Níťárna

letí mlýn, který byl ještě ve 20. století v činnosti.
Staří občané vyprávěli, že tam jezdili s obilím
ještě před 1. světovou válkou. Teprve těsně po
válce si v zaniklém mlýně v bývalém skladišti
mouky zařídil nějaký Beuschel výrobu drátěným
matrací. Později tam vyráběl různá ocelová péra
a gramofonové jehly. Výrobu měl v tomto
zaniklém mlýně, sám bydlel ve Vojkovicích
v domě č. p. 7. V pozdějším, dnes již zaniklém
hostinci, který se nacházel při odbočování
jakubovské silnice na most. Zde měl později,
když byl starý mlýn adoptován bratřími Židy
Schön, i svoji výrobu. Později se Beuschel vystěhoval i z tohoto domu a koupil dům č. p. 74
na nádražní ulici, ve kterém se zvláště specializoval na výrobu gramofonových jehel. Tuto výnosnou výrobu zmodernizoval a zlepšil.
Bratři Schönové starý mlýn generálně přestavěli.
Tam, kde bylo dřívější mlýnské kolo, postavili
strojovnu s turbínou, aby mohli pohánět generátor na výrobu elektřiny o výkonu 25 KW na
380V napětí. Tento agregát sloužil především
dokončení na str. 4

Úvodník
Areál, který se nachází v katastrálním úřadu
Mořičova, má "vojkovickou" adresu a velmi zajímavou historii. Pro některé býval tento areál
pracovištěm, pro jiné cílem školní nebo

i školkové exkurze. Následující informace jsou
mimo jiné čerpány z materiálů vojkovického
kronikáře pana Machka a archivu L. Sýkory.
Při ústí potoka Bystřice se nacházel již v 17. sto-

Po delší odmlce se ve Velichovských
novinách podíváme do historie. Sice
ne do té velichovské, ale určitě s naší
obcí související. Ráda bych v budoucnu uvítala další obdobné články - zajímavé informace lze nalézt v obecních
kronikách, které máme k dispozici.
Bohužel ale postrádáme jakýkoli obrazový materiál. Pokud tedy vlastníte
fotografie, na kterých jsou zachyceny
např. výstavba v obci, nebo společenský život, přineste je na obecní úřad,
kde bude pořízena jejich kopie pro
noviny. Informace, z jakého archivu
fotografie pochází, pak v novinách
může, ale nemusí být uvedena, to už
záleží jen na vás. Předem děkuji těm,
kteří budou mít chuť spolupodílet se
na náplni našich novin.
Začátek léta byl letos málo letní, za to
podzim se zatím snaží. Snad se tedy
dlouhodobá předpověď vyplní, a alespoň ten následující měsíc si užijeme
bez plískanic a pošmourna.
Bc. Markéta Moravcová
starostka obce
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Čím chceš být?
Tak na tuhle otázku po pátečním dopoledni
odpovídaly děti skoro stejně. Hasičem! Děti
z mateřské školky totiž strávily část dopoledne s velichovskými hasiči. Ve městech bývá zvykem, že do mateřinek přichází policisté, hasiči nebo záchranáři, aby děti
seznámili se svou prací a zároveň působili
více či méně preventivně. Tak proč to
nezkusit i u nás. Děti si prohlédly zblízka
samotné hasiče v uniformách, auto zevnitř,
vyzkoušely otáčení vodního děla, zkusily si
přilby a vysílačky, podívaly se, jak funguje
čerpání vody. Hasiči si potrénovali své svaly
při vyzvedáváním dětí do auta a z auta.
Otrkanější kluci vymýšleli všemožné situace,
jak donutit ty opravdové hasiče k výjezdu, to
se jim i přes velkou snahu a přesvědčivost
naštěstí nepodařilo.
Děkujeme hasičům za ochotu, se kterou se
dětem věnovali a občerstvení, které pro ně
Lydie Kučerová
připravili.

Kroužek mladých záchranářů si dovoluje
pozvat všechny zájemce, kteří by se s námi
chtěli pravidelně scházet každé liché pondělí
od 17 hod. u hasičů ve Velichově, včetně
těch, kteří k nám loni ještě nechodili. Další
schůzka se bude konat 5. října.
Letos se s námi mladí záchranáři budou zabývat nejen první pomocí, ale také základy fungování lidského těla, bez nichž se žádný
záchranář neobejde. Děti budou mít možnost
ověřit si své znalosti formou her a různých
praktických cvičení, které letos rozhodně

nebudou chybět. Chystáme se účastníkům
našeho kroužku připravit i několik modelových situací, které často upoutají nejen
děti, ale i jejich rodiče. Pro ty nejšikovnější
může být odměnou i účast na soutěži Hlídek
mladých zdravotníků, ve které Velichovští
záchranáři loni získali v těžké konkurenci
bronzovou medaili.
Na všechny se už těší instruktorka a maskérka Českého čer veného kříže Kateřina
Rybářová, Alžběta Kaprová a Martina
Holčáková.
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Sdružení Krušné hory - západ
Na červencovém jednání zastupitelstva
bylo schváleno členství Velichova ve
Sdružení Krušné hory - západ. SKHZ bylo
založeno před patnácti lety za účelem co
nejužší spolupráce v oblasti cestovního
ruchu, turistiky a koordinace činností kulturní a sportovní oblasti, vzdělávání a
dalšího rozvoje regionu. Roční členské
příspěvky jsou ve výši 10 Kč za obyvatele.
Sdružení mimo jiné zajišťuje pro členské
obce čerpání dotací, příští rok by tak

mohla obec získat prostředky z dotačního
titulu Ochrana a rozvoj kulturního
dědictví na zasíťování oken kostela a
opravu hrobky prof. Löschnera a z titulu
Obnova a rozvoj vesnic na rekonstrukci
autobusových zastávek v části obce "Za
vodou" a "U rafandy". Celkem se jedná o
cca 300 tis. Kč, které by mohly připlout do
obecního rozpočtu.
MM

Katalog knih
Jednou z prvních vlaštovek automatizace
naší knihovny je on-line katalog knih.
Ten naleznete na webové stránce
www.velichov.cz/knihovna.
Postupně
budou do programu vkládána další data.
Připomínáme, že knihovna je otevřena v
úterý od 16 do 19 a ve čtvrtek od 17 do
19 hodin.
red

Pletařský relaxační víkend ve Vojkovicích
18. -20. 9. 2009 proběhl v penzionu Sidonia
ve Vojkovicích Pletařský relaxační víkend
pořádaný internetovým obchodem ddjd.cz.
Na akci se sjeli pletaři i pletařky z Ostrova,
Kadaně, Prahy, ale i Brna, aby v příjemném
prostředí a tvořivé atmosféře prožili slunečný
víkend naplněný učením nových pletacích

technik a technologií. Samozřejmě zbyl také
čas na relaxaci a na příjemně strávené
společenské večery. V rámci akce proběhly
workshopy zaměřené na holografické pletení,
modulové pletení, předení na kolovratu, předení na cívce, barvení přízí, pletení pomocí
magické pletací hůlky, pletacího mlýnku i
pletacího stroje. Pletly se bambulkové šály a
pletlo se též z volánkové příze. Účastníci se
rozjížděli do svých domovů nabiti novými
vědomostmi a také s novými přátelstvími,
které nad pletacími jehlicemi navázali. Je proto velmi pravděpodobné, že v budoucnu
podobnou akci opět zopakujeme.
Podrobné zpravodajství z průběhu pletařského relaxačního víkendu včetně mnoha
fotografií a videí najdete na sociální síti
Facebook ve skupině ddjd.cz nebo v profilu
facebook@ddjd.cz.
Dagmar Ďurovičová
Hospoda U Lípy zve na

Vepřové hody,
které se konají v sobotu
24. 10. 2009 od 10:00 hod.
Všechny výrobky jsou zaručeně
pravé domácí výroby!

Jak na
zastupitelstvo?
Jednání zastupitelstva obce jsou veřejná.
I z tohoto důvodu je vždy minimálně s týdenním předstihem na úřední desce zveřejněn
termín jeho konání a předběžný program.
Zastupitelstvu je vyhrazeno rozhodování
v určitých záležitostech, zejména majetkových. Proto není vždy možné vyhovět vaší
žádosti dříve, než bude zastupitelstvem projednána. Každý občan má právo se k projednávaným bodům vyjádřit. Pokud tedy chcete,
aby se vaším problém zabývali zastupitelé,
adresujte svou žádost přímo zastupitelstvu
(bude zařazena do programu jednání automaticky), nebo se obraťte na kteréhokoli ze
zastupitelů s tím, aby váš problém nebo
žádost navrhnul do programu. Na samotném
jednání občané navrhovat body do programu
MM
nemohou.

Pozvánka na
Zimní pohár
Sobota 24. října bude od 9 hodin patřit
hasičům. Na zahradě bývalého dětského
domova se uskuteční již 9. Zimní pohár soutěž v požárním útoku. Hasiči z Mírové
vyhráli ve Velichově již třikrát za sebou.
Přejme tedy domácímu mužstvu, aby jim
toto vítězné tažení překazilo. A pokud se to
náhodou nepodaří mužskému družstvu, je
v záloze i velichovské ženské družstvo, které
díky pilnému trénování šlape chlapům na
paty. Zda byly tréninky k něčemu, uvidíte
premiérově právě tuto sobotu.
Od 20 hodin se pak na sále Hospody U
lípy koná Hasičská zábava. O hudbu se
postará Duo Kanistr.
red
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Níťárna
dokončení ze strany 1
v době, kdy veřejná síť přerušila dodávku
proudu, což bylo v těchto dobách velmi častým
jevem. Generátorem vyrobený proud sloužil
k osvětlení celého objektu včetně bytových jednotek. Nad strojovnou si postavili byty a strojovnu prodloužili o další přístavek pro skladiště
a barevnou přízi. Nad bývalým skladištěm
mouky, a pozdější Beuschelovou dílnou,
postavili na starých zdech další budovu. Tam
měli v 1. poschodí kanceláře a v podkroví byty
pro zaměstnance. K této budově přistavěli
tovární komín pro budoucí strojovnu, kde byl
umístěn výkonný parní kotel, kterým byly
uváděny do provozu různé agregáty, ale především teplá voda pro barvírnu a úpravnu přízí
a pro vytápění celého továrního areálu bývalé
niťárny. A konečně vystavěli i velkou tovární
halu. Tak vznikla továrna na výrobu nití
Wickwitzer Zwirnfabrik.
Továrna rychle rostla, protože vyráběla dobře
prodejné, pevné a kvalitní šicí nitě, které šly na
dračku jak v celém západočeském kaji, tak i daleko za jeho hranicemi a dokonce i v zahraničí.
Továrna přijímala stále více a více zaměstnanců
k radosti místních obyvatel, kteří tam našli práci.
V jejím největším rozkvětu tam pracovalo až 140
zaměstnanců.

Koňská lekce

Říjnová výuka jízdy na koni se uskuteční
opět v sobotu, tentokrát 10. října od 9 do
11 hodin v jízdárně občanského sdružení
Castila v Mořičově. Jízdy na koních se
mohou účastnit děti i rodiče. Vzhledem
k podzimnímu počasí nezapomeňte na teplé
oblečení a holínky pro samotnou jízdu na
koních. Autobusová linka Velichov - Ostrov
odjíždí z náměstí v 8:38 hod.
JR

V protektorátu za okupace, v roce 1939, museli
majitelé, jako židé, továrnu opustit a továrnu
převzali bratři Girlandové z Vojkovic, majitelé
vojkovické továrny na zinkovou bělobu.
Girlandové výrobě vůbec nerozuměli, a proto
byla niťárna svěřena říšskému správci Melzerovi.
Ten později továrnu od Říše odkoupil. Melzer

továrnu ještě dále zvelebil, přistavěl malý domek
pro zaměstnance a další velký dřevěný pavilon
na přístupu k Velichovu. Tento sloužil válečným
francouzským zajatcům, kteří v továrně pracovali
za ubytování a stravu.
Po osvobození i Melzer továrnu ztratil
a v květnu 1945 ji přejímají niťárenské podniky Sponit ve Chřibské. Vedení této továrny
bylo svěřeno národnímu správci Janu
Wimrovi, který sem přichází z Berouna spolu
se svým švagrem Čeňkem Holečkem, který
pracoval v závodě jako řidič.
Po likvidaci niťárny 1. října 1951 přebírá provozovnu nový podnik jiného druhu výroby - národní podnik Tosta Aš. Tento podnik vede i nadále
Jan Wimr. Zařízení niťárny se ruší a zřizuje se
strojový park na výrobu prádla. Nejprve se zde
šijí dámské kalhotky, pak pánské košile. Je zde
zaměstnáno 60 zaměstnanců, kteří pracují na
dvě směny. Výroba byla nerentabilní, protože se
veškeré dílčí výrobky i materiál musely dovážet
z Aše a Vejprt. A tak se už 15. března 1953
předává tato provozovna pro Spojený velkoobchod oděvním zbožím s krajským sídlem
v Karlových Varech.
Vedením nového podniku je odvolán Jan
Wimr, který odchází do Karlových varů jako
bytový referent na Okresní národní výbor,
a vedoucím textilního skladu metrového zboží

a lůžkovin se stává L. Štolfa z Karlových Varů.
1. června 1960 přebírá sklad pod jménem Textil
Plzeň Jaroslav Valnoha z Velichova. V roce 1968
je v Křimicích postaven velký centrální sklad
a všechny ostatní sklady na Karlovarsku zrušeny.
Podnik přejímá Strojoprav (později Blex) Stará
Role - sklad plechového kuchyňského nářadí.
Tento podnik areál v roce 2003 prodává. I přes
velký zájem podnikatelů, kteří zde chtěli vybudovat vodní elektrárnu, se novým majitelem
stává chomutovská firma Obchod CZ. Tato firma v areálu podnikat nezačala, své útočiště si zde
dočasně našli příznivci paintballu. Firma později
vyhlásila bankrot a areál niťárny má opět nové
majitele. Na své využití teprve čeká, ale označení
MM
niťárna už mu asi nikdo neodpáře.

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

3. 10. Harry Potter a princ dvojí krve
(od 18.00 hod.)
10. 10. Pokoj v duši
17. 10. Krvavý Valentýn
24. 10. Jménem krále
31. 10. Transformens
- Pomsta poražených

Informace
Obecního úřadu
Stav obyvatel k 31. 8. 2009:
532, z toho 267 mužů a 265 žen
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