Pohledy do minulosti Velichova /16.

Úvodník
Poslední majitelé Velichova
Byli sice těmi posledními v dlouhé řadě
velichovských pánů, patřili však k významným
českým šlechtickým rodům
Roku 1888 zakoupil od Anny Marie von
Löschner, vdovy po lékaři a vědci, obdařeném
mnoha vrcholnými tituly a funkcemi, panství
Velichov František hrabě Ledebur - Wicheln
(1844 - 1892, uváděno i 1893), a to za 67.000
zlatých. Rod Ledeburů (Ledebourů) pocházel
z Německa, z Westfálska. Česká větev rodu Ledebur - Wicheln - má svůj počátek v polovině 17. století - jako první Jan Jetřich, rytíř
Ledebur, který 1657 zdědil české panství
Golčův Jeníkov. Roku 1669 byl povýšen do
panského stavu království Českého. Jeho
potomci pak získávali další majetky ve středních a severních Čechách a roku 1807 také
hraběcí titul. August (nar. 1772), prezident
mincmistrovského úřadu českého království,
měl dva syny. Starší Jan (nar. 1842) se v druhé
polovině 19. století stal významným českým
politikem, roku 1883 byl zvolen za státoprávní
stranu do českého sněmu. Ač německého
původu hájil české zájmy, později také jako ministr orby ve vídeňské Badeniho vládě (1895 1897), z níž vzešel návrh na Badeniho jazykové

nařízení, podle nějž se čeština měla stát úředním jazykem pro vnitřní úřední styk. Návrh
však neuspěl. Manželkou Jana Ledebur Wicheln byla hraběnka Karolina Černínová
z Chudenic, což asi souviselo s velichovským
nástupnictvím Černínů. Jeho mladší bratr
František, c. k. tajný rada, se oženil s Leopoldinou, hraběnkou Thunovou. Rodina pobývala v létě ve velichovském zámku, v zimě na
panství Telnice u Teplic v severních Čechách.
Jediný syn Johannes padl v první světové
válce. Které ze dvou dcer patřil pak Velichov
do roku 1924, není dosud zjištěno.
Posledním majitelem Velichova se stal
roku 1924 hrabě Rudolf Černín z Chudenic
(1855 - 1927). Ke svém jménu přidával již
dodatek „Morzin“, podle vymřelého rodu jeho matky, Aloysie hraběnky Morzinové.
Černínové (Czerninové) patřili k nejstarším a nejvýznamnějším českým šlechtickým
rodům. Písemně jsou doloženi již ve 12. století, stejně jako jejich sídlo - Chudenice na
Klatovsku. Pocházeli údajně z ještě staršího
rodu Drslaviců, sídlících na Plzeňsku. Podle
legendy byli členové rodu za bavorského vpádu vyvražděni, až na chlapečka, kterého chůva
Pokračování na str. 6

Nezmínit se hned v úvodu o tom, že začínají
prázdniny, snad ani nejde. Ono se to ani nedá nezjistit. První, kdo to zjistí, budou ti, co
pojedou ráno autobusem do Ostrova a on
přijede podle jízdního řádu v 7:19. Ve stejnou
dobu i odjede, protože ti, co by s ním rádi
jeli, přijdou v 7:25 - jako obvykle, a pak budou jen doufat, že se nějaký ten známý s autem brzy na návsi objeví a dokonce i pojede
stejným směrem.
Vzhledem k tomu, že tento školní rok byl
posledním pro Základní školu Klínovecká
v Ostrově, nastane od září problém pro děti,
které přešly na jiné ostrovské školy. Tyto školy
jsou od autobusové zastávky přece jen o několik minut vzdálenější a pokud bude již zmiňovaný autobus nabírat stejné zpoždění, jako je
tomu doposud, zvonění v 8 hodin ráno uslyší
možná ještě na chodníku. S firmou Ligneta,
která zajišťuje tuto pravidelnou linku, zahájila
obec jednání. Pokud to bude možné, nastane
změna jízdního řádu nejdříve od prosince
2008. Samozřejmě se budu snažit o to, aby
změna proběhla dříve.
Přeji vám všem pohodové léto, sluníčko přes
den, déšť jen v noci - pokud tedy zrovna nebudete spát pod širákem, vydařenou dovolenou a šťastné návraty.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Dětský den
Klub 4x4 Off road Ostrov
spolu se svými kamarády
a dalšími spřízněnými dušemi uspořádal i letos již
tradiční oslavu Dětského
dne. V sobotu 31. května
se tak opět zaplnila zámecká zahrada nejen dětmi s rodiči, ale i spoustou
ostatních, kteří zajišťovali
po celé odpoledne program. Zahájení obstaraly mažoretky Oskarky z MDDM Ostrov, následovaly ukázky výcviku policejních psů, své trialové umění předvedl Aleš
Labík, velichovští hasiči se pochlubili nejen novým ponorným čerpadlem, ale obstarali i všemi dětmi očekávanou a oblíbenou pěnu. Jízdu
vojenskými auty, v koňském kočáře nebo na hřbetu koně si snad
nenechal ujít nikdo. Tatínkové zavzpomínali na svá mladá léta při
pohledu na výstavu motocyklů, vojenské techniky, výzbroje a výstroje
a pozornému oku neunikly ani vojenské modely včetně ponorky.
Velký dík patří všem pořadatelům a pomocníkům, kteří připravili nejen
samotnou oslavu, ale i areál zahrady bývalého Dětského domova.
Průběh celé akce si můžete prohlédnout na fotografiích Miroslava
Kučery. Fotogalerii naleznete také na webu obce - www.velichov.cz.
MM
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Měření krevního tlaku (TK) Povinné
ručení
v domácím prostředí
Účinná léčba hypertenze (vysokého TK)
snižuje riziko cévní mozkové příhody,
ischemické choroby srdeční, srdečního selhání a selhání ledvin.
Domácí měření TK by se měly týkat:
• osoby ohrožené rozvojem hypertenze
(např. těch, jejichž jeden nebo oba rodiče
trpí vysokým TK)
• hypertonici (lidé, kteří trpí a léčí se
na vysoký TK)
• při vyšetření
syndromu „bílého pláště“ (kdy
lidé u lékaře
v ordinaci mají
vysoký TK, ale
hypertenzním
onemocněním netrpí)

Kdy měřit TK:
Odborníci doporučují měřit 2x denně - ráno
a večer, po dobu 1 týdne, vždy 1x do měsíce.
Jak měřit TK:
Měření by se mělo provádět vsedě, přístrojem
vybaveným pažní manžetou. S výsledky
měření by lidé měli seznámit svého ošetřujícího lékaře. Za horní hranici normy je
v domácím prostředí považován TK
135/85mmHg. Na trhu je spousta nekvalitních přístrojů, které jsou dosti nepřesné.
Proto je dobré hodnoty naměřené domácím
tlakoměrem srovnat s klasickým tonometrem
v ordinaci lékaře.
Ke snížení TK kromě farmakoterapie (léčby
tabletkami) přispívá:
• redukce hmotnosti
• snížení přijmu soli
• zvýšení přijmu draslíku
• umírněna spotřeba alkoholu
• zdravá výživa - hodně ovoce, zeleniny
a mléčných výrobků s nízkým obsahem
cukru. Je třeba také vědět, že stabilizací TK medikamentózní léčba
hypertenze nekončí. Tabletky
předepsané lékařem je nutné
brát dále, pravidelně podle ordinace lékaře.
Buďme zdrávi!
DH

Nedávno přijatá novela zákona č. 168/1999
Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (platná od 1. 6. 2008) přinesla z praktického pohledu běžného řidiče významnou
změnu. Novela zcela ruší povinnost pojišťoven vydávat doklad o pojištění, který byl řidič
povinen předložit při registraci vozidla, nebo
byl po řidiči požadován Policií ČR v rámci silniční kontroly. Nově bude každý řidič povinen mít u sebe už jen zelenou kartu. Ta bude
zároveň sloužit také jako doklad pro registraci
vozu. Ale pozor, zelená karta je platná pouze
tehdy, je-li podepsaná pojistníkem vozidla!
Drtivá většina lidí ji podepsanou nemá !
Neznalost zákona neomlouvá. Pokuta za
nepředložení dokladu o pojištění při silniční
kontrole je podle novely od 1.500 do 3.000
Kč, v blokovém řízení do 1.500 Kč. Podívejte
se do dokladů k autu jestli vozíte zelenou kartu a máte ji podepsanou.

Den
velichovských
fotrů

Sekat nebo nesekat?
V minulém čísle Velichovských novin jste
se dozvěděli, jak je to s pálením suchých
přírodních materiálů, tentokrát se budu na
tomto místě věnovat používání sekaček
a dalších „rušících“ přístrojů.
Stejně, jako není obecně závaznou vyhláškou řešeno rozdělávání ohně, není řešena
ani doba, po kterou je možné používat elektrické či benzínové sekačky, pily a křovinořezy. Většina z nás si chce užít neděli
v klidu, ale nepřetržité úpění křovinořezů
nám k tomu moc příležitostí nedává.
Respektujme to zažité pravidlo o tom, že
neděle znamená „nicnedělání“, nebo přinejmenším tou svou prací neruší ostatní.
Věřím tomu, že ohleduplní lidé tak činí,
aniž by si uvědomovali existenci, nebo spíš
neexistenci, nějaké vyhlášky. Obzvlášť teď,
v letních měsících, si lidé užívají své volno
venku. Velichov je jedinečný svou polohou
v údolí Ohře, obklopen lesy a skalami. O to
víc se všechny nepříjemné zvuky rozléhají
a nesou celou vesnicí. S dnešním trendem
posunování pracovní doby do pozdějších
hodin se těžko kloubí udržovací práce na

zahradě, málokdo je ihned po příchodu
domů z práce ochoten běhat za sekačkou
kolem svého domu. Přesto se ale domnívám, že za sobotní dopoledne se dá zvládnout mnohé tak, aby zbyl čas na odpočinek
po zbytek víkendu. Apeluji tedy na všechny
pracovité spoluobčany - berte ohled na své
sousedy a pokuste se omezit hlučné práce
o víkendu, obzvlášť v neděli, na minimum.
Teď jen doufám, že se mezi námi po
přečtení tohoto článku nenajde někdo, kdo
si myslel, že v neděli se sekat nesmí, a teď
tedy začne… Netvrdím, že by se příjem z pokut za porušování obecně závazné vyhlášky
do rozpočtu obce nehodil, ale to určitě nebude důvodem k tomu, abychom se na jednání zastupitelstva obce snažili vyhlášku
navrhnout a ve vesnici by pak mohl nastat
tzv. hon na čarodějnice. Spoléhám tedy na
vaši slušnost, ohleduplnost a respektování
práva na klid ostatních. A abych nezapomněla - sobotní večer na řezání dříví
motorovou pilou také není zrovna nejvhodnější.
MM

Kulturní komise obce Velichov pořádá
v sobotu 12. července od 14 hod.
v amfiteátru Hospody U lípy Den veli chovských fotrů. V soutěžním odpoledni
čekají na všechny chlapy silové, dovedností a vědomostní disciplíny. Přijďte soutěžit
i podpořit místní borce.
JB
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Výlet do westernového
městečka Halter Valley
v Dnešnicích
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23. června jsme s dětmi z mateřské školy a jejich rodiči navštívili westernové městečko Halter Valley v Dnešicích u Přeštic. Halter Valley nám
přiblížil život indiánů a kovbojů. Prohlédli jsme si indiánská týpí ,
úřadovnu šerifa i saloon .
V průběhu dne připravili osadníci několik představení: „Obřadní indiánské tance“, „Přepadení šerifa“, „Lasování“, „Výcvik koní“.
Náš výlet doporučuji jako námět pro akčně strávený den při plánování
akcí nastávajících prázdnin.
L. K.

Koňská lekce č. 10
CASTILA
o. s. v
Moříčově
zve všechny
milovníky
koní z řad
občanů
Velichova
dne 5. 7.
2008 (sobota) v době
od 9.00 11.00 hod.
na návštěvu
tohoto
jezdeckého
klubu. Náplní této akce je: ukázka umění jízdy na koni a výcviku,
pro zájemce z řad nováčků - svezení bez výcviku, pro pokročilejší - jízda s výcvikem. Zároveň si můžete vyzkoušet i samotnou péči o koně.
Na děti i dospělé se těší koníci Falco, Monika a pro nejmenší poník
Zorinka. 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
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Oplocení hřiště

Ráda bych touto cestou poděkovala takřka dvacítce dobrovolníků, kteří
se postupně vystřídali při budování plotu okolo hřiště za garážemi. O co
větší překvapení mě čekalo, když se mezi dobrovolníky objevila i paní
Ondráčková, která ochotně přiložila k dílu i svou motyku. Během dvou
brigád se podařilo osadit více jak dvě třetiny sloupků. Půda plná

kamenů dala zabrat nejen pracantům, ale i jejich vlastnímu nářadí.
Doufám, že se po sečtení všech škod a zahojení mozolů opět sejde parta
ochotných chlapů a oplocení hřiště se podaří dokončit tak, aby odolalo
náporu divočáků a vandalů.
MM

Rozloučení se školáky
20. června se v Mateřské škole ve Velichově uskutečnilo slavnostní
rozloučení se školáky. Z mateřské školy odcházejí Eliška Ryšavá a Patrik
Fiala. Dětem přišla popřát šťastné vykročení do základní školy paní
L. K.
starostka, rodiče, sourozenci i kamarádi.
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Dokončení ze strany 1.
ukryla do krbu v černé kuchyni hradu. Byl pak
pochopitelně opravdu černý. Rod měl několik
větví - chudenicko - švihovskou založil v 15. století Diviš a jeho syn Humprecht (1525 - 1621).
Jméno tohoto Humprechta připomíná hrad
Humprecht u Sobotky, který zvěčnil v jedné ze
svých básní „Humprecht“ Fráňa Šrámek: „Jen
dobré o něm, zlého nic. Neb vystavěl nám nad Sobotkou hrad pan Humprecht Černín z Chuděnic...“.
K jeho stavební činnosti patří také počátky stavby monumentálního pražského Černínského
paláce, sídla ministerstva zahraničí.
Další Černín - Heřman - podnikl se svým
přítelem Kryštofem Harantem z Polžic a Bezdružic roku 1598 cestu do Palestiny a k tureckému sultánovi, popsanou v jednom z prvních
českých cestopisů. V roce 1620 byl Heřman
staroměstským císařským hejtmanem - musel
tak přihlížet popravě svého přítele Kryštofa
Haranta na Staroměstském náměstí 21. června
roku 1621. Spolu s panem Harantem tam
skončil i Humprechtův bratr Diviš, který se
postavil na stranu českých stavů.
Černínové získali roku 1627 hraběcí titul
a postupně také další panství v západních Čechách (Petrohrad, Andělská Hora, Nejdek
a další). Patřil jim kromě Chudenic také Švihov a Kozel. Pozdější Černínové vynikli jako
mecenáši a znalci umění a věd. Jan Rudolf,
prezident Akademie výtvarného umění, zakladatel obrazárny ve Vídni a skvělého zámeckého
parku na Krásném Dvoře, člen stavovské
malířské školy, polytechniky, konzervatoře
a muzea v Praze nesl titul nejvyššího komořího
a rytíře řádu Zlatého rouna. Stejnými zájmy byl

známý i jeho syn Eugen Karel (1796 - 1868).
Patřil k přední reprezentaci české šlechty. Spolupracoval na založení českého muzea s Františkem a Kašparem, hrabaty ze Šternberka,
v historickém bádání s Josefem Dobrovským
a Františkem Palackým. Založil druhý největší
soukromý archiv české šlechty v Jindřichově
Hradci. Jeho vnuk Rudolf , předposlední majitel Velichova, se oženil s Emmou Orsini von
Rosenberg a po jejím úmrtí (1905) s Theresií
Fries von Friesenburg. Jeho synovi Eugenovi
(1892 - 1955) patřilo pak velichovské panství
až do roku 1945. Oba poslední majitelé přistavěli zámek a modernizovali jeho vybavení,

stejně tak dvůr a panský hostinec „U lípy“.
V koruně této staré lípy byla dokonce umístěna plošina, přístupná z poschodí hostince (jak
dokazuje fotografie z roku 1900), na níž mohlo v zeleni a stínu trávit volné chvíle až dvacet
pět hostů.
Pozemky, patřící k panství, byly většinou pronajímány zdejším zemědělcům za velmi únosné pachtovné a ty nejlepší založily věhlas velichovské zeleniny.
S použitím dostupných pramenů a literatury
Zdenka Čepeláková

Vyznamenání pro
velichovského občana
V úterý 10. června 2008 proběhlo
v sále Krajské knihovny v Karlových
Varech předávání vyznamenání Zlatý kříž III. stupně za 80 a více dobrovolných odběrů krve. Velichov měl
mezi oceněnými svého zástupce - pana Františka Riedla. Vzhledem k tomu, že muži mohou darovat krev
maximálně čtyřikrát ročně, dokáže si
snad každý spočítat, jak dlouho pan
Riedl na transfuzní stanici dochází.
Zaslouženě mu patří velký obdiv
a poděkování.
Pokud váháte, zda se nestát dobrovolným dárcem krve, můžete se obrátit
na TS Karlovy Vary - tel.
353224877, kde vám budou podány
všechny potřebné informace a zodpovězeny případné dotazy.

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

5. 7.
12. 7.
19. 7.
26. 7.

Pokání
Kronika rodu Spiderwicků
Já legenda
O život

Informace
Obecního úřadu
Stav obyvatel k 31. 5. 2008:
528, z toho 262 mužů a 266 žen
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