Pohledy do minulosti Velichova /18.

Mezi dvěma válkami
Počet velichovských domů a jejich obyvatel v průběhu let narůstal. Teprve v první
polovině 20. století se však začal měnit v nestejném poměru. Počet obyvatel na jeden
dům se zmenšoval, zřejmě spolu s nároky na
úroveň bydlení. Zatímco v roce 1840 žilo
v 79 domech 466 obyvatel (cca 5 osob v jednom domě) a v roce 1900 v 88 domech 558
obyvatel (cca 6 osob v domě) sloužilo před
rokem 1945 v podstatě nezměněnému stavu
občanů (přes 500) již na 120 popisných čísel
(cca 4 osoby v domě). Nepočítaje v to ovšem
hospic - charitu, v níž byl soustředěn větší počet klientů, pocházejících i z širšího okolí.
Významné místo v obci zaujímal zámek
a zmíněný hospic, z větších podniků Oertlova cihelna, mlýn s pilou Antona Bröckla,
panský pivovar. V obci byla škola, pošta, katolická fara, spořitelna. Většinu obyvatel - živitelů (39) představovali tzv. domkáři, majitelé domků či chalup s malým pozemkem,
kolem jednoho hektaru, kteří pravděpodobně mívali ještě nějaké zaměstnání, eventuelně
řemeslnickou dílnu či obchod. Další početnou skupinu tvořili zemědělci, kteří hospodařili na větších výměrách (3 až 15 hektarů,
jediný Ludwig Seidemann vlastnil 20,5 hektarů půdy). Jeden ze zdejších zemědělců,
August Grimm z č. p. 106 byl posledním starostou obce. Vzhledem k výhodným přírod-

ním podmínkám Velichova zde bylo 7 zahradnictví a ještě dvě další, větší - zámecké
a při hospici. Na počátku 18. století zaznamenal zde ovšem Tereziánský katastr dokonce
22 zahradnictví. Mimořádně dobré předpoklady zde měla stavební činnost, která nevyžadovala zvýšené náklady na dopravu. Ve
Velichově působil stavitel Johann Metker,
uváděný také jako Metka či Metke, dále cihelna, jejíž majitel opatřoval také další stavební materiály, řezivo dodávala místní pila,
písek se těžil z Ohře. K dispozici byla dvě
klempířství, dvě kovárny, dvě truhlárny a soustružník. Stavitel Metker se ostatně podílel
také na výstavbě hospice, který byl nákladem
350 000 Kčs, uveden do provozu 27. června
1909, vybaven příjezdovou silnicí, vlastním
vodovodem a kanalizací. Potřebám obyvatel
sloužilo 5 hostinců, m. j. U lípy a U bílého
praporu (č. p. 6., což byl také rodný dům
slavného velichovského rodáka, hudbovědce,
hudebního pedagoga a prvního ředitele
pražské, konzervatoře Friedricha Dionysa
Webera, který žil v letech 1766 - 1842). Byly
zde 3 obchody se smíšeným a koloniálním
zbožím, trafika, řeznictví a pekařství, dva
obuvníci a švadlena, kolář, barvíř a autoopravna. Pro kulturní vyžití měli Velichovští
pěvecký spolek „Lyra“ a farní knihovnu, pro
sportovce Křesťanský německý tělocvičný
Pokračování na str. 4

Úvodník
Ani o den víc - prázdniny vážně skončily přesně v neděli 31. srpna. Po dvou letech jdou
děti do školy 1. září. Loni vyšel první školní
den na 3., předloni dokonce na 4. září. Na
druhé straně o to delší byl školní rok do začátku prázdnin, takže vlastně žádná výhra ani
prohra. Rodičům sice odpadne starost, kdo
se postará o jejich ratolesti v době, kdy musí
do práce, oproti tomu budou muset sem tam
kontrolovat a podepisovat úkoly, žákovskou
a podle nejhoršího možného scénáře vysvětlovat to, co možná někdy, kdysi dávno, ve
škole probírali, ale své stálé místo v hlavě si to
bohužel nenašlo. Argument, že si v životě vystačíte s trojčlenkou, učiteli raději nevysvětlujte. A nic si nedělejte z toho, ze anglická výslovnost v hranatých závorkách je napsaná
tak, že ji stejně nepřečtete - copak se dá přečíst škrtnutá nula?
Přeji všem rodičům hodně trpělivosti, prvňákům dlouhotrvající nadšení, těm, kteří
opustili základní školu a začali studovat střední, přeji, aby nelitovali svého dobrovolného
výběru a těm, kteří si dobrovolně školu nevybrali, rychlé smíření.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Kroužek mladých záchranářů
Je ti od 10 do 18 let? Zajímá tě, jak se poskytuje první pomoc a co všechno může být prací záchranáře? Víš, co bys dělal, kdyby se zranil tvůj
kamarád? Pokud jsi se na těmito otázkami alespoň trochu zamyslel
a dospěl k názoru, že by tě to přece jen mohlo trochu zajímat, přijď
v neděli 7. září 2008 ve 14.00 před hasičskou zbrojnici. Sbor dobrovolných hasičů Velichov spolu s Terezou Kaprovou, instruktorkou první
pomoci z Českého červeného kříže, připravují kroužek mladých
záchranářů. Tento den budou všem zájemcům sděleny bližší informace
a bude domluven termín, ve kterém se bude kroužek konat.

Třídíš, třídím, třídíme

…a díky tomu jsme dostali za třídění od společnosti EKO KOM o třetinu vyšší odměnu, než za první pololetí loňského roku. Jen plastu
bylo za stejné období vytříděno takřka dvojnásobné množství.

Vymalovaná školka
Po prázdninách čeká na děti příjemné překvapení v podobě vymalované školky. Zívající krtek nebo spící Křemílek a Vochomůrka zpříjemní dětem usínání, Rumcajs s Mankou a Cipískem pomůžou vytvořit

kulisu pro hraní. V jednotřídní školce jsou volná místa pro vaše děti
od 2 a půl roku. Pokud tedy ještě váháte se zápisem, přijďte se do naší
školky s dětmi podívat, určitě se jim u nás zalíbí.
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Nohejbalový turnaj
Celkem osm družstev se prezentovalo na
6. nohejbalový turnaj, který se konal v sobotu 23. srpna na hřišti. Vedle tří manšaftů
z Velichova se postavili chlapi z Nejdy, Boru,
Klášterce a Vojkovic. Pohár pro vítěze si
odnesli borci z Nejdy, druhé místo obsadilo
družstvo Směs a třetí místo zůstalo ve
Velichově - obsadilo jej družstvo Chodovar.
Pořádající Sbor dobrovolných hasičů obsadil
7. místo. Nohejbalový turnaj se konal za
finančního přispění Obce Velichov.

Setkání
velichovských rodáků
Pravidelnou akcí se stalo srpnové setkání původních obyvatel
Velichova, kteří se sjeli se svými rodinami z různých částí Německa.
To letošní se uskutečnilo v sobotu 16. srpna před kostelem, kde
proběhla i mše. Oproti loňskému setkání bylo při mši přítomno více
současných občanů obce. Po prohlídce kostela čekalo na účastníky
„zahradně koláčové“ posezení u rodiny Uslerových, večer pak
společná večeře a vzpomínání nad fotografiemi.
MM
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Dokončení ze strany 1.
spolek. Připočteme-li každoroční svátky a slavnosti, utvářeli si obyvatelé v daných podmínkách, hlavně vlastními aktivitami, život po
všech stránkách zabezpečený a zajímavý.
Řeka Ohře, která Velichovem protéká,
sem vábila rybáře - místní i z okolí. Ještě
v první polovině 20. století byl její tok bez
jakýchkoliv umělých zásahů (násad) bohatý
na parmy, štiky, okouny, kapry, úhoře a řadu
dalších druhů ryb, jejichž názvy se ve slovnících nevyskytují. Teprve později začali ubývat především pstruzi v potocích, přitékajících do Ohře, stav se musel doplňovat násadami. Bylo také dovoleno rybaření jen na povolení a jen v určitém úseku. Rybáři se u řeky
objevovali hlavně ve volných dnech a pak
večer a v noci. Chytalo se na červy, brambory, knedlíky, třešně a kuřecí střívka. Ovšem
často také bez povolení, „na černo“. Ještě po
první světové válce nastával však jednou za
čtrnáct dní pro zdejší rybáře den hrůzy. Tehdy, obvykle v sobotu, byly v Karlových Varech vypouštěny do Ohře nashromážděné
odpadní vody. Co vše tam plavalo a páchlo
nebylo prý možno vypsat. Tím nejmenším
byly papíry a hadry. Historie se, bohužel,
později opakovala, jen s ještě nebezpečnějším
obohacením říční vody chemikáliemi. Teprve čističky v poslední době tuto situaci zlepšily. Ohři ve Velichově očekávala však ještě
další významná událost: 17. září 1925 byl uveden do provozu nový velichovský most.
S použitím dostupných pramenů a literatury
Zdenka Čepeláková

Svoz nebezpečného
a velkoobjemového odpadu
V sobotu 13. září 2008 bude v obci zajištěn
svoz nebezpečného a velkoobjemového
odpadu. Na níže uvedených místech budou
přistavena vozidla, do kterých budou
odpady naloženy.
Využijte této možnosti a zdarma se zbavte
obalů od barev, ředidel, pneumatik, akumulátorů apod.
Na uvedená místa můžete dovézt
i velkoobjemový odpad.
9.00 - 9.30 hod. - zastávka autobusu „Za vodou“
9.30 - 10.15 hod. - dvůr vedle hospody U lípy
10.15 - 11.00 hod. - parkoviště u paneláku
CASTILA o. s. v Moříčově zve všechny
milovníky koní z řad občanů Velichova dne
6. září 2008 (sobota) v době od 9.00 - 11.00
hod. na návštěvu tohoto jezdeckého klubu.
Náplní této akce je: ukázka umění jízdy na
koni a výcviku, pro zájemce z řad nováčků svezení bez výcviku, pro pokročilejší - jízda
s výcvikem. Zároveň si můžete vyzkoušet i samotnou péči o koně. Na děti i dospělé se těší
koníci Falco, Monika a pro nejmenší poník
Zorinka. Po celou dobu je zajištěn odborný
dohled. Této akce se můžete účastnit zdarma.
Pozn. autobusová linka (Velichov-Ostrov): odjezd
z Velichova v 8:38 hod
JR

Rozloučení
s prázdninami
V neděli 31. srpna 2008 se v amfiteátru
Hospody U lípy konalo Pohádkové
rozloučení s prázdninami. Na děti čekala
pohádka v podání Divadla z bedny,
opékání buřtů a zmrzlina.

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

6. 9.
13. 9.
20. 9.
27. 9.

František je děvkař
Beowulf
Lovci draků
Temný rytíř

Informace
Obecního úřadu
Stav obyvatel k 31. 7. 2008: 534,
z toho 265 mužů a 269 žen
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