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Charita (1914)

Hospic či Charita
Vedle kostela Nanebevzetí Panny Marie
představuje výraznou dominantu velichovského panoramatu monumentální, zámek
připomínající budova zvaná dnes Charita. Ve
farní i obecní kronice byla však vždy uváděna
jako „hospic“. Původně označoval tento
název útulek pro pocestné, zřizovaný obvykle
při klášterech a udržovaný řeholníky. K založení velichovské Charity dal podnět tehdejší velichovský farář Carl Baumgärtl, který se
také podílel na organizaci její stavby a zajištění potřebných finančních prostředků.
Narodil se roku 1852 v Ostrově (Schlackenwerth), roku 1876 byl vysvěcen na kněze
a působil pak ve funkci kaplana a katechety
v Kadani. Jako duchovní správce velichovské
farnosti byl ustanoven pravděpodobně roku
1882 (údaje o tomto letopočtu se rozcházejí)
a jeho blahodárné působení trvalo celá tři
desetiletí, do roku 1912. Během této doby
získal i řadu titulů a uznání, kroniky ho
uvádějí vždy jako „monsignore“, tedy s čestným titulem, který uděluje papež. Podílel se
významně na přestavbě kostela (1895-1897)
a v roce 1904 inicioval založení a výstavbu
hospice na svahu Stengelbergu. Byl ve Velichově velmi ctěn, což dokládá i podrobné
vylíčení velkolepé oslavy 25. výročí jeho
působení v obci (1907) v obecní kronice.
Monsignore Baumgärtl se podílel za slavné

asistence na vysvěcení hospice 27.června
1909, stejně jako na zavěšení zvonu na věžičku budovy 9. října 1907 a konečně i na
vysvěcení nového hřbitova při ústavu roku
1914. Tam byl také se všemi poctami 7. července 1921 pohřben.
Velichovský hospic či Charita byl ústavem,
který vedly řeholní sestry sv. Kříže. Měly zde
pečovat o stovku nemocných, a to bez rozdílu
vyznání i původu, o osoby invalidní, nevidomé, postižené nejrůznějšími tehdy nevyléčitelnými chorobami, včetně duševních. Farní
kronika udává, že zde „jedenáct sester sv. Kříže
obětavě vykonává toto dílo milosrdenství“.
První chovankou ústavu se 29. srpna 1909 stala chudá ženy z Boru (Haid), stižená těžkým
rheumatismem, Anna Schneiderová.
Stavitelem Charity byl, podle zápisu
v obecní kronice, Hans Metke. Autora
návrhu zatím neznáme. Mezi podklady, týkajícími se dějin obce, které mi laskavě poskytla
pedagožka paní Zdeňka Horská z Velichova
a za něž jsem ji velice vděčná, je i část práce,
patrně diplomové, od dosud neznámého autora. Týká se historie Vojenských lesů a statků
a mimo jiné uvádí i popis Charity, hlavně
jejího vybavení. Ústav měl v prvním poschodí
středního traktu vlastní kapli, nad ní věžičku
se zvonem, který nesl nápis: Sancta Maria,
Pokračování na str. 4

Úvodník
Měsíce plné varování - hydrometeorologický
ústav upozorňuje na vichřice, pak na zvýšenou hladinu vody, o pár měsíců na její nedostatek a nebezpečí požárů, valí se na vás
varování o tom, že měnit pneumatiky ze zimních na letní je hazard, velikonoční zajíc ve
staniolu má do čokolády daleko, e-mail
poslaný z adresy České spořitelny je podvod,
medvídek Pú na dětském talířku je jedovatý…
co vybrat dřív?
Rozmary počasí se nevyhýbají ani naší obci,
přesto máme v tom našem údolí štěstí v tom,
že následky vichřice nejsou tak vážné, jako
v okolí. Zatím jedinou zjištěnou škodou jsou
čtyři spadlé smrky v obecním lese.
Já si ale přesto ještě jedno varování neodpustím. Varuji těch 24 domácností, které neberou uzavřenou smlouvu o odvozu komunálního odpadu vážně, že Obec Velichov na jejím obsahu trvá, do konce března jste měli
zaplatit částku uvedenou ve smlouvě. Stejné
varování se týká nájemců obecních pozemků
a majitelů psů. Tak, prosím, berte vážně
zaslanou upomínku.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Pronájmy obecních pozemků
Pokud máte zájem o pronájem pozemku,
který je ve vlastnictví obce, zažádejte si o jeho
pronájem, nebo jeho části, písemně. Vaší
žádostí se bude zabývat Zastupitelstvo obce
na svém nejbližším možném jednání. Zastupitelstvo se ale nebude zabývat tím, že
pozemek pronajme přímo tomu žadateli,
který zaslal svou žádost. Nejdříve musí
schválit samotný záměr obce požadovaný
pozemek pronajmout. Může se stát, že
obec má s pozemkem své záměry a Zastupitelstvo obce se rozhodne, že záměr
pronájmu neschválí. V případě, že bude
záměr schválen, musí být zveřejněn po
zákonem stanovenou dobu na úřední
desce a na webových stránkách obce (zálož-

ka Úřední deska). Na tento záměr musíte
znovu reagovat s tím, že popíšete, k jakému
účelu budete pozemek využívat (např.
zahrada, dlouhodobé uskladnění dřeva
apod.). Na dalším možném jednání pak
bude schválen pronájem pozemku konkrétní osobě, popř. firmě. Je plně v kompetenci Zastupitelstva obce, komu pozemek a za
jakým účelem pronajme. Může se tedy stát,
že na základě vašeho podnětu k pronájmu
pozemku, bude pozemek pronajat jiné
osobě, která v době, která je uvedená ve
uveřejněné vyhlášce, podá svou žádost také.
Možná se vám bude zdát procedura, která je
nezbytná k uzavření nájemní smlouvy
zdlouhavá, ale právě tento postup, který obci

ukládá Zákon o obcích, je důvodem, proč
výpovědní lhůta nájemní smlouvy trvá 3 měsíce. V případě, kdy např. prodáte svou
chatu, nepřechází automaticky pronájem
obecního pozemku, který jste doposud využívali, na jejího kupce. Právě výpověď nájemní
smlouvy je podnětem k projednání záměru
Zastupitelstvem obce, záměr je pak opět zveřejněn, a další zájemce tak již může reagovat na
již zveřejněnou veřejnou vyhlášku.
Zastupitelstvo obce může rozhodnout, že
zveřejní záměr pronajmout, popř. prodat
obecní majetek bez předchozího podnětu ze
strany zájemců. Sledujte proto pravidelně
úřední desku, kde jsou formou veřejných vyhlášek záměry zveřejňovány.

Změna dopravního řešení

Obec Velichov uvažuje o částečném omezení průjezdu kolem hřbitova
a kostela. Nezodpovědnost řidičů projíždějících po této místní komunikaci nepřiměřenou rychlostí nás nutí k radikálnímu řešení.

Značka omezující rychlost tyto řidiče nijak nerozhodí. Proto uvažujeme
o instalaci bariéry, která znemožní průjezd. Zda to bude závora nebo
sloupky, které bude možné v případě potřeby průjezdu odstranit, není
zatím vyřešeno. Stejně tak není dořešeno, kam tuto bariéru umístit.
Prosím tedy obyvatele části obce zvané Vinohrady, aby se vyjádřili k tomuto záměru. Vy v této části bydlíte, máte tedy největší právo podílet se na
rozhodnutí obce, které by mělo zajistit bezpečnost, zároveň by vás ale
nemělo neúměrně omezit.
Jednání k této problematice, na které jste zváni, se uskuteční ve středu
9. dubna 2008 od 16.00 hod. v kanceláři starostky obce.
MM
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Vyhláška o místním poplatku ze psů
K 1. 1. 2008 obec Velichov registrovala na svém
území 132 přihlášených psů. Za každého přihlášeného psa se obci Velichov platí místní poplatek a to na základě Obecně závazné vyhlášky
č. 2/2004 (dále jen vyhláška). Protože je právě
období splatnosti tohoto poplatku, zaznamenávám jako pracovnice Obecního úřadu, že
mnoho občanů se dopouští porušování této vyhlášky a to zejména v oznamovací (ohlašovací)
povinnosti. Ráda bych touto cestou občanům
jejich povinnosti připomněla a zároveň je se
zněním vyhlášky seznámila. Z vyhlášky vyplývá,
že poplatek je placen ze psa staršího tří měsíců.
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba,
která je držitelem psa a která má na území obce
trvalý pobyt nebo sídlo. Držitelem psa může být
i jiná osoba než jeho vlastník. Jedná se o osobu,
která o psa pečuje, jako by jej vlastnila a pes se
u této osoby nachází.
K oznamovací (ohlašovací) povinnosti patří:
1. ohlášení vzniku poplatkové povinnosti a to
do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
2. oznámit a doložit každou skutečnost, která
má vliv na výši poplatku nebo na osvobození
do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala
3. ohlášení zániku poplatkové povinnosti do
15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
Poplatek je roční, placen na kalendářní rok (od
1. 1. do 31. 12.) a to v těchto sazbách:
Za jednoho psa 150 Kč, za druhého a dalšího
psa jednoho majitele se poplatek zvyšuje na
200 Kč. Je-li držitelem poživatel invalidního,
starobního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu a důchod je jeho jediným zdrojem příjmů, je sazba poplatku za prvního

i každého dalšího psa 100 Kč. Poplatník
může být od poplatku osvobozen a to v případě, že se jedná o osobu nevidomou, bezmocnou a osobu s těžkým zdravotním postižením a poplatek neplatí osoba, která
provádí výcvik psů určených k doprovodu
osob se zdravotním postižením. Osvobozena
je i osoba, která si převezme psa z útulku
a poplatek neplatí po dobu jednoho roku od
převzetí. K poplatkové povinnosti je nutno
ještě dodat, že poplatek je splatný ročně bez
vyměření a to nejpozději do 31. března. V případě držení psa po dobu kratší než jeden
kalendářní rok se poplatek platí v poměrné

výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně trvalého pobytu,
zániku poplatkové povinnosti (např. úmrtí,
ztráta psa) během kalendářního roku je na
základě písemné žádosti vrácen vzniklý přeplatek na poplatku a to činí-li více než 50 Kč.
Nesplnění ohlašovacích povinností nebo
nezaplacení poplatku včas a ve správné výši
může být sankciováno.
Vzhledem k množícím se případům a nevyužití
„Psí amnestie“ vyhlášené v loňských červencových novinách bude obec Velichov v roce 2008
na základě znalosti místních poměrů majitelé
nepřihlášených psů již postihovat.
M. Převrátilová

Pozor na tzv. lepší nabídku
Některé z pojišťoven poslední dobou zasílají
svým klientům varování před pojišťovacími
zprostředkovateli různých společností. Tito
zprostředkovatelé se vám budou snažit vysvětlit,
že vaše stávající smlouva životního nebo
důchodového pojištění je již zastaralá, a pro vás
tudíž nevýhodná.
Důležitým parametrem vaší pojistné smlouvy je
garantovaná úroková míra. Úroková míra je
minimálním ročním zhodnocením naspořených finančních prostředků, které vám
pojišťovna zaručuje na celou dobu trvání
pojištění. Není výjimkou, že takové zhodnocení
je garantováno na třicet i více let.
Starší pojistné smlouvy, uzavřené před rokem
2004, mají garantované zhodnocení 4% ročně
i více. Smlouvy uzavřené po tomto datu mají
garantované zhodnocení zpravidla 2,4%, což je
maximální možná úroveň, stanovená vyhláškou
Ministerstva financí ČR. Doporučujeme vám
proto, abyste za žádnou cenu takové pojištění
nerušili, protože předčasná výpověď pojistné
smlouvy je pro vás vždy nevýhodná.
Ukončení pojistné smlouvy je závažným
krokem, a proto se pojišťovny snaží svým klientům vysvětlovat, co toto rozhodnutí znamená.

Často zaznamenávají jistý stupeň manipulace
s fakty ze strany „kvalitního poradce“, nicméně
rozhodnutí klienta musí respektovat. Není
výjimkou, že jediný, kdo na změně profituje, je
onen „kvalitní poradce“, který uzavře novou
„kvalitnější“ pojistnou smlouvu.
Většina pojišťoven nabízí bezplatné poradenství
svým klientům. Než se tedy rozhodnete měnit

Charita
Objekt ve Velichově známý jako
„Charita“ má nového majitele. Je jím firma SALVE SERVICE, s.r.o.. V současné
době jsou zpracovávány studie využití
celého areálu. Možností využití nabízí
tato lokalita rozhodně více. O výsledném
využití budeme, samozřejmě se souhlasem
firmy, informovat v některém z příštích
vydání Velichovských novin.

nebo ukončovat smlouvu, poraďte se s pojišťovnou, se kterou jste pojistnou smlouvu uzavřeli.
Převzato z dopisu varujícího klienta

Mobilní
svoz

Způsob likvidace komunálních odpadů
pomocí mobilního svozu se stává v naší
obci využívanějším. V březnu proběhl
další svoz a z výkazu, který je následně
obci zaslán, je patrné, že možnosti, jak se
pohodlně zbavit starých barev, akumulátorů a pneumatik, využíváte rádi. Pro
obec je určitě výhodnější uhradit náklady
spojené se svozem, než následně likvidovat černé skládky, které by byly tvořeny
právě tímto odpadem.
Děkuji vám tedy, že této možnosti
využíváte a přispíváte tím k pořádku
v obci a v neposlední řadě k ochraně životního prostředí.
MM
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Dokončení ze strany 1.
ora pro nobis (Svatá Maria, oroduj za nás)
a s hodinami. Chodby byly vyzdobena nástropními malbami biblických výjevů a světců,
podobné náměty se objevovaly i v barevných
vitrážích v oknech kaple. Mramorová deska
u vchodu s nápisem „Anno Domini 1904“
(Léta Páně 1904) označuje rok založení
ústavu. Technické vybavení hospice mělo na
tehdejší dobu vysokou úroveň. Byl zde
vodovod, ústřední topení, samospádem vody
poháněný výtah, tedy všechny předpoklady
pro péči o těžce nemocné. K vlastní budově

patřil hřbitov i velká zeleninová zahrada se
skleníkem a další užitkové pozemky - pole,
louky, sady. K tomu také hospodářství s potřebnými chlévy a stájemi.
Podle farní kroniky byl hospic zrušen roku
1950. Sestry odešly do svého mateřince v Českých Budějovicích a chovanci byli převezeni
do obdobného ústavu na Moravě. Roku
1953, po krátkém období, kdy budova sloužila jako vojenský lazaret, byla nabídnuta a předána Vojenským lesům. Přízemí bylo určeno
pro závodní učňovskou školu lesnického
dorostu, první poschodí za kanceláře oboro-

vého ředitelství podniku Vojenské lesy a statky a druhé poschodí za byty pro zaměstnance
ředitelství.
V poslední době došlo k dalším změnám co se týče majitele i využití. Doufejme, že to
budou změny příznivé a že tato v okázalém
historizujícím slohu pojatá budova, která
uprostřed zeleně doslova vévodí pohledu na
Velichov, zůstane zachována v celé vznešenosti svého vzhledu, umístění i krásného poslání,
které ji uvedlo v život.
S použitím dostupných pramenů a literatury
Zdenka Čepeláková

Charita (2003)

Věneček
tanečních
kurzů
4. dubna 2008 se od 20 hodin koná na sále
Hospody U lípy Věneček. Předprodej vstupenek byl již zahájen, a je možné je zakoupit
v hospodě. Vstupné 90 Kč. V tanečním rytmu bude hrát TEMPO. V programu vystoupí tančení klub Excellent dance Karlovy
Vary, na absolventy základního kurzu čeká
soutěž, samozřejmě taneční.
PV

Koňská lekce č. 7

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

5. 4.
12. 4.
19. 4.
26. 4.

Svatba na bitevním poli
Lovci pokladů: Kniha tajemství
Na vlastní nebezpečí
Nejkrásnější hádanka

Další výuka jízdy na koni se uskuteční v sobotu
5. dubna 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. Výuky se můžete účastnit zdarma, náklady jsou hrazeny z rozpočtu obce.
Pozn. autobusová linka (Velichov-Ostrov): odjezd
z Velichova v 8:38 hod

Informace
Obecního úřadu
Stav obyvatel k 29. únoru 2008:
529, z toho 263 mužů, 266 žen;
věkový průměr 38 let
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