Pohledy do minulosti Velichova /21.

Ilustrační foto

Léta válečná
O záboru Sudet v říjnu 1938 se farní kronika Velichova nezmiňuje. Jen kronika velichovské školy zaznamenala školní slavnost na
počest „osvobození Sudet“. A v březnu 1939
další, s projevem, který pojednával o výhodách ochrany, kterou říše převzala nad
územím Čech a Moravy zřízením protektorátu. Nejsou zde uvedeny žádné národnostně
zaměřené konflikty či demonstrace. Změnu
poměrů však naznačuje okolnost, že hospic charita přešla ze správy Sester sv. Kříže do
správy státní. Byl sem povolán z Liberce řád
uršulinek, jehož dům obsadil jeden z nových
vládních úřadů.
První skutečný dotek války postihl tehdejšího majitele panství, hraběte Eugena Czernina. Jeho nejstarší syn Karl Eugen padl
18. května 1940 ve Flandrech. Protože ve
Velichově strávil dětství a mládí a byl zde velmi oblíben, želela ho celá obec a zúčastnila se
smuteční bohoslužby. V tomto roce se ve
Velichově objevilo 60 francouzských válečných zajatců. Byli sem převezeni z Norimberka, aby odstraňovali veliké škody, které
způsobilo několik průtrží mračen na silnicích
a mostech, především na zcela neprůjezdné

trase z Velichova do Petrova. Pro zajatce byl
vybudován tábor, a protože je doprovázel
kněz, byla při něm se svolením generálního
vikáře zřízena i provizorní kaple, v níž byla
denně sloužena mše. O nedělích, při zavřeném kostele, mohli mít zajatci vlastní bohoslužbu i ve farním kostele. Byli prý velmi
zbožní. Kromě oprav silnice a regulace
Petrovského potoka, na jejíchž kamenech zůstaly dodnes jejich nápisy, pracovali zajatci také
v zemědělství. Stále více velichovských mužů
odcházelo na frontu a chyběly pracovní síly.
V roce 1940 byla dokončena stavba nové
farní budovy, slavnostně vysvěcená 18. srpna.
Provázelo ji i pohoštění, které - přestože
„odpovídalo válečným poměrům“, bylo i tak
bohaté. Své působení zde po devatenácti letech ukončil pro nemoc P. Johann Frank
a správu farnosti převzal P. Wenzel Zwerenz.
Zimy v letech 1940, 1941 a 1942 byly
mimořádně tuhé a dlouhé, s velkými mrazy až -30°C - a spoustami sněhu. Těžce poškodily ozimy i ovocné stromy, také úroda brambor byla malá. Znamenalo to snižování
přídělů, které byly zavedeny od začátku války.
Brambor dostal jeden obyvatel na celý rok
100 kg. Na měsíc si na potravinové lístky

mohla jedna osoba koupit 1,5 kg mouky,
7 kg chleba, 80 dkg másla a ostatních tuků,
15 dkg těstovin, 32 dkg ostatních potravin.
Týdenní příděl masa obnášel 35 dkg, 2 vejce
a 1 a 3/4 litru „modrého“ mléka (odstředěného). „Příděly proti mírové době omezené,
ale dostačující“ komentoval pan farář.
V dubnu 1941 bylo do Velichova z bombardovaného Düsseldorfu přivezeno 30
chlapců s vedoucím, učitelem, knězem a kuchařem. Ubytování dostali v zámecké přístavbě. Přicházely zprávy o padlých a nezvěstných - farnost ztratila již 14 mužů, „kteří
padli v boji za svobodu našeho domova
hrdinskou smrtí.“ (Proč však v cizí zemi?).
Stále více věřících hledalo útěchu v kostele.
Zápis z roku 1941 končí pan farář povzdechem:
„Bůh dej, aby nastávající rok přinesl vytoužený
mír, klid a pořádek, jako odměnu za těžké
oběti frontových bojovníků i zázemí…“
Rok 1942 začal v lednu odvozem rekvírovaných zvonů a slavným pohřbem nadpraporčíka letectva Karla Leo Habla na velichovském hřbitově. Zima - i ve Velichově zlá ovlivnila podstatně situaci na východní frontě, kritický stav vojáků, nedostatečně vybaPokračování na str. 6

Úvodník
Poslední vydání Velichovských novin k vám
do schránky sice dorazilo až v prvních prosincových dnech, za to v nich najdete skutečně aktuální informace o listopadových
akcích, které se ve Velichově udály.
Poslední dva listopadové víkendy se nesly ve
společenském duchu - obecní ples a rozsvěcení vánočního stromu se bezesporu stávají
tradičními akcemi tohoto období. Tak
vysoká účast vás, velichovských občanů, nám
dává znamení, že je víc než vhodné v obdobných akcích pokračovat. A já vám za to
děkuji.
Jménem Obce Velichov vám přeji úspěšné
zvládnutí předvánočního shonu, klidné
a spokojené prožití vánočních svátků s vašimi blízkými - ať už ve skutečnosti nebo
v mysli, hodně sněhu na horách při zimních
radovánkách, žádné úrazy a hlavně to
správné nakročení do nového roku 2009.
Markéta Moravcová, starostka obce
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2. Obecní ples
V sobotu 22. listopadu 2008 se sál Hospody
U lípy zaplnil návštěvníky druhého obecního
plesu. K tanci hrála po celý večer kapela
Alabalabamba, která se do Velichova dostala,
sice se zpožděním, ale přece. Zpoždění způsobil stav silnice, který nedovolil plně naloženému autu zdolat kopec v Kyselce. Díky pomoci
a autu Honzy Bitmana se tak podařilo kapelu
dostat po kluzké silnici až do Velichova.
Předtančení v provedení tanečního klubu Excellent dance Karlovy Vary zahájilo ples,
tančení ukázky se pak staly ještě dvakrát součástí programu. Losování tomboly pak bylo
zlatým hřebem programu. Hlavní cena - 10
metráků uhlí včetně dovozu, byla nakonec
vydražena. Zaplněný parket do pozdních ranních hodin byl odměnou nejen pro pořadatele, ale určitě i pro kapelu.
Jisté je, že výtěžek z akce poputuje na rekonstrukci velichovského kostela. Doposud neznám výši poplatku Ochrannému svazu autorskému, proto zde nemohu uvést přesnou výši
výtěžku. Za to, že se ples vydařil, patří dík samozřejmě všem jeho návštěvníkům, ale i těm,
kteří přispěli na jeho program, nebo věnovali
ceny do tomboly. Děkuji tedy těmto sponzorům: Uhelné sklady František Buťa; Elektro S - Štěpánek, Ostrov; Autodoprava - Jiří
Bitman; Chodovar; Brett Group, a. s., Boží
Dar, provozovna Velichov; Lékárna Na poliklinice Ostrov; AVELINE - knihkupectví,
Michal Grossmann; Karlovarská zemědělská,
s. r. o. - Hubert Plomer; Zahradní technika Lubomír Kříž, Ostrov; Českomoravská stavební spořitelna - Milena Horská; Finanční poradce Jana Reháková; Lesní a zahradní technika Stihl - Karel Hamrla; Klenoty Dana
Ondrůšková, Ostrov; Miloslav Švejstil; HC
Kredit - Vladimír Hoch; Profi money servis,
Karlovy Vary; Dům kultury Ostrov a Karlovarský kraj.
MM
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Topná sezóna
Léto a teplý podzim jsou dávno za námi a topná sezóna je v plném proudu. Každému, kdo se
musí postarat o vytápění svého bytu nebo domku, už pouhé vyslovení termínu „topná sezóna“
vyvolá nemalé vrásky na čele. A jsou každý rok
hlubší. „Co já do toho kotle zase nacpu,“ řekne
si leckterý z nás. Plyn je drahý, o elektřině ani
nemluvě, topný olej nepřichází v úvahu. Takže
heslo: „všechno, co hoří“, může být také odpověď na tuto otázku. A že opravdu někdy spalujeme všechno, co hoří je někdy, zvláště ve večerních hodinách, v ovzduší cítit.
Co tedy v našich kotlích a s jakými důsledky
spalujeme?
- suché tvrdé, nebo měkké dřevo - proti tomu asi
nikdo nebude nic namítat
- černé, nebo hnědé uhlí - tady už bychom mohli
mít výhrady, ale v podstatě je to ještě pořád
v pohodě.
Horší už to bude s následujícími položkami:
Plasty - spalováním vzniká velké množství dioxinů (skupina vysoce nebezpečných látek) vznik rakoviny, poškození hormonálního, imunitního a nervového systému.
Spalováním polystyrénu vzniká např. jedovatý
styrén. Dřevotříska, laminové desky, starý nábytek spalováním se uvolňuje formaldehyd - rakovina, podráždění očí a plic, bolesti hlavy, poškození nervového systému a deprese, poškození
jater a ledvin.
Celobarevné letáky a časopisy - spalováním se
uvolňují těžké kovy z barev - vrozené vady
narozených dětí, jejichž matky dýchaly takto
znečištěné ovzduší a rakovina.
Tetrapak (obaly od mléka a džusů) - jedná se o

složitý šestivrstvý obal, ve kterém se vyskytují
kovy, plasty, papír, barvy, takže jeho spalováním vznikají všechny škodliviny uvedené
výše - dioxiny a těžké kovy.
Umělé tkaniny, molitan, silon - spalováním vzniká
kyanovodík, benzen - tomu se přičítá podpora
vzniku leukémie.
Třešínku na dortu jsem si nechal na konec.
PVC (ubrusy, různé fólie, hadice apod.) spalováním vzniká vinylchlorid (vysoce rakovinotvorná látka), plynný chlor a dokonce i fosgen - co je to za látku si jistě pamatují starší z
nás, kteří absolvovali školení civilní obrany.
Kdo je nejvíce ohrožen? Paradoxně (nebo možná spravedlivě) samotný palič odpadů. Nejvyšší
koncentrace byly naměřeny v nejbližším okolí
komína. Škodlivé látky sice částečně vylétnou
komínem ven, ale vzápětí se snesou do nedalekého okolí, v případě, že
prší, se snesou ihned na komín a střechu odtud na zem
a po oschnutí je pěkně vydýcháme. Další část škodlivin zůstane v popelu, který
z kotle musíme vynášet, a při
této manipulaci se neubráníme opět nadýchání jemných částeček. Zároveň si
tímto prachem zamoříme
i celou kotelnu. No a dalšími
ohroženými jsou samozřejmě
sousedé v našem okolí.
Co říci závěrem? V blízkém
okolí naší obce se nenachází
žádný velký znečišťovatel ovz-

duší, který by nám pravidelně podkuřoval pod
nos. Takže kvalitu vzduchu, který dýcháme, si
z velké části tvoříme sami. Domácí kotelny přispívají stále více k vzniku rakoviny, srdečních
a dýchacích onemocnění. Při měření kvality
ovzduší na venkově bylo překvapivě zjištěno, že
v zimním období je zde horší ovzduší než v centrech velkých měst a na Ostravsku. Zdravotní
důsledky dýchání škodlivin se v těle kumulují
a naplno mohou propuknout až po letech.
Marně potom přemýšlíme z čeho, že tu chorobu máme? Měli bychom si dát na misku vah
peníze a zdraví. Co je pro nás důležitější? Cest
ke snížení nákladů na otop je několik, ale
o tom někdy příště.
S použitím materiálů dostupných na internetu sepsal
Pavel Rieger

Pád z obecní lávky
do potoka už nebude tak snadný.
Díky novému zábradlí, které bylo
kompletně na lávkách
vyměněno,
v jednom případě
doplněno, tak vypadá naše obec zas
o kousek líp.

Starostka obce Markéta Moravcová přebírá dne 13. 11. 2008 v
Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky od jejího
předsedy Miloslava Vlčka a 1. místopředsedkyně Miroslavy
Němcové dekret udělující právo užívat obecní symboly.
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Sobota před prvním adventem
V sobotu 29. listopadu se od 16.30 hod.
podařilo divadelní scéně DK Ostrov zcela
zaplnit sál Hospody U lípy. Premiéru pohádky O popleteném čertovi si nenechaly ujít
nejen děti z Velichova, ale i z okolí. Pro děti
bylo připraveno i sladké občerstvení od pana
Zágnera a limonády od Honzy Bitmana.
Ve dvoře před hasičskou zbrojnicí se pak sešly
děti se svítícími lampiony. V doprovodu
hasičů se vydaly na průvod vsí k náměstí, kde
pokračoval program rozsvícením stromu, vystoupením dětí z Mateřské školy Velichov
následovaný společným zpíváním koled s Denisou Dyrcovou za hudebního doprovodu
Vladimíry Hubené. Zlatým hřebem programu
byl ohňostroj, který se na obloze nad
Velichovem rozzářil za tónů skladby z filmu
Bathory. Vánoční atmosféru umocnilo
svařené víno pro dospělé a čaj pro děti.
Poděkování patří panu Bitmanovi za dovoz
a osazení stromu, velichovským hasičům za
jeho ozdobení a za usměrňování dopravy během celé akce, Marušce Převrátilové za výrobu ozdob na strom, ředitelce MŠ Velichov
Lydii Kučerové za nacvičení dětského vystoupení, Dušanu Krivošovi za přípravu
velkolepého ohňostroje, Honzovi a Jirkovi
Škuthanovým za dovezení pódia, Jardovi
Zágnerovi a Vlaďce Tesařové za přípravu
svařáku, Miroslavu Kučerovi za fotodokumentaci a v neposlední řadě všem, kteří se
akce účastnili.
MMTM
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Obytná
zóna
Nárůst počtu vozidel a intenzit automobilové
dopravy vyvolává potřebu stanovování jednoznačnějších, jasných pravidel a omezení. Platí
to, mimo jiné, i u místních komunikací té
nejnižší dopravní i významové kategorie. Po
těchto komunikacích ještě před řádově cca
deseti, dvaceti léty projížděla auta pouze sporadicky, protože navazovaly na průjezdné,
tranzitní úseky státních silnic a zajišťovaly
pouze zdrojovou dopravu. Proto většinou
neměly ani bezprašný kryt, natož pak chodníky. Sloužily hlavně jako příjezd a přístup
pěších od páteřní komunikace k jednotlivým
většinou rodinným domkům. Vzhledem k zanedbatelné intenzitě motorové dopravy si zde
hrály děti, vozidla parkovala dle okamžité
potřeby řidiče, apod.
V rámci již minulých novel „silničních
pravidel“ toto vzal zákonodárce v potaz a zařadil tyto komunikace, při podmínce dodržení
několika základních pravidel, jako „pěší“ s možností pojezdu motorových vozidel a nazval je
„obytnou zónou“.
Tak je tomu i ve Velichově. Obytnou zónu zde
máme již několik let, přesto se ale nedaří
překonat setrvačnost myšlení zde bydlících
obyvatel, protože ti většinou změnu dopravního režimu neberou s ohledem na doprovodná omezení kladně s tvrzením, že tuto komunikaci užívají x desítek let .
„Obytná zóna“, ze stavebního a legislativního
pohledu, je dopravním prostorem jednoznačně vymezeným dopravním značením a vjezdovým prahem nebo chodníkovým přejezdem.
Z dopravního pohledu je „obytná zóna“
takový uliční prostor, kde na jedné společné
ploše a bez vyznačených nebo vyvýšených
chodníků se pohybují vozidla i chodci společně, přičemž k sobě musí být vzájemně ohleduplní! V obytné zóně povolena maximální
rychlost 20 km/h, je možno parkovat pouze
na vymezených a jednoznačně vyznačených místech. Chodci smějí užívat silnici v celé její šířce,
přičemž se na ně nevztahují ustanovení o chůzi
vpravo. Hry dětí na vozovce jsou povoleny.
Na závěr ale to nejdůležitější: v obytné zóně
platí vždy „pravidlo pravé ruky“ - tedy řidiči
musí dávat vždy přednost automobilům přijíždějícím zprava. Pokud tedy jedete ve
Velichově směrem od Rafandy, měli byste dát
přednost těm, kteří sjíždějí od mateřské školy,
když jedete od obchodu směrem k hřišti, měli
byste dát přednost těm, kteří jedou od paneláku. Při výjezdu z obytné zóny dáváte přednost úplně všem - konkrétně zde ve Velichově
byste měli, v případě, že jedete od paneláku,
dát přednost autu, které by mohlo jet po cestě
za obchodem. Zapátrejte ve své paměti, zda
tato pravidla dodržujete.
MM

Taneční kurzy
Obec Velichov ve spolupráci s tanečním
klubem EXCELLENT DANCE Karlovy Vary
pod vedením Petry Hudcové a Pavla
Výborného pořádají opět TANEČNÍ KURZY
ve Velichově.
Zahájení: sobota 13. 12. 2008 hospoda u Lípy
18:00 - 19:45 hod. - kurzy pro začínající páry
20:00 - 21:45 hod. - kurzy pro pokročilé páry
Celkem 6 lekcí - termínový harmonogram
bude zveřejněn při první lekci.
Cena za 1 taneční pár 1.000,- Kč / 6 lekcí
Přihlásit se můžete zejména elektronicky na
adrese: pavel.vyborny@seznam.cz, popřípadě
telefonicky na čísle +420 777 095 120 (každý
den od 16:00 do 18:00 hod.)
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Dokončení ze strany 1.
vených na ruské čtyřicetistupňové mrazy,
vyvolal potřebu sbírek. Obyvatelstvo odevzdávalo především kožichy a teplé prádlo „bohužel opožděně pro přední linie“ konstatoval pan farář. „Naděje na vítězný konec
války, očekávaný v tomto roce po velkých úspěších našich vojsk během letního tažení
a přes ujišťování vlivných osobností se nevyplnily. S počátkem zimy následovaly opět
ústupy v Rusku Boje na všech frontách trvají
s nezmenšenou silou…“ Farnost ztratila
dalších 16 mužů.
Zápisy ve farní kronice jsou pak stále
stručnější. Konstatují porážku u Stalingradu
i v severní Africe. I když „nezlomily bojovného ducha našich vojáků“, bojujících proti

přesile. Jsou hlášeny ústupy a přesuny vojsk.
Množí se nálety na německá města a pro
posílení výzbrojních rezerv byl vyhlášen sběr
kovů. Velichovský kostel odevzdal téměř 60
kg barevných kovů - svícny, mešní konvičky,
zvonky, poškozený kříž, lampu. Dalších 13
farníků „splnilo věrně svou povinnost
a položilo život.“
Rokem 1943 německé zápisy ve farní kronice končí. Je tu ještě jen sdělení, že v tomto
roce se ve Velichově narodilo 10 dětí, byly uzavřeny 3 sňatky a 8 obyvatel zemřelo. Existovalo
asi mnoho pochopitelných důvodů, pro které
pan farář nemohl nebo nechtěl dále zaznamenávat to, co následovalo…
S použitím dostupých pramenů a literatury
Zdenka Čepeláková

Koňská lekce

Nový obecní inventář
Že jste si ještě nevšimli? No ono se vás to také
nemusí týkat. Tohoto nového obecního majetku budou, jak doufáme, využívat majitelé
pejsků, kteří své čtyřnohé kamarády venčí okolo náměstí, paneláků a bytovek. Ano, jsou to
koše se sáčky na psí exkrementy. Donutit někoho, aby „nadílku“ po svém psovi uklidil stejně tak, jako to doposud dělali zodpovědní
pejskaři, se nám asi nepodaří. Ale snad se podařilo zneškodnit argument pejskařů, kteří
tvrdí, že by exkrementy sbírali, kdyby je bylo
kam házet. Koše jsme rozmístili tam, kde jsou
dle našeho názoru nejčastěji venčeni psi.
Nemá smysl dávat takový koš mezi rodinné
domy, kde má každý majitel zahradu, nebo
pole, popř. les hned za domem, ačkoli i zde
není nikdo nadšen, když si donese na botě
domů „voňavou památku“. Pokud si ale myslíte, že jsme nějaké místo opomenuli, dejte
nám vědět.
U jednoho z košů už někdo neodolal a udělal
si z balíku sáčků trhací kalendář, nebo že by si
hrál na Večerníčka?
MM

Les značek

Mnozí z vás zaznamenali nárůst dopravních
značek v naší obci. Ty, kteří mají pocit, že je
zde „přeznačkováno“, musím zklamat - ještě to
není vše. Jen obec Velichov byla nucena na
základě schváleného dopravního pasportu na
svých komunikacích nově osadit více než 26
značek a 8 značek odstranit. Dalších 32 značek bude v dohledné době na krajských silnicích osazovat Krajská správa a údržba silnic.
MM

Pozvánka
Svaz postižených civilizačními chorobami
v ČR, místní organizace Velichov - Vojkovice,
zve všechny své členy na vánoční posezení spojené s výroční schůzí, které se koná v úterý 9.
prosince 2008 od 11.30 v Mexickém zálivu.
M. Balounová

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

CASTILA o. s. v Moříčově zve všechny milovníky koní z řad občanů Velichova dne 6. prosince 2008 (sobota) v době od 9.00 - 11.00
hod. na návštěvu tohoto jezdeckého klubu.
Důležité je teplé oblečení a pro samotnou jízdu na koních holínky. 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

6. 12.
12. 12.
20. 12.
27. 12.

MAMMA MIA
HANCOCK
NESTYDA
WALL* I (promítá se od 18.00 hod.)

Informace
Obecního úřadu
Stav obyvatel k 31. 10. 2008:
534, z toho 265 mužů a 269 žen
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