Pohledy do minulosti Velichova /10.

Prof. Dr. Josef Löschner
V druhé polovině 19. století poznamenala
svým stavebním zásahem vzhled velichovského
zámku a svým významem dějiny obce
mimořádná osobnost - prof. Dr. Josef
Löschner. Narodil se 7. května 1809 jako syn
mlynáře v Kadani. Studoval na pražské uni-

verzitě. Roku 1834 se stal doktorem veškeré
medicíny a brzy nato asistentem u svého učitele, profesora Krombholze. O čtyři roky později byl už asistentem na první pražské
lékařské klinice a od roku 1844 vedl dětskou
nemocnici sv. Lazara Praze. Nejen že se tato
nemocnice stala jeho přičiněním vzorovým
ústavem, ale dokázal zajistit i její finanční
zabezpečení a později získat i vlastní budovu
na Karlově náměstí. Jeho vědecká kariéra
stoupala díky jeho neobyčejným odborným
i organizačním schopnostem k nejvyšším hodnostem. Byl jmenován mimořádným profesorem dětského lékařství (1854), zvolen rektorem pražské univerzity (1863), dvorním
i zemským zdravotním radou, získal titul „svobodný pán“ a stal se osobním lékařem císaře
Františka Josefa I. Zemřel 19. dubna 1888 a je
pohřben i se svou manželkou Annou, rozenou
von Maasburg (1835 - 1911) na velichovském
hřbitově. Náhrobní obelisk zdobí Löschnerův
erb s latinským nápisem „Semper paratus“
(Vždy připravený ).
Na Karlovarsko přivedla doktora Löschnera další z jeho odborností - balneologie, pro
jejíž studium nalézal ve zdejší lázeňské oblasti

Pramen krále Otty, Karlovy Vary 1857). Tato
publikace vyšla celkem třináckrát. Vydání
z roku 1857 uvádí v nabídce zajímavostí z okolí lázní také Velichov, „který je pro svou příjemnou polohu nyní hojně navštěvován lázeňskými
hosty z Karlových Varů i od pramene krále Otty
(Kyselka), o to více, že nynější majitel, pan Karl
Anger se postaral o pohodlný pobyt v nově postaveném hostinci „U lípy“, kde je možno po předchozí
objednávce dostat oběd a kdykoliv dobrou kávu,
pivo a jiné občerstvení. Můžeme se dát obsloužit
v salonku uvnitř, v zahradě nebo v salonku zeleném,
listnatém, který poskytuje veliká lípa před domem.
Zámeček, který stojí naproti má mnoho zajímavého, nalezneme zde sál, vyzdobený před mnoha
staletími freskami, svěžest jejichž barev je udivující.
Na klenbě stropu je vidět kříž templářů, z čehož lze
tušit, že statek Velichov v dřívějších dobách patřil
templářům z Ostrova“. (Jde o omyl, v Ostrově
sídlil v 17. - 19. století řád piaristů a Velichov
jim nikdy nepatřil. Če.) Autor se dále zmiňuje o kostele, od nějž je krásný výhled do údolí
Ohře, až k Himmelštejnu, stejně jako z vrchu
Dewesbergu (Thebisberg - Děvín). „Obec, která
nyní čítá 80 čísel je od severu chráněna kopci, má
velmi příjemnou teplou polohu, vynikající půdu pro

všechny předpoklady. Předmětem jeho zájmu
byly především tehdy vzkvétající lázně Kyselka
(Gieshübel - Sauerbrunn). Již roku 1846 se
objevilo první vydání Löschnerova německého spisu o účincích těchto lázní (Minerální
pramen z Kyselky v Čechách, vývěr nazvaný

pěstování zeleniny a ovoce, což vše je k dostání v širokém okolí po celé týdny. Velichov je rodištěm
25. 12. 1842 zesnulého ředitele pražské hudební
konservatoře Friedricha Dyonise Webera...“
Josef Löschner uvádí v článku také výčet
Pokračování na str. 4

Úvodník
Každý z nás sedí na židli, která má tři nohy.
Tou jednou opěrnou nohou je naše rodina,
přátelé a nejbližší. Tou druhou je práce, která
někoho z nás baví, někdo ji bere jako nutné
zlo, každopádně je ale zdrojem našich příjmů, bez kterých by ten život byl podstatně
složitější. A tou třetí, nejdůležitější nohou, je
zdraví. Když se nám jedna ze tří noh podlomí, máme ještě dvě, které nás na židli udrží
a pomůžou té třetí dát se znovu dohromady.
V okamžiku, kdy se octneme bez práce, rodina nás podrží. Horší situace ale nastává,
pokud se podlomí noha, která představuje
zdraví. Hrozí totiž, že díky tomu bude nalomena noha představující práci a následně utrpí i rodinné vztahy. A udržet se na té jedné
noze už dá hodně úsilí a přemáhání.
Přeji vám tedy, abyste v roce 2008 měli pevné
všechny tři nohy té vaší židle. Nejpevnější ať
je ta představující zdraví. K tomu nutnou
dávku štěstí a spokojenosti!
Markéta Moravcová
starostka obce
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Ohlédnutí za rokem 2007
Na těchto dvou stranách se společně ohlédneme
za kulturními, společenskými a sportovními akcemi, které se
v uplynulém roce udály ve Velichově.
Za Obecní úřad jsme popřáli 32 jubilantům.
20. února: Masopustní rej
24. února: Hasičský ples
30. dubna 2007 proběhlo již tradiční stavění máje,
kde nechyběly se svým vystoupením děti z naší
mateřské školky
5. května 2007: Rubínová svatba - po 40ti letech byli
starostkou znovu oddáni manželé Honovi

Masopustní rej

Dětský den

2. června 2007: Dětský den
květen – září 2007: Velichovské kulturní léto
28. června 2007: - Rozloučení s předškoláky
7. července 2007: První vítání občánků ve Velichově
14. července 2007: Den fotrů
11. srpna 2007: Nohejbalový turnaj
1. září 2007: 2. Dětský fotbalový turnaj
20. října 2007: Zimní pohár
a oslava 60. výročí založení SDH Velichov
24. listopadu 2007: 1. Obecní ples ve Velichově
2. prosince 2007: Pohádka Babice Rejdice
a rozsvěcení vánočního stromu

Manželé Honovi

Dětský fotbalový turnaj

Stavění máje

Ivo Pešák - Velichovské kulturní léto

Honza Vyčítal na velichovském
Countrybluegrassfestu No. III.
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Rozloučení s předškoláky

Nohejbal

Poděkování
Rozsvěcení vánočního stromu

Vítání občánků

Den fotrů

Chtěli bychom tímto poděkovat zastupitelstvu obce Velichov za finanční a vstřícnou
podporu Svazu postižených civilizačními
chorobami Velichov - Vojkovice.
Díky této podpoře mohl svaz pořádat kulturní a společenskou činnost. V našem případě se jednalo o posezení, které se konalo
10. prosince 2007. Vesměs se zde sešli
starší občané, kteří si na chvíli odpočinuli
od svých starostí. Vzájemně si popovídali,
zavzpomínali a za hudebního doprovodu
pana Jiřího Svobody i zazpívali.
Za SPCCH
Margita Balounová

Jasan na hřbitově
V týdnu před Vánoci dostal svůj dárek
i vzrostlý jasan na hřbitově. Jeho suché a těžké
větve byly prořezány, nehrozí tak jejich pád na

1. Obecní ples ve Velichově

Babice Rejdice

okolní hroby. Jak si stromolezec s větvemi
a samotnou výškou poradil, můžete obdivovat
na fotografii.
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Dokončení ze strany 1.
majitelů panství až po rok 1855. V letech
1823 - 1855 patřil statek Velichov Franzi
a Anně Peilkanovým, od jejichž dědiců jej
koupil „nynější majitel pan Karl Anger z Karlových Varů“. O rok později (1856) zakoupil
toto sídlo sám Josef Löschner a na zámku dal
provést stavební úpravy. Změnily především
jeho vnější vzhled, zbavily zámek všech pozdně
barokních zdobných prvků a vtiskly mu strohý
klasicismem ovlivněný ráz.
Josef Löschner je autorem dlouhé řady balneologických publikací. Věnoval se účinkům
minerálních pramenů - kromě oněch v Kyselce
a Karlových Varech - v Bílině, Teplicích,
Kynžvartě, Děčíně - Podmoklech. Byl zakladatelem 1. Katedry balneologie v Praze (1854).
Kromě balneologických publikací vydal Löschner v letech 1840 - 1868 více než tři desítky
publikací a statí, týkajících se hlavně dětských

nemocí, především infekčních, které tehdy
výrazně ovlivňovaly dětskou úmrtnost (spála,
spalničky, černý kašel, neštovice, záškrt), jejich léčení,
také očkování proti
nim. Věnoval se však
i dalším, epidemic-

S použitím dostupné literatury a pramenů
Zdenka Čepeláková

Koňská lekce č. 4

Svoz komunálních odpadů v roce 2008
Ceny za svoz komunálního odpadu zůstávají
pro rok 2008 stejné jako byly v roce 2007.
Částku, kterou najdete ve své smlouvě,
uhraďte do 31. března 2008 v hotovosti do
pokladny OÚ nebo převodem na účet
151 684 956/0300, variabilním symbolem je
číslo smlouvy.
Pro případ, že byste nemohli svou smlouvu
najít, uvádíme v následující tabulce ceny
podle druhu svozu a velikosti sběrné nádoby.
Vývoz 1 x týdně
bez pronájmu nádoby
s pronájmem nádoby

70l
1 225 Kč
1 395 Kč

110l
1 877 Kč
2 047 Kč

kým onemocněním, srdečním vadám, vlivu
dědičnosti i atmosférických změn na zdravotní
stav, také dětské leukémii. Jeho zásluhy došly
ocenění několika vysokými řády. V Kyselce
byla pak Dr. Löschnerovi v srpnu roku 1884
odhalena busta, dílo pražského sochaře
Tomáše Seidana (1830 - 1890).
Prof. Dr. Josef Löschner si Velichov velmi
oblíbil, pobýval zde více než třicet let a nalezl
zde také místo svého posledního odpočinku.

Vývoz 1 x 14 dní
bez pronájmu nádoby
s pronájmem nádoby

733 Kč
903 Kč

1 059 Kč
1 229 Kč

Vývoz - kombinace
bez pronájmu nádoby
s pronájmem nádoby

1 020 Kč
1 190 Kč

1 536 Kč
1 706 Kč

I v roce 2008 proběhne dvakrát mobilní
svoz nebezpečného odpadu a dvakrát bude
vždy na 3 dny umístěn kontejner na velkoobjemový odpad. O přesných termínech
budeme informovat prostřednictvím Velichovských novin.

Vzhledem k zájmu velichovských dětí bude
Obec Velichov i v roce 2008 přispívat jednou
měsíčně na výuku jízdy na koních. Ta další se
uskuteční v sobotu 5. ledna 2008 v prostorách jízdárny Občanského sdružení „Castila“
v Moříčově v době od 9.00 - 11.00 hod.
Lekce se můžou účastnit začátečníci i pokročilí. Důležité je teplé oblečení a pro samotnou jízdu na koních holínky.
Pozn.: autobusová linka (Velichov - Ostrov): odjezd
z Velichova v 8.38 hod .

Kino v Kyselce

Aktuální informace pro živnostníky

leden
promítá se vždy v sobotu od 19.30 hod.

DOTACE Z FONDŮ EU
V první výzvě našim klientům byly schváleny
všechny projekty, další bude v únoru!
Využijte této možnosti !
Výše dotace: 60% z investice
Maximální výše investice: 5 000 000 Kč
základní podmínky:
- podnikatel v obci do 2000 obyvatel (truhlář,
pneuservis, kovodílna... jakékoliv řemeslo)
- musí mít za účetně uzavřený rok 2007 méně
jak 10 zaměstnanců
Doplňující info:
Dotaci lze čerpat na:
- rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro
zakládání a rozvoj existujících mikropodniků (stavební materiál, stavební práce)
- úprava povrchů v areálu podnikatelské

provozovny (např. odstavná stání, úprava
povrchů pro skladové hospodářství)
- připojení k technické infrastruktuře
- nákup strojů, výrobních zařízení a technologie
sloužící k zakládání a rozvoji mikropodniků
- nákup vybavení provozovny pro podnikatelskou činnost (základní nábytek)
- pořízení výpočetní techniky
pro žadatele z oblasti:
C (Zpracovatelský průmysl), F (Stavebnictví),
G (Obchod; opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro
domácnost, s výjimkou oddílu 51).
Maximální výše investice je 5 milionů korun
V případě zájmu využijte těchto kontaktů:
Jana Reháková, tel. 775232786,
e-mail: jana.rehakova@respect.cz

5.1.

GYMPL

12.1.

RATATOUILLE

19.1.

DENNÍ HLÍDKA

26.1.

KDYŽ SI CHUCK
BRAL LARRYHO

Informace
Obecního úřadu
Stav obyvatel k 30. listopadu 2007:
524, z toho 262 žen a 262 mužů
Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Velichov
přejí všem občanů hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti v novém roce 2008!
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