, že zde jako starousedlíci byli manželé
Chejlavovi. Pán byl železničář a oženil se zde
za první republiky, jeho paní pocházela z Moříčova. Po zabrání Sudet odešli do vnitrozemí
a po válce se vrátili zpět do Velichova, kde
dožili (dnes č. p. 100).
Také zde za války bydlela rodina Kovačíkova,
která měla dva syny. Starší z nich pracoval
v zahradnictví, byl to tichý, velice pracovitý
a ochotný člověk, celý život prožil ve
Velichově, později pracoval jako železničář
a v obci se zapojil jako hasič, zúčastňoval se
všech akcí ve prospěch obce. Také se zde oženil a měli dceru a dva syny, jeden z nich zde
žije dosud.

V zahradnictví také pracovala paní Hrdinová,
která bydlela v domečku č. p. 104. Později se
k ní přistěhoval syn Václav. Byla to oblíbená
a pracovitá bábinka, tak jsme jí říkali.
Z jižních Čech přišli dva hoši - holič pan
Kužela, který si vzal do Národní správy firmu
sídlící v domě č. p. 112. Druhý byl zámečník
Pepa Bublík. Ten byl ženatý a dostal
přidělený domek v "Prasečí uličce" - č. p. 26.
Šel pracovat do cukrárny, kterou měl
v Národní správě pan Sosnovec.
Ze Slovenska přišel mladičký chlapec Jožka
Říha, který byl bratrancem Václava Harzy
a začal u něho pracovat. Pan Říha bydlí ve
Velichově se svou manželkou dodnes.
Píše se rok 1946 a konají se volby do MNV.
V pohraničních oblastech tím zanikly

Správní komise. Do našeho MNV byli
zvoleni tito členové jak do rady, tak do pléna:
František Žák, František Šedina, Ladislav
Jarůšek, Václav Voříšek, Věra Machálková
(Mácová) a Miluška Šrámková a další. Při
MNV byly ustanoveny komise - zemědělská:
Bohumil Lanc, Jiřina Králová, Kristýna
Švehlová; komise finanční: Emma Šedinová,
ta byla několik období pokladní MNV;
komise školská: František Pánek a Věra
Machálková.
Práce se rozběhla podle pokynů i podle potřeby obce a občanů.
Libuše Fichtnerová
Pozn. redakce: Článek paní Fichtnerové musel být
vzhledem k možnému střetu se zákonem o ochraně
osobních údajů redakčně upraven.
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Co jste hasiči, co jste dělali…
Náš seriál soutěží pokračoval v červenci v Ostrově,
kde muži soutěžili se starší mašinou PPS 8, obsadili
3. místo, a mládež a smíšené družstvo s mašinou

PPS 12, kdy družstvo "mladých" obsadilo 7. místo
a smíšené družstvo krásné 3. místo z celkových osmi
družstev. Ve druhém útoku s PPS 8 předvedl strojník Čenda Valnoha svou zručnost, když zvládl bez
jakéhokoli nářadí složit a nasadit startovací pastorek
během samotného útoku, čímž zachránil čest
mužstva. Soutěžní atmosféru v ostrovském parku
umocnilo ještě hezké počasí.
V sobotu 17. června náš člen likvidoval strom, který
spadl ze zahrady dětského domova přes silnici a dále
ještě několik dalších stromů okolo cest do
chatařských oblastí.
SDH Velichov

Nohejbalový turnaj
Sbor dobrovolných hasičů zve všechny příznivce
nohejbalu na tradiční turnaj trojic, který se
uskuteční na hřišti ve Velichově v sobotu 21. srpna
2010. Prezence je od 9.00 hod.

Výpadek elektrického proudu
Déle trvající výpadek elektrického proudu, který
postihl Velichov v sobotu 17. července a v některých
částech obce trval do neděle 18. července, mě
přiměl k napsání tohoto článku.
Obec Velichov je stejně jako většina z vás zákazníkem ČEZu. Pokud je omezení dodávky elektřiny známo předem, najdete v lokalitách, kterých
se to týká, dlouhou dobu dopředu informační
letáky o době, kdy proud nepůjde. Tuto informaci
dáváme zároveň na úřadní desku. Pokud dojde
k výpadku v důsledku poruchy způsobené např.
vichřicí s bouřkou, jako tomu bylo právě tento víkend, nezbývá nic jiného, že volat poruchovou
linku 840 850 860, kde si nejdříve popovídáte
s automatem, nicméně později se spojíte s operátorem. Sami jste určitě podle hlasu na druhé straně
telefonu poznali, že se pokaždé dovoláte jinam - jednou na Moravu, jindy např. do Pardubic. Tam
budete chvíli vysvětlovat, kde že to ten Velichov je.
Doba, kdy jste se dovolali do Karlových Varů a
nahlásili poruchu operátorovi, který území dobře znal, je už dávno pryč.
Paradoxem je, že pokud chci nahlásit jako starostka
obce poruchu na stožáru, který je majetkem ČEZu,
musím volit stejný postup, tedy zavolat na poru-

chovou linku a sáhodlouze vysvětlovat, kde že to
k poruše "jejich" zařízení dochází.
Chápu rozhořčení nad tím, že stačilo "nahodit"
trafostanici, kdy nebyla nutná oprava a kvůli tomu
byli někteří z vás zbytečně dlouhou dobu bez
proudu. Vaše stížnosti ale směřujte ke svému dodavateli elektřiny, nikoli na OÚ Velichov. Obec nemá
k dispozici jiné telefonní číslo, na kterém bych
opravu v naší obci urychlila. Také se mohu jako laik
pozastavit nad tím, proč dva technici nezkontrolují
postupně všechny nefunkční trafostanice a tam,
kde není nutná oprava, ji zprovozní a jedou k další.
Informace od operátorky zákaznické linky, že je
před námi ještě 43 nefunkčních trafostanic, vzteku
neubere.
Nebylo v silách ČEZu zajistit dodávky elektřiny do
18 hodin od výpadku, proto si vyhlásil tzv. "kalamitní stav". Tento interní stav ale platí pouze pro ČEZ,
který o tom starosty dotčených obcí neinformuje.
Kdyby byla vyhlášena jiná nebezpečná situace nebo
výstraha, zajisté by nás prostřednictvím krizových
telefonních čísel, která mám já, místostarosta a velitel JSDH, informoval Hasičský záchranný sbor
Karlovarského kraje. K takové situaci ale nedošlo.
M. Moravcová

Rozloučení s předškoláky
S koncem školního roku nastává ve školce smutná
událost. Tedy smutná - jak pro koho. Rozloučením
s předškoláky se uzavírá ta školková kapitola dětského života a děti se mohou začít těšit do školy.
Smutné zůstanou paní učitelky a děti, které se do
školy ještě nechystají a přišly o takřka každodenní
dovádění se svými kamarády.
Letošní loučení, které proběhlo v úterý 29. června
v podvečer, ale smutné nebylo. Zahradní slavnost,
při které jsme se rozloučili s pěti dětmi, byla veselá,
plná balónků, dárků, květin, ovoce, dobrot a lampionů štěstí, které děti se svými rodiči, tetami a strejdy,
babičkami a kamarády vypustily.
Přejeme Elišce, Barborce, Míšovi, Robinovi
a Alexovi šťastné vykročení do školy, ať na naši
školku v dobrém vzpomínají a rodičům hodně
red
trpělivosti.

Poděkování
Hodiny ukazovaly 5:45 v sobotu 17. července
ráno, když se ozvala hrozná rána a stalo se to,
co nikomu nepřeji. Kus střechy byl pryč,
v obýváku pršelo, všechno bylo špinavé
a mokré. Zachraňovala jsem s manželem, co
se dalo. Oba jsme byli v šoku. A co bude dál?
Na radu dcery jsem zavolala paní starostce
a poprosila ji o radu a pomoc. Slečna
Moravcová byla velice ochotná a poslala
k nám dobrovolné hasiče.
Přišli tři, pro mne to v té době byli "tři
andělé" v montérkách, střechu vyspravili a bez
nabízené odměny odešli.
Proto chci těmto hasičům - Jendovi Fialovi,
Čendovi Valnohovi a Michalu Rauerovi,
velice poděkovat za jejich pomoc, děkuji
slečně Moravcové a děkuji rodinám, které
mně pomoc nabízely.
Soňa Kováříková

Zprávy Policie ČR
Vloupání do kůlny u domu
4. 6. byl nepříjemně překvapen vlastník domu
v obci Velichov zjištěním, že mu někdo vnikl
po rozpletení drátěného oplocení ze sousední
zahrady na jeho pozemek u domu, kde poté
u kůlny vysadil okno i s rámem a uvnitř
odcizil elektrickou ruční pilu (maflík) zn.
Narex, aku vrtačku zn. Makita včetně nabíječky a horní ruční frézu nezjištěné značky.
Vloupání do auta
16. 6. neznámý pachatel u hřbitova rozbil
skleněnou výplň okna vozidla Škoda Fábia
a z vozidla odcizil: černou koženou brašnu
s obsahem 2 ks peněženek černé barvy,
finanční hotovostí 2.000,- Kč, osobními doklady i doklady k vozidlu. Aby nebyl pronásledován majitelem vozidla, propíchl nezjištěným předmětem pravou přední pneumatiku
vozidla.
Pátrání po dívčině
Dne 11. 7. dopoledne oznámili rodiče 16-ti
leté dívky, že se nenachází ve stanu u domu,
ve kterém měla trávit noc. Na volání na
mobilní telefon nereaguje a oni mají strach,
jestli se jí něco nestalo. Šetřením Policie ČR
a zejména přičiněním starostky obce Velichov
byla dívenka v pořádku nalezena na autobusové zastávce v obci.
Cyklista
Dne 20. 7. v ranních hodinách (05:18 h)
dosud neustanovený řidič vozidlem ve stejném směru mezi obcemi Velichov a Radošov
narazil do cyklisty, který z kola upadl a utrpěl
lehká zranění, pro která byl hospitalizován
v nemocnici. Řidič z místa nehody ujel.
Vymyšlená loupež
20. 7. bylo oznámeno číšníkem restaurace
"U Lípy", že byl v ranních hodinách přepaden
dvěma mladíky, kteří ho bodli nožem do
hrudníku a sebrali mu tržbu. Šetřením Policie
ČR bylo však prokázáno, že si vše vymyslel,
aby pokryl chybějící peníze v tržbě, které
prohrál na výherních automatech.
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Dopravní letadla nad Velichovem
dokončení na str. 4
letadel, zůstalo zachováno. Na cestě k němu vám zamává Jurij Gagarin socha, která dříve stávala u Vřídelní kolonády.
Z karlovarského letiště lze využít pravidelné linky (Moskva, Petrohrad), ale
i charterové lety některých cestovních kanceláří. Měla jsem štěstí, že právě
v době mé návštěvy přilétlo letadlo, po hodině opět vzlétlo a já mohla z řídící
věže sledovat nejen na obloze, ale i na monitoru, jak se stáčí nad Andělskou
horu a míří směr Klínovec a Chomutov, kde si jej pak od Varů "převezme"
Praha a ve vzdušném prostoru kopíruje hranice
a nabírá další směr
k východu. Tuto trasu
létají letadla od dubna
letošního roku, po roce
bude trasa vyhodnocena.
Dříve nabírala směr přímo na Žatec a Prahu.
Odpověď na otázku jsem
tedy našla. Ochota pracovníků Řízení letového
provozu ČR mě mile
překvapila, doufám jen,
že jejich informace můj
mozek správně zpracoval.
Jediné, co mě zamrzelo,
bylo zjištění, že Velichov
není na rozdíl od Vojkovic, Kyselky nebo i Stráže nad Ohří v letecké
mapě.
Informace o letišti a letovém řádu najdete na
stránkách:
http://www.airport-k-vary.cz
MM

Koňská lekce Restaurace „U lípy“
14. 8. 2010, od 21.00 hod.
Vojta Kiďák Tomáško
recitál známého loketského
písničkáře, vstupné 100 Kč

21. 8. 2010, od 20.00 hod.
Bluesberry
legendární bluesová skupina
v čele s Petrem Introvičem,
vstupné 130 Kč

28. 8. 2010, od 14.00 hod.
Pohádkové rozloučení
s prázdninami
pohádka pana Pohody, pro děti
limonáda, vuřty a zmrzlina zdarma
Srpnová vý-uka jízdy na koni se uskuteční opět
v sobotu, a to 7. srpna 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

Evidence obyvatel

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

7. 8. JAK VYCVIČIT DRAKA
Počet obyvatel k 30. 6. 2010:
537, z toho 268 mužů a 269 žen;
průměrný věk 39 let
Hitparáda jmen: Jiří 21; Petr 18; Jan 16
Eva 16; Marie 13
Anna, Kateřina, Věra 9

(od 18.00 hod.)

14. 8. NINE
21. 8. PRINC Z PERSIE: Písky času
28. 8. KICK ASS
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