Den s hasiči
Na pátek 25. května jsme se všichni moc
těšili. Čekala nás návštěva u hasičů. Kluci se
připravovali na prohlídku nových hasičských
aut, děvčata kreslila obrázky pro hostitele.
Když jsme konečně vyrazili, překvapil nás
oheň na louce vedle zahrady (samozřejmě ho

založili pod náležitým dozorem hasiči), děti
okamžitě reagovaly a volali jsme pomoc všechny znají číslo 150. Byli jsme svědky
rychlého příjezdu hasičských aut a zlikvidování požáru. Plni dojmů ze zásahu jsme se
přesunuli k hasičské zbrojnici, kde na nás
čekal téměř celý tým místních hasičů.
V klubovně pan Zahálka pochválil děti za
správný postup při ohlášení požáru. Seznámil
je s činností hasičů, s výstrojí a výzbrojí, představil velitele a starostku hasičů. Po občerstvení nás čekala velká soutěž v malém
požárním útoku. Děti byly statečné a závodily
s opravdovým nasazením. Nakonec nám pan
Valnoha předvedl hasičské auto. Trpělivě
vysvětloval a odpovídal na zvídavé otázky.
Čas pro naši návštěvu utekl velmi rychle,
společně jsme se vyfotografovali a s dárky se

vypravili zpět do školky. Cesta byla plná
vyprávění a dojmů. Děkuji místním hasičům
za moc hezké akční dopoledne, které pro nás
připravili.
LK

Úvodník
Pro červnový úvodník si vypůjčím slova
písničky Ivana Mládka: „Železniční vlečka
povalila křečka, skutálel se z náspu do polí.
Zdali pak ses křečku nezranil o vlečku,
zdali pak tě něco nebolí? Dopadlo to
výborně, jsem jen trochu v šoku, spravil by
to náprstek nějakého moku. Na kolejích
nebudu užŽ nikdy dělat bobky, leda bych měl
na zádech odrazové stopky.“ V šoku není
jen křeček, ale určitě i mnoho občanů,
kteří zaznamenali zprávy o tom, že po
dvaceti letech bude v srpnu znovuobnoven provoz na vlečce Kyselka Vojkovice, kterou před více než sto lety
nechal vybudovat Heinrich Mattoni. Ze
silnice na koleje by se měla postupně přesunout až třetina produkce z Kyselky.
V šoku jsem i já, protože si myslím, že to
není tak dávno, kdy jsem s uchem na
kolejnici čekala, zda neuslyším vlak. Na
kolejích byl ráj pro hlemýždě, přesličku
nebo i ostružiny. Za kilo šneků jsem
dostala 9 korun, ostružiny končily rovnou
v břiše, množstvím usušené přesličky jsme
se předháněli ve školní družině. Z nasbíraných zátek od limonád a piva nám
projíždějící vlak vyrobil penízky a kolem
Dne dětí projížděl na jednokolejce
motoráček a vozil nás.
Před dvaceti lety jsme měli místo trávníků
záhony a trávu jsme sekali kosou pro
králíky. Dneska má kosu málokdo, křovinořez nebo sekačka se stala nedílnou
součástí vybavení snad každého sklepa.
Občasné zahoukání lokomotivy nás už
přece nemůže rozhodit. A kdo tu byl dřív?
Vlečka nebo my?
Markéta Moravcová
starostka obce
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Restituční nárok - pokračování
Stejně jako v minulém čísle čerpám i nyní informace 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. V následujících odstavcích zjistíte, jak rozporuplné informace byly dohledány.
V listopadu 1945 požádal Eugen
Czernin o zachování československého
občanství. K žádosti přiložil několik
písemností, jako např. prohlášení katolického duchovního o tom, že na přání
E. Czernina sloužil mši za zastřelené
české studenty, další prohlášení od úředníků o tom, že zaměstnával Čechy, se
kterými úředně i soukromě česky jednal,
prohlášení komorníka o poslouchání
londýnského rádia, což naopak skrýval
před německým personálem nebo
o tom, že Eugen Czernin nevítal příchod německé okupační
armády v roce 1938 apod.
Doklady tohoto druhu mohou
být zčásti pravdivé, ale
i zkreslené. Všechna tvrzení
pocházejí až z roku 1945 a jsou
od bývalých zaměstnanců nebo
od osob, které byly v minulosti
rodině oddány nebo zavázány.
Krátce po 15. březnu 1939
žádal Eugen Czernin o osobní
přijetí u říšského protektora
Konstantina von Neuratha,
z odpovědi vyplývá, že má svou
žádost opakovat později, neboť je protektor časově zaneprázdněn. K osobním
stykům ale nepochybně docházelo,
svědčí o tom pozvánky na čaje v sídle říšského protektora. Po úmrtí syna Karla
Eugena říšský protektor von Neurath
osobně kondoloval rodině Czerninů. Ve
stejné době existovaly těsné osobní
vztahy i s jinými činiteli úřadu říšského
protektora, o čemž svědčí poděkování
jednoho z nich za pozvání na honitbu
v Jindřichově Hradci a současně zpráva
o tom, že byly tímto úřadem vydány propustky pro Eugena Czernina a jeho řidiče k permanentním přejezdům mezi
protektorátním a říšským územím.
Ve své žádosti o zachování československého občanství uvedl Eugen Czernin
mimo jiné i to, že ihned po příchodu
Němců do Petrohradu byl vyzván místním vedoucím nacistické strany ke
vstupu do této strany a jejích složek, což
i přes výhody nabízené na krajském vedení NSDAP a přes výhrůžky gestapa

údajně odmítnul s odvoláním na své
náboženské přesvědčení. Eugen Czernin
kromě jiného ve své žádosti tvrdil, že ho
německé úřady šikanovaly, a že gestapo
u něj několikrát vykonalo domovní
prohlídku.
Vysoká nacistická místa věnovala Eugenu Czerninovi značnou pozornost,
svědčí o tom např. stížnost, kterou pražská služebna Sicherheitsdienstu RF SS
zaslala v roce 1942 K. H. Frankovi.
Vytýkalo se v ní, že se Eugen Czernin
pohybuje výlučně v českých kruzích, že
jeho žena používá jen český jazyk a že až
na jednoho Němce jsou zaměstnáváni
Češi. Eugen Czernin následně přislíbil,
že bude na vedoucích místech zaměstnávat spolehlivé německé síly, dále uvedl,
že němčinu jako úřední jazyk zavedl, že
se v jeho rodině mluví pouze německy
a že jen německy smýšlí a cítí. Při poho-

voru mu bylo připomenuto, aby více než
dosud dával najevo své němectví. Eugen
Czernin patřil jak v protektorátních, tak
i v říšských politických kruzích k prominentním osobnostem okupačního režimu. Finančními dary podporoval
NSDAP a jí organizované válečné akce
v žateckém a libereckém kraji.
Podle vyprávění žili Czerninovi v roce
1944 a začátkem roku 1945 převážně na
zámku v Chudenicích u Klatov, částečně
též v Jindřichově Hradci a spolu asi se
dvěma dalšími czerninskými rodinami
tam vyčkávali konec války, přičemž ve
styku s místními obyvateli zdůrazňovali
svůj pozitivní vztah k Čechům.
Krátce po osvobození byl Eugen Czernin
zatčen a umístěn do vyšetřovací vazby
v Praze na Pankráci. K rodině se vrátil
z německé armády syn Rudolf.
V Chudenicích byla až do podzimu
1945 umístěna jednotka americké armády. Při odchodu této jednotky odcestovala také Josefina Czeninová se synem

a dcerou do Německa, kde žila její sestra. Bezprostředně po osvobození byla
také na majetky Eugena a Josefiny
Czerninových uvalena národní správa
a připravovala se jejich konfiskace.
O důvodech a průběhu vyšetřovací vazby Eugena Czernina se zachovaly pouze
sporné evidenční údaje v základní
knize a indexu policejní vazby, zatímco
osobní spis byl už skartován. Důvod
zatčení a vazby není v těchto pramenech uveden. Sám Eugen Czernin
ve své žádosti o propuštění z vazby
s datem 15. listopadu 1945 uvedl, že
byl zatčen a vyšetřován v souvislosti
s obviněním, že měl něco společného
s nacistickou demonstrací v Petrohradě
ze dne 11. září 1938 a že šetřením byla
prokázána jeho nevina.
Jako domněnku lze kvalifikovat tvrzení,
že byl vyšetřován i sovětskými bezpečnostními orgány. O Eugena
Czernina se zajímaly také americké orgány. Podle archivovaného záznamu Krajské správy
ministerstva vnitra v Plzni žádal
jistý plukovník americké armády Greiner v roce 1945 informace o tom, jaký je stav vyšetřování Czernina. Časově
poslední záznam z policejní vazby uvádí, že dne 5. listopadu
1945 byl Eugen Czernin eskortován do Jindřichova Hradce.
Není přitom k dispozici žádný
dokument o tom, s jakým výsledkem
byl z vyšetřovací vazby propuštěn.
V Jindřichově Hradci byl umístěn do
internačního tábora pro Němce, který
byl koncem října zřízen v ústavu
chudých u sv. Jana Křtitele, jehož byl
v minulosti Eugen Czernin patronem.
Tam byl ubytován v bytě nadačního
správce do 19. prosince 1945, kdy
odcestoval do Prahy a odtud ke své rodině do zahraničí.
V době, kdy byl Eugen Czernin ve
vyšetřovací vazbě, shromažďoval pro
něj jeho právní zástupce již výše
zmíněná potvrzení o národní a státní
bezúhonnosti za války a okupace. To
také umožnilo, že hned po propuštění
z vyšetřovací vazby podal Eugen
Czernin s datem 13. listopadu 1945
dvě žádosti o zachování československého státního občanství. Co následovalo po jejich podání, se dočtete
v červencových novinách.
MM
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Centrum pro
zdravotně postižené
Chtěli bychom Vás informovat o tom, kdo
jsme, co děláme, jaké služby poskytujeme,
komu jsou určeny atd.
Proto začneme od začátku a představíme se
Vám. Centrum pro zdravotně postižené
Karlovarského kraje vzniklo již v roce 2000.
Máme pobočku v Karlových Varech, Sokolově a Chebu. Poskytujeme bezplatné
odborné sociální poradenství. U nás si
můžete půjčit zdravotní pomůcky, ale i si je
zakoupit nebo získat na poukaz od lékaře.

Dále zajišťujeme osobní asistenci, dopravu
speciálně upraveným vozidlem, pořádáme
zájezd do Itálie, Weidenu, ples Harmonie
a fakultativní činnosti jako např. základy
obsluhy na počítači (Senioři komunikují),
masáže. Služby jsou především pro zdravotně
postižené osoby a seniory, ale může je využívat široká veřejnost. Více informací najdete
na www.sluzbypostizenym.cz. Rádi Vám poradíme a zodpovíme případné dotazy na tel.
č. 602 340 549, 353 234 666.
CZP

Podnikání v EU
Máte zájem podnikat v Evropské unii a nevíte
jak na to? Jednotné kontaktní místo Karlovy
Vary vám poskytne bezplatné poradenství.
Zákon o volném pohybu služeb umožňuje od
roku 2010 českým podnikatelům dočasně
a příležitostně poskytovat služby přeshraničně
ve všech státech Evropské unie, ve státech
tvořících Evropský hospodářský prostor a ve
Švýcarsku pouze na základě oprávnění k podnikání vydaného v ČR.
Veškeré informace, za jakých podmínek může
podnikatel realizovat jednotlivé zakázky
v konkrétních státech Evropské unie, poskytuje:
Jednotné kontaktní místo
Magistrát města Karlovy Vary
obecní živnostenský úřad
U Spořitelny 2
360 01 Karlovy Vary
3. patro, kancelář č. 314, 326
telefon: 353 118 710, 353 118 702
e-mail: jkm@mmkv.cz

Jednotné kontaktní místo Karlovy Vary
informuje podnikatele zejména:
• zda služba - živnost spadá v konkrétním
státě EU pod neregulované profese nebo
je regulovaná a za jakých podmínek jí lze
provozovat
• v jaké profesní komoře je podnikatel případně povinen se přihlásit a jaké doklady
předložit
• o povinnosti ohlásit se po příjezdu cizinecké policii
• o systému zdravotního a sociálního
pojištění, odvodu daní
• vysílání zaměstnanců apod.
Jednotné kontaktní místo Karlovy Vary dále
poskytuje:
• adresy a kontakty na příslušné instituce
v jednotlivých státech
• odkazy na webové stránky pro získání
dalších užitečných informací
(red)

Kontejnery na tříděný
odpad nebo WC?
Pomáháte našemu životnímu prostředí
a chodíte třídit odpad do kontejnerů
umístěných u prodejny COOP ve Velichově?
Jestli ano, tak bych vám ráda poradila: když
bude vhazovat odpad, tak používejte radši
otvory směrem k paneláku. Vyhnete se tak
nepříjemnému překvapení, které na vás

může čekat mezi kontejnerem a zdí obchodu,
protože tento prostor slouží jako WC.
Zápachu neutečete, ale možná budete mít
štěstí, že močící návštěvník "Coop hospody"
si vás včas všimne a konání potřeby ukončí,
nebo se aspoň otočí na jinou stranu, aby si
jeho "chlouby", kdo "dál nebo výš", nebo
přerušovaného močení zase užil někdo jiný třeba od Mochalů, Hrubých či náhodní
chodci procházející po cestách v okolí prodejny. Já díky umístění naší zahrádky tuto oblíbenou činnost návštěvníků "Coop hospody"
vidím docela často a je to velice nechutný
pohled, když bez rozmyšlení anebo rozhlédnutí okolo sebe začnou svojí potřebu vykonávat. Myslím si, že asi nejsem jediná, kterou
močení opilců na veřejnosti pohoršuje,
a doufám, že na můj podnět bude nějak reagovat i majitel pozemku (Jednota, spotřební
družstvo v Toužimi), kterého na nevhodné
chování již upozorním.
Marie Převrátilová

Spotřebitelská
poradna
Občanské sdružení spotřebitelů TEST
spotřebitelům nabízí v rámci poradny
bezplatně:
• Právní poradenství z oblasti spotřebitelského práva (reklamace, nedodání zboží
v termínu, poškození oděvu v čistírně,
předváděcí akce, ubytování v hotelu nižší
kategorie, vysoké vyúčtování za energie,
podmínky pojistných, úvěrových a leasingových smluv a jiné) na telefonní lince.
Poradenství je zdarma, platí se pouze cena
běžného hovoru.
Telefonní linka: 299 149 009
Provozní doba: Po - Pá 9 - 17 hod
• Publikace, např. tištěná informační
brožura o marketingových praktikách
prodejců na předváděcích akcích určená
převážně seniorům.
• Databázi nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na webových stránkách
www.nebezpecnevyrobky.cz s možností si
zvolit pravidelné zasílání nových informací
k vybrané kategorii výrobků.
• Vzory, vybrané vzory právních listin
a podání vypracované pro konkrétní účel
(volně ke stažení na webových
stránkách www.dtest.cz).
web: http://www.dtest.cz/
Informační brožura o marketingových
praktikách prodejců a samolepka "Nevhazujte reklamu" jsou zdarma k dispozici na OÚ Velichov.

Oslava Dne dětí
Letošní oslava proběhne v neděli 3. června
2012, kdy bude pro děti připravena Cesta
pohádkovým polem. Start je od 10:00 do
11:00 hod. od hasičské zbrojnice, kde
budou dětem rozdány hrací karty. Cestou
budou pro děti připravena pohádková zastavení s úkoly.
Cíl cesty bude na hřišti za garážemi, kde
budou tradiční soutěžní disciplíny, které
neodmyslitelně k oslavě patří, na děti budou
čekat historičtí četníci, Policie ČR, hasiči,
pečení buřtů, jízda na koni a malování na
obličej.
S velichovskými dětmi počítáme automaticky, "přespolní" děti si musí zarezervovat
místo na tel. 353 942 105, popř. přes e-mail
obec@velichov.cz. Bez rezervace se vystavují riziku, že budou na startu z důvodu
vydání všech hracích karet odmítnuty.
Trasa není vhodná pro kočárky, celá akce je
určena pro děti od 3 let, proto prosíme
rodiče, aby nepřeceňovali schopnosti svých
malých dětí, a umožnili těm starším užít si
soutěže. Drobné ceny budou připraveny
i pro ty nejmenší.
V předvečer oslavy, tedy v sobotu 2. června
2012 od 17 hodin, se mohou děti účastnit
plavby na voru po Ohři.
red
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Co jste hasiči, co jste dělali…
Písek - Vojkovice - Prčice - Tomice. Taková
trasa nás čekala v květnu. Pískem naše jízda
začala, jednalo se ale o písek s malým p, který
jsme navozili na dětské hřiště u školky.
Ve Vojkovicích se 12. května konala soutěž
v požárním útoku, kde měla zastoupení
všechna naše družstva. Každá soutěž má svoje
pravidla, zatímco ve Velichově se časy sčítají,
ve Vojkovicích se započítává ten lepší. Muži
nakonec obsadili druhé místo v přetahování
Tomice

Tomice

Vojkovice

Tomice

Evidence obyvatel
Stav obyvatel k 30. dubnu 2012:
celkem 552 (včetně 27 cizinců),
z toho 291 mužŽů a 261 žŽen
Prčice

Vojkovice
a čtvrté v požárním útoku. Výkon ženského
družstva v 2. kole byl o 30 vteřin lepší než
v kole prvním, skončilo na 6. místě, družstvo
náctiletých obsadilo 7. příčku z 8 přihlášených družstev. Od třetího místa dál byly
časy velice vyrovnané, takže jsme si ostudu
neuřízli.
Na tradiční pochod Praha - Prčice nás jelo
7 a pes. Díky trikům s nápisem Hasiči
Velichov jsme v ostatních účastnících
pochodu vzbudili dojem, že nás přijel celý
autobus.
Poslední květnovou neděli jsme zavezli zrenovovanou historickou stříkačku tam, odkud
nám byla darována. Žádné vracení daru se
nekonalo, stříkačku jsme dovezli v rámci
oslavy 100 let od založení SDH Tomice.
V Tomicích jsme přítomností stříkačky i naší
dvacetičlenné delegace udělali radost, družstvo mužů a žen se účastnilo i soutěže v požárním útoku. Vzhledem k tomu, že se tamní
soutěž započítávala do krajského hodnocení,
byla naše účast spíš symbolická. Přesto ženy
obsadily 2. místo, muži hodnoceni nebyli.
SDH Velichov

Prčice

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.
V červnu bude na OÚ přítomna ve čtvrtek
14. června 2012 od 15 do 16 hod.
MM

Kino v Kyselce
červen
promítá se vžŽdy v sobotu od 19:30

2. 6.
9. 6.
16. 6.
23. 6.

Tohle je válka
Meruňkový sad
Nepřítel pod ochranou
Okresní přebor
- Poslední zápas Pepika Hnátka
30. 6. Labyrint
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