Velichovská májka
Počasí jak na objednávku, nádherná vystoupení
dětí z velichovské školky, ukázka karate v provedení Matěje, spousta chlapů ochotných májku
postavit, spokojený výherce - pan Skoček z˙Velichova, a hudební program - taková atmosféra
zavládla v pátek 30. dubna v amfiteátru vedle
hospody. Stavění májky se vydařilo, jak mělo,
a snad odcházeli všichni spokojení. Poděkování
patří chlapům, kteří pondělní dopoledne věnovali přípravě májky - pánům Bačíkovi, Götzovi,

Klimentovi a Šmejkalovi (dle abecedy) a Honzovi Škuthanovi za velice odborné vedení
chlapů při stavění máje. Více fotografií najdete
časem ve fotogalerii na webových stránkách
obce.
red

Úvodník
"OS: Vazeny kliente, prijdte si pro rychlou
pujcku az 100 tis. Kc bez predlozeni dokladu
do nejblizsi pobočky banky XY nebo nas
kontaktujte na bezplatne telefonni lince
800…". Také vás tato obchodní sdělení, která
chodí prostřednictvím SMS obtěžují? A také
jste nedávali nikomu souhlas se zasíláním
obchodních sdělení, natož vaše soukromé
telefonní číslo? A došla vám trpělivost a začali jste se bouřit a reklamní SMS řešit? Já se
o to pokusila. Zatím jsem asi horkým bramborem mezi mým operátorem a bankou,
u˙které jsem nikdy klientkou nebyla. Jeden
svaluje vinu na druhého, argumentují veřejným telefonním seznamem, ze kterého je mé
číslo vymazané, ale seznam jako takový nikde
k nalezení není. Po informaci o tom, že bylo
zasílání obchodních sdělení zablokováno,
přichází další obdobná SMS. Já vím, SMS se
dá lehce vymazat, ani ji nemusím číst, když
na to přijde. Ale mně vadí spíš to zklamání
po tom, co se do mobilu podívám. Slyším
známý zvuk signalizující přijetí SMS, pomyslím si, kdo si na mne vzpomněl, natěšená
odemknu mobil a tam obchodní sdělení.
Kdo mě má co otravovat s něčím, na co ani
nemá zákonné právo? A ve znamení rčení
o˙tom, že stokrát nic umořilo… (sami si
doplňte zvíře), jsem to celé sama pro sebe
uzavřela krátkým dopisem adresovaným jedné z bank, kde žádám o sdělení, kde přišli
k˙mému telefonnímu číslu a souhlasu se
zasíláním sdělení. A teď? Teď už se jen těším
na to, co banka odepíše.
Přeji vám krásný květen plný zpráv, které
vás nezklamou, a maminkám hezkou
druhou květnovou neděli, na kterou připadá Den matek.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Restituční nárok
Jak jsem slíbila v minulém vydání Velichovských novin, vracím se k tolik opakovanému tématu restitucí. Informace jsou
čerpány z práce doc. PhDr. Karla Jecha,
který z archivních dokumentů sestavil
zprávu pod názvem Restituční nároky na tzv.
Malý Černínský palác ve světle archivních dokumentů. Pro Velichov nevyplývá ze zprávy
žádný konkrétní závěr, některé informace
nám ale můžou přiblížit život Czernínů,
kterým velichovské panství patřilo.
Při sčítání lidu dne 1. 12. 1930, kdy bydleli
manželé Czerninovi ve Velichově, měli oba
ve sčítacím archu zapsánu národnost a mateřskou řeč německou, státní příslušnost
československou. Německou národnost
a československou státní příslušnost uvedlo
i jejich služebnictvo. Při sčítání lidu dne
17. května 1939, kdy manželé bydleli
v Petrohradu, měli opakovaně zapsánu
mateřskou řeč německou, národnost
německou a státní příslušnost rovněž
německou.
Deklarováním své německé národnosti
a německé mateřské řeči se Eugen Czernin
a členové jeho rodiny viditelně distancovali
od mnoha bývalých šlechtických rodů, včetně řady příbuzných. Je proto zcela charakteristické, že pod prohlášením věrnosti představitelů bývalé šlechty k českému státu ze
dne 17. září 1938 je podepsán za svou
osobu Rudolf Czernin z dymokurské větve,
nikoliv však Eugen Czernin z větve chudenické. Podpis Eugena Czernina nebyl
ani pod prohlášením české šlechty ze září

Kontejnery na velkoobjemový odpad
V termínu od 25. do 28. května budou v obci umístěny
3 kontejnery na velkoobjemový odpad. První bude
umístěn na louce u trafostanice "Za vodou", druhý ve
dvoře a třetí mezi bytovkou a malým panelákem.
Kontejnery budou vyvezeny v úterý 28. 5. v dopoledních
hodinách.
Do kontejnerů nepatří nebezpečný odpad, stavební suť
a vyřazené elektrospotřebiče.
red

1939.
Na Eugena Czernina, jeho manželku a jejich děti se vzhledem k uvedeným skutečnostem o jejich národnosti vztahovala
opatření, kterými po obsazení části ČSR na
základě mnichovského diktátu v roce 1938
a po následném obsazení zbytku Čech a
Moravy v březnu 1939 prohlásila Velkoněmecká říše jako okupační moc za německé státní příslušníky ty osoby německé
národnosti, které měly k datu okupace
československou státní příslušnost. Praktické důsledky těchto opatření byly okamžité a promítly se do života celé rodiny. Syn
Karl Eugen nastoupil již v roce 1939 vojenskou službu (není známo, zda dobrovolně,
nebo byl povolán) a v květnu 1940 padl při
obsazování Francie. V německé armádě
sloužil i syn Rudolf, který v roce 1996
uplatnil restituční nároky.
Nehledě na německou státní příslušnost
vyplývající z říšské legislativy, požádal
Eugen Czernin spolu se svou manželkou
v únoru 1942 o udělení říšskoněmeckého
státního občanství. Průkazy o říšskoněmeckém státním občanství jim byly oběma vstaveny v březnu 1942 tzv. vládním
prezidentem v Karlových Varech a hlášení
o tom bylo současně podáno říšskému protektoru R. Heydrichovi v Praze.
Dostupné informace a doklady o politických postojích Eugena Czernina a členů
jeho rodiny od doby, kdy se stali státními
občany německé říše, jsou značně rozporné
a někdy i zcela protichůdné. Mimo jiné to

mohlo souviset s tím, že nemalá část Czerninova panství byla v rámci odtrženého
sudetského území připojena k německé
říši, zatímco zbytek zůstal na území ČSR a
pak až do roku 1945 v tzv. Protektorátu
Čechy a Morava. To poněkud komplikovalo řízení a správu celého czernínského
komplexu a současně do určité míry podmiňovalo nebo spoluurčovalo chování
Czernínů v různých prostředích - např. přechod ze Svazu československých velkostatkářů
do Svazu německých velkostatkářů.
Na podzim 1939 přesídlili Czernínové
z Petrohradu do jindřichohradeckého
zámku, kde bylo sídlo ústřední správy
Černínských statků a lesů. Prozkoumáno
pravděpodobně nebylo, zda ve srovnání
s˙Petrohradem, kde vládl sudetoněmecký
režim, dával přednost mírnějšímu českoněmeckému prostředí, nebo zda byl k přestěhování motivován úkolem osobně posílit
německou řídící strukturu v ústřední
správě Černínských nemovitostí. Taková
povinnost před německým šlechticem
vyvstala a nacistická správa její plnění stále
důrazněji vyžadovala, jak je zřejmé z hlášení
Sicherheitsdienstu SS K. H. Frankovi
z března 1942, v němž byla formulována
nezbytnost vyvinout tlak na Eugena
Czernina, aby rozhodněji prosazoval ve
svém panství žádoucí němectví.
Co následovalo dle archivní rešerše
v˙dalším období, přineseme v červnových
Velichovských novinách.
MM

Právní poradenství
Obec Velichov nabízí pro své občany novou
bezplatnou službu. Jednou v měsíci bude na
OÚ přítomna právnička Mgr. Eva Hanková,
na kterou se můžete obrátit se svými dotazy.
Neznamená to, že vám bude sepisovat kupní
smlouvy, návrh na rozvod manželství nebo

žalobu na chování souseda, ale poradí vám
postup, popř. další instituce, na které se
můžete obrátit. Své dotazy můžete předat na
OÚ i v průběhu měsíce, budou jí předány.
Poprvé bude na OÚ přítomna ve čtvrtek 10.
května 2012 od 15:30 do 16:30 hod.
MM
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Kde a jak se mohou obyvatelé Velichova zbavit
vysloužilých elektrospotřebičů
Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit
zdarma na některém z míst zpětného odběru, která k tomuto
účelu byla vytvořena. Je přitom ale nezbytné splnit jednu základní podmínku: spotřebiče musejí být kompletní, tedy
nerozebrané.
V takovém případě hradí další nakládání s nimi výrobci
a˙dovozci prostřednictvím kolektivních systémů, které založili.
Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, kterému již
někdo odmontoval důležité části jako např. motor, kompresor,
topné těleso, buben, plášť apod. Demontáž a zpracování elektrospotřebičů je činnost zákonem určená pouze osobám s příslušnými oprávněními. Takové výrobky je nutné považovat za
odpad a náklady spojené s jejich odstraněním jdou k tíži obci.
Promítají se tedy do poplatků, které platíme my všichni!
Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností můžete zdarma odevzdávat:
Místo zpětného odběru - sklep pod Hospodou U Lípy,
otevřeno dle tel. domluvy
Nejbližší sběrný dvůr - Ostrov, areál firmy Marius
Pedersen, a.s.
Více na www.elektrowin.cz nebo www.velichov.cz
Staré spotřebiče obsahují skryté hrozby i šanci na úspory
Odevzdat vysloužilý spotřebič k ekologické recyklaci na místě
zpětného odběru znamená přispět k úspoře
primárních surovin, ropy a elektrické energie.
Kolektivní systém ELEKTROWIN, který se o vysloužilá elektrozařízení stará, spočítal, že od roku
2005 díky zodpovědnosti lidí došlo k úspoře desítek
milionů litrů ropy a stovek milionů kWh elektrické
energie.
Umožnilo to důsledné využití všech materiálů, z nichž
byly spotřebiče před lety vyrobeny a které se díky umu
zpracovatelů mohly stát druhotnými surovinami místo toho, aby skončily jako odpad.
Současné normy použití nebezpečných látek v nových
výrobcích prakticky vylučují nebo je omezují na
naprosté minimum tam, kde je ani moderní technologie zatím nedokáží nahradit. U starších spotřebičů, které už dosloužily a nyní se dostávají ke zpracování, se ale s nimi zpracovatelé stále setkávají. Právě
proto je důležité, aby své práci opravdu dobře
rozuměli.
Vražedná trojice: kadmium, azbest,
šestimocný chrom
Při ochraně kovů před korozí, především v elektrotechnice, se například dříve hojně využívalo kadmium. To je toxická látka, která se do těla dostává
potravou a dýcháním. Ukládá se především v ledvinách, ale také v játrech, která poškozuje. Může způsobit chudokrevnost nebo osteoporózu. Kadmium
patří mezi karcinogenní látky.
Ve starých sporácích nebo pračkách se běžně používal
azbest. Ten je silně karcinogenní. Jeho vlákna se při
vdechování zabodávají do plic a postupně mohou
vyvolat rakovinu plic nebo fibrózu.

Další z nebezpečných látek, s nimiž si zpracovatelé musejí umět
poradit, je šestimocný chrom. Ten poškozuje dýchací cesty
a může vést k perforaci nosní přepážky nebo k bronchitidě.
Jeho sloučeniny mohou vyvolat rakovinu plic.
Tato nebezpečí si často neuvědomují různí amatérští "recyklátoři", kteří se snaží staré spotřebiče rozebírat a využít některé
jejich části - například kompresory z lednic nebo motory
z praček.
Zpracovatelé musejí patřit ke špičce v oboru
Pro kolektivní systémy zajišťující sběr a ekologické nakládání
s vysloužilými spotřebiči je tedy velmi důležité, aby měly za
partnery jen zpracovatele, kteří jsou špičkami ve svém oboru.
Například náš největší kolektivní systém, ELEKTROWIN a.s.,
v současné době spolupracuje se společnostmi AGM recykling
s.r.o., FERMET s.r.o., Charita Opava, Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., Marketa-Remone s.r.o., MHM EKO s.r.o.,
ODAS ODPADY s.r.o., OZO Ostrava s.r.o., Praktik system
s.r.o., Pražské služby, a.s., RESPONO, a.s., Rumpold s.r.o.,
Rumpold-T /chráněná dílna/ s.r.o., ŘEMPO HOLOUBEK
PARTNER, S-FIRMA, s.r.o., STEELMET, s.r.o. a ZELENÁ
DÍLNA s.r.o.
Odevzdávejte na místa zpětného odběru kompletní spotřebiče!
Chráníte tím zdraví sobě i svému okolí! Seznam míst zpět ného odběru naleznete na www.elektrowin.cz

Box na vyřazené spotřebiče
Vedle místa zpětného odběru, které je v "šatlavě" pod hospodou, můžete
nepotřené elektrospotřebiče a baterie odevzdávat do e-boxu, který najdete
na OÚ. Patří sem např. radia, kalkulačky, telefony, myši, klávesnice, fotoaparáty, ovladače, nabíječky ale i hračky.
V dubnu bylo z obce odvezeno 57 televizorů a monitorů a skoro plný klecový
kontejner na drobné spotřebiče. Děkujeme, že tyto spotřebiče nekončí
v popelnicích.
red
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Zloději na hřbitově
Troufám si tvrdit, že velichovský hřbitov patří
mezi hřbitovy, které jsou pravidelně a hezky
udržovány, pozůstalí se s důstojností věnují
hrobovým místům nejen svým, ale i těm, na
které jiní zapomínají. Hřbitov je místem
odpočinku nejen pro zesnulé, ale i pro ty, kteří
hledají chvíli klidu pro své zamyšlení. Jsou mezi
námi ti, kteří nenechají na náhrobku vyhasnout
svíčku a hřbitov navštěvují, když ne denně, tak
obden. Ale jsou mezi námi i ti, kterým to
očividně vadí a nutně potřebují zapálenou
svíčku. Ohledy neberou na nic, rozmontují

ozdobný kryt a svíčku si odnesou. K čemu ji
potřebují, a co s ní dělají, vědí snad jen oni
sami. Kdyby se to stalo jednou…, ale ono se to
opakuje a čím dál častěji. Připomínat to, že se
zde nejedná o finanční hodnotu, je zbytečné. Je
především smutné, že někdo svým bezohledným počínáním narušuje pietu. Předpokládám,
že dotyčný, popř. dotyční nebo dotyčná, tento
článek ani nebude číst, nemusí být ani
z Velichova. Proto prosím ty, kteří hřbitov
pravidelně navštěvují a zaznamenají pohyb
podezřelých osob, aby nám to oznámili. Stejně
tak nám sdělte, pokud se ztrácejí předměty
z náhrobků i vám. Policejní hlídka v poslední
době věnuje hřbitovu zvýšenou pozornost, ale
chytit někoho za ruku, jak krade svíčku, je takřka nemožné.
MM

Optimalizace nákladů
OÚ upozorňuje občany, že po obci chodí lidé
nabízející optimalizaci nákladů za energie. Obec
Velichov nemá s těmito dealery nic společného.
Dealeři v některých případech navštíví OÚ
a oznámí, že budou navštěvovat domácnosti, ale
OÚ nemá pravomoc jim jejich činnost povolovat ani zakazovat. Mnohdy se dealeři ohání tím,
že o nich na úřadě víme, v některých případech
mávají před očima dopisem na hlavičkovém
papíře jiného úřadu.
Pokud vás doma někdo navštíví a bude tvrdit,
že provádí cokoli ve spolupráci s obecním úřadem nebo jménem úřadu apod., ověřte si jeho
informace na tel. 353 942 105.
MM

Informace Bezpečnost potravin
Ministerstva
vnitra ČR
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech
Povinností občana, který má trvalý pobyt na
území Českké republiky a dosáhl věku 15 let,
je mít občanský průkaz.
Pro splnění této povinnosti je nutné požádat
o vydání OP nejdříve v den dovršení 15 let
věku. V tomto případě bude OP vydán bez
správního poplatku, nejpozději do 30 dnů
po dovršení 15 let věku, takže občan se
nedopouští přestupku.
Pokud bude žádost podána ve větším
časovém předstihu tak, že OP bude vyroben
před dovršením 15 let, bude jeho platnost
pouze 5 let (jinak je 10 let). Občan by také
musel zaplatit správní poplatek 50 Kč.
Z tohoto vyplývá, že občan, který nebude mít
v den dovršení 15 let občanský průkaz, se
nedopouští přestupku a má ještě lhůtu 30
dnů na to, aby o vydání OP požádal.
Cestovní pasy
Máte-li platný cestovní pas, zkontrolujte si,
do kdy platí. Hodláte-li cestovat mimo EU,
zjistěte si u zastupitelského úřadu daného
státu, jakou minimální dobu platnosti cestovního pasu vyžaduje.
Dnem 26. června 2012 skončí možnost cestování dětí zapsaných v cestovních dokladech
rodičů. Po tomto datu musí mít každý občan
ČR k vycestování do zahraničí vlastní cestovní doklad. Z tohoto důvodu doporučujeme včas požádat o vydání cestovního dokladu dítěti.
K vycestování do států EU lze kromě cestovního pasu použít rovněž občanský průkaz.
Od 1. ledna 2012 lze požádat o vydání
občanského průkazu také pro občany mladší
15 let (za správní poplatek, OP bude mít
omezenou platnost).
red

Informační centrum bezpečnosti potravin
Ministerstva zemědělství nabízí službu
zasílání informací o závadných potravinách.
Zaregistrovaný uživatel stránek www.bezpecnostpotravin.cz má možnost si nechávat
zasílat aktuální zprávy o závadných potravinách, které byly zajištěny v české tržní síti.
Stačí se jenom zaregistrovat na hlavní stránce
webové aplikace www.bezpecnostpotravin.cz
a zaškrtnou kromě povinných údajů i kolonku "Rizika z potravin" (zasílání upored
zornění).

Den dětí
Oslava Dne dětí proběhne ve Velichově
první červnový víkend (termín sledujte na
plakátu, popř. na www.velichov.cz), kdy bude
pro děti připravena Cesta pohádkovým
polem, jejíž konec bude na hřišti za garážemi,
kde bude na děti čekat další program.
Pokud byste nám rádi a dobrovolně s organizací akce pomohli, dejte nám vědět do
25. května na OÚ Velichov. Vítáme každou
pomocnou ruku.
MM

Evidence obyvatel
Stav obyvatel k 31. březnu 2012:
celkem 553 (včetně 27 cizinců),
z toho 291 mužů a 262 žen

Daň z nemovitostí
Složenky, prostřednictvím kterých je možné
uhradit daň z nemovitostí, rozesílá postupně
Finanční úřad v Ostrově. Daň je splatná do
31. května 2012. Výnos daně z nemovitostí je
sice příjmem obecního rozpočtu, její správu
ale provádí FÚ, kterému se předkládají
daňová přiznání k této dani. FÚ provádí
zároveň i kontroly.
red

Kino v Kyselce

Očkovaní psů

květen

Očkování proběhne v neděli 6. 5. 2012
ve 13 hod. na autobusové zastávce na
náměstí. Vzteklina 100 Kč, trojkombinace 350 Kč. Očkovací průkaz sebou.
Očkování bude provádět MVDr. Valnoha.
red

promítá se vždy v sobotu od 19:30

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

Čtyři slunce
Probudím se včera
Příliš mladá noc
Kontraband

Názor redakční rady nemusí být totožný s názorem přispěvatelů. Redakční rada neodpovídá za obsah příspěvků, jejichž autorem není její člen.
Velichovské noviny, ročník VI., číslo 5, květen 2012• Měsíčník • Vydává Obec Velichov, Velichov 13, 363 01 Ostrov, tel., fax 353 942 105, e-mail obec@velichov.cz, www.velichov.cz • Redakční rada:
Jiří Bitman, Milena Doležalová, Miroslav Kučera, Lydie Kučerová, Markéta Moravcová. Grafická úprava: Tomáš Moravec • 300 výtisků, uzávěrka k 20. dni předchozího měsíce • ev. číslo MK ČR E 17388

