Oslava Dne dětí
Neděle 3. června patřila ve Velichově dětem.
Na trasu cesty pohádkovým polem se jich vydalo více než 100 a postupně zdolaly nástrahy
vodníka, uhodly hádanky hloupého Honzy,
poradily andělům s kytičkami, nechaly se povozit na lopatě okolo perníkové chaloupky,
pomohly pejskovi a kočičce upéct dort a zaži-

ly ještě mnoho dalšího u Ferdy mravence
a Berušky, motýla Emanuela a Makové panenky, Křemílka a Vochomůrky, Pindruší
a trpaslíků.
Po absolvování trasy přes louky a pole je čekal program a soutěže na hřišti, kde sice
jejich soutěže a dovádění na chvilku přerušil

balonplyn, a děti tak odcházely s létajícími
balónky. Ve znamení létajících balónků se
neslo i pondělní dopoledne, kdy jsme dětem
z MŠ Velichov na úřadě nafoukli zbylé
balónky a balonplynu bylo dost i další víkend, kdy se konalo loučení s předškoláky.
Neodmyslitelnou součástí velichovské oslavy
se staly jízdy vorem po Ohři. Vodáky jsme
letos nepotkávali, nebylo s kým závodit, ale
i tak si projížďku po vodě všichni užili.
Děkujeme Karlovarské Korunní, s. r. o. za
dodání ochucených minerálních vod pro děti.
pokračování na str. 4

Úvodník

déšť, který ale nebyl tak vydatný, aby děti
rozehnal domů. Naopak odvážnější z nich
zahnal do pěny, kterou na louce za hřištěm
vyrobili hasiči. K oslavě Dne dětí u nás patří
bezesporu malování na obličej, pečení buřtů,
jízdy na koni a terénním autem, letos se
k němu přidalo i terénní auto hasičské.
Historičtí četníci udělali radost i přítomným
tatínkům.
Díky sponzorskému daru od majitele velichovské truhlárny jsme mohli letos koupit

Tak jsme se obávali, že bude první
červnový víkend plný oslav Dne dětí, až
jsme zjistili, že se dětské oslavy rozložily do
celého měsíce a někde byly spojeny
s oslavou konce školního roku a začátku
prázdnin. My pokračujeme v tradiční
oslavě, kterou se budeme vždy snažit uspořádat co nejblíže k 1. červnu, na který
svátek všech dětí připadá. Ohlasy na
letošní oslavu nás rozhodně povzbudily a
podpořily v pokračování. Pro příští rok
chystáme změnu - cesta k hřišti přes louky
a pole již nebude pohádková, ale poletíme
kolem světa. Stanoviště s úkoly možná navnadí některé účastníky k většímu těšení
na dovolenou.
Ale tohle všechno nás čeká až za 11 měsíců, nyní jsou před námi prázdniny, které
jsou spojeny s cestováním. Věřím, že si
velichovští občané letní dovolenou užijí
jak se sluší a patří. A pokud se s námi
budete chtít o svůj zážitek nebo dosažený
turistický cíl podělit, pošlete nám pohlednici nebo fotografii na adresu úřadu,
popř. na e-mail obec@velichov.cz. Na konci září vylosujeme jednoho z vás, který se
může těšit na knihu o životě prof. Josefa
Löschnera, dalším dvěma vylosovaným
předáme kalendář pro rok 2013 s dobovými fotografiemi.
Ma r k é t a M o r a v c o v á
starostka obce
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Restituční nárok - pokračování
Aby byl náš seriál článků kompletní,
nezbývá nám, než pokračovat v čerpání
informací 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. Informace o Josefině Czerninové jsou převzaty z Rozhodnutí Pozemkové úřadu Karlovy Vary z odůvodnění oprávněnosti nároku.
Eugen Czernin podal dvě žádosti o zachování československého státního občanství. O zachování občanství žádal s podporou ústavního dekretu prezidenta republiky, podle kterého českoslovenští státní
občané národnosti německé nebo maďarské,
kteří podle předpisů cizí okupační moc nabyli
státní příslušnosti německé nebo maďarské,
pozbyli dnem nabytí takové státní příslušnosti
československého státního občanství. Dle dalšího odstavce dekretu osobám, které prokáží,
že zůstaly věrny Československé republice, nikdy se neprovinily proti národům českému
a slovenskému a buď se činně zúčastnily boje
za její osvobození, nebo trpěly pod nacistickým
nebo fašistickým terorem, zachovává se československé státní občanství. Svoji žádost dokládal Eugen Czernin souborem patnácti potvrzení, prohlášení či svědectví, která
shromáždil jeho právní zástupce.
V průběhu roku 1945 bylo rozhodnuto
o konfiskaci veškerého majetku Eugena
a Josefiny Czerninových, který se zatím
nacházel pod národní správou, a současně
existovala prakticky nulová naděje na zachování jejich čs. státního občanství.
V obou případech byla rozhodující skutečnost, že oba tito někdejší občané ČSR
německé národnosti dobrovolně požádali
v roce 1942 o říšskoněmecké státní občanství a toto občanství získali.
Za této situace Eugen Czernin na sklonku

prosince 1945 odcestoval za rodinou do
zahraničí. Nestal se účastníkem hromadného odsunu, ale opustil území ČSR ještě
v roce 1945 z vlastního rozhodnutí.
Spor o občanství Eugena Czernina se táhnul už od roku 1945. Hrabě Czernin zemřel v roce 1955, řízení o jeho žádosti
nebylo v té době ukončeno. V lednu 1995
podal syn žadatele - Rudolf Czernin - žádost o pokračování v řízení o původní
žádosti svého otce k Okresnímu úřadu
v Jindřichově Hradci. Tento žádost odložil. Ve sporu pak opakovaně rozhodovaly obecní soudy, ministerstvo vnitra a také Ústavní soud. Ten Rudolfovi
Czerninovi vyhověl a nařídil ministerstva
vnitra o žádosti znovu rozhodnout.
V červnu 2004 zemřel Rudolf Czernin
a návrh převzal jeho syn Karl-Eugen
Czernin. Ani on neuspěl, jeho stížnost
definitivně zamítl Nejvyšší správní soud.
NSS mu cestu k majetkům i plnou rehabilitaci otce upřel. Hrabě Eugen Czernin
z Chudenic totiž podle rozhodnutí NSS
nesplnil jednu z podmínek pro zachování
občanství - aktivně nebojoval s okupační
mocí za osvobození Československé republiky. Soud Czerninovi občanství nepřiznal i přesto, že se prokázalo jeho protinacistické smýšlení a pomoc lidem v době
okupace.
Jiná situace ale byla s občanstvím Josefiny
Czerninové, které patřily nemovitosti ve
Velichově. Josefina Czerninová zemřela
v roce 1965 a dle pravomocného rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy ze
dne 6. 1. 1999 byla v době své smrti státní
občankou Československé republiky.
Z citovaného rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy však není zřejmá
bezúhonnost Josefiny Czerninové, resp.
není potvrzena skutečnost, že se původní

vlastnice neprovinila v rozhodném období
2. světové války proti Československému
státu. Z tohoto důvodu Pozemkový úřad
v Karlových Varech provedl šetření
u všech stupňů státních archivů a v archivu Ministerstva vnitra ČR, zda Josefina
Czerninová byla po roce 1945 postižena
pro některý z trestných činů proti republice podle retribučního dekretu prezidenta
republiky č. 16/1945 Sb., "mimořádným
lidovým soudem" resp. "trestní komisí"
bývalého příslušného ONV. Provedeným
šetřením tato skutečnost prokázána nebyla. Z předložených dokladů a šetření je
zřejmé, že původní vlastnice naplňuje
znaky oprávněné osoby dle ustanovení
zákona č. 243/1992 Sb., v platném znění.
Rozhodnutí o tom, že Josefina Czerninová byla v sobě svého úmrtí československou státní občankou, se snažily Lesy
ČR, ke kterým se přidaly i Vojenské lesy
a statky ČR, v roce 2003 soudně napadnout. Řízení ale bylo později zastaveno,
neboť žalobce vzal svou žalobu zpět. Při
šetření ohledně státního občanství Josefiny Czerninové bylo zjištěno, že v rámci
správního řízení byla tehdy pouze učiněna
poznámka ve spise o tom, že Josefina
Czerninová odešla dobrovolně. Na základě takové poznámky není možné někoho o státní občanství připravit.
A jak jsou na tom restituce dnes? Pozemkový úřad v Karlových Varech vydává postupně Rozhodnutí, na základě
kterých jsou po částech nemovitosti zapisovány na list vlastnictví dědice - dipl.
Ing. Karla Eugena Czernina. Tato Rozhodnutí je možné do 2 měsíců soudně
napadnout. Čas neúprosně utíká a najít
důkaz, na základě kterého by bylo možné
Rozhodnutí zvrátit, se nám nedaří.
MM

SMS InfoKanál obce
Obec Velichov nabízí jednoduchý a pohodlný
způsob získávání důležitých informací o dění v
obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS
InfoKanálu obce, který umožňuje zasílání
důležitých informací na zaregistrovaná čísla
Vašich mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).
Chcete dostávat včasné informace v krizových
situacích a o:
• plánovaných odstávkách vody, vzniklých
haváriích a stavu jejich řešení?

• plánovaných přerušeních dodávek elektrické
energie, popř. plynu?
• uzavírkách místních komunikací?
• termínech mimořádných svozů odpadu?
• termínech konání zasedání zastupitelstva
obce?
• konání kulturních a společenských akcí?
• mimořádných změnách v provozní době
OÚ apod.?
...a další užitečné informace spojené se životem
ve Vaší obci?

Pak se prostřednictvím webových stránek obce
(www.velichov.cz) zaregistrujte. Na stránkách
bude umístěn registrační formulář. Další způsob registrace najdete v přiloženém letáku.
Službu v naší obci zavádíme ve zkušebním
provozu, o tom, zda v něm budeme pokračovat
i po uplynutí 3 měsíců od jeho spuštění,
rozhodnete Vy tím, že se zaregistrujete, v případě dostatečného zájmu budeme v provozu
pokračovat! Registrace bude možná od 10.
července 2012.
MM
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Co jste hasiči…
V červnu jsme nemohli chybět při organizaci
oslavy Dne dětí, přišli jsme všichni včetně
našeho "dorostu".
V sobotu 21. června jsme se účastnili soutěže
v Boru, kam jsme vyslali družstvo žen
a mláďat. Ženy přivezly pohár za druhé místo, mláďata skončila na místě 4. v útoku a na
třetím ve štafetě. Vzhledem k tomu, že několik z našich mláďat úspěšně absolvovalo
závěrečné zkoušky, nedalo se jinak - postupně

několik z nich skončilo v kádi. V tom horkém dni jim mnozí určitě záviděli. Fotky
potápějících se hasičů byly pro tento den jedněmi z posledních, kapka vody zamlžila
čočku fotoaparátu, a vyhlášení máme díky
tomu vyfocené v mlze.
SDH Velichov

Den fotrů
ve Velichově
Již IX. ročník Dne velichovských fotrů se řadí
mezi tradičně konané akce, ať je to Zimní
pohár, Velichovský triatlon, Nohejbalový turnaj, Mezinárodní fotbalový zápas Velichov Saigon, dětský pohár v kopané a mnoha
dalších akcí, nevyjímaje akce kulturní.
Letošní Den fotrů se uskuteční dne 7. 7. 2012
v prostorách "U Lípy" od 14.30 hod. Zatím se
pořadatelé nechali slyšet, že se bude jednat
o 5 soutěžních disciplín, jak silových, tak
vědomostních. Budou zváni všichni vítězové
jednotlivých ročníků. Hodnotné ceny čekají
opět na vítěze i nejstarší účastníky soutěže.
Po skončení soutěží čeká všechny přítomné
skupina Brutus.
Pořadatelé srdečně zvou k hojné účasti
místních borců.
JB

Červen v MŠ Velichov
Měsíc červen se jako každý rok nese v duchu
blížících se prázdnin, zahradních slavností
a výletů. Ani školičku ve Velichově tyto akce
neminuly. Vše začalo 9. června, kdy jsme se
sešli na zahradě školky, abychom
se slavnostně rozloučili
s budoucími
školáky.
Na důležitosti této
akci dodala skupina
historického šermu "Rytíři

zlatého grálu z Tachova".
Rytíři pasovali děti na
školáky, paní starostka
předala dárky a tradičně
dětem popřála dobrý start
do školy. Program moc
příjemně oživila taneční
skupina Koťata (děti z velichovské mateřinky) pod
vedením paní Mirky Ryšavé. Po oficiálních projevech, předání dárků,

květin, pasovacích glejtů a přípitku se školáky
se všichni hosté společně bavili u občerstvení,
o které se postaraly maminky a babičky dětí.
Budoucím školákům Honzíkovi Bláhovi,
Nikolce Komjathy, Péťovi Musilovi a Anežce
Valnohové přejeme ve škole samé jedničky,
hodné paní učitelky a prima kamarády.
Další červnovou akcí v mateřské škole byla
návštěva muzikálové pohádky "Obušku
z pytle ven" v Karlovarském městském divadle. Veselá pohádka se nám moc líbila a divadelní zážitek byl umocněn tím, když jsme
zjistili, že naše místa jsou lóžích. Po představení jsme si prohlédli Vřídlo, posilnili se
karlovarskými oplatkami a vydali se na
zpáteční cestu. Protože jsme cestovali přes
Ostrov, neobešlo se čekání na autobus bez
zmrzlinového dopingu.
Vyvrcholením školního roku bývá ve školách
a školkách výlet. Není tomu jinak ani ve
Velichově. Tradicí se stalo, že výletu s dětmi
se účastní rodiče i prarodiče. 21. června se
nás na cestu vlakem do Chomutovského
Zooparku letos sešlo 55. Vyjeli jsme z Ostrova rychlíkem do Chomutova, to samotné
už byl pro mnohé velký zážitek. V Zooparku
je co prohlížet, projeli jsme se lokálkou
Amálkou, prolezli lanové centrum Lanáček.
Někteří poctivě prošli celou expozici zvířat,

jiní více času věnovali Lanáčku a dětským
aktivitám. Důležité bylo, že nám počasí přálo
a všichni byli spokojeni. V 15:50 jsme
unaveni odjeli opět rychlíkem z Chomutova
do Ostrova, kde už čekali tatínkové. Výlet se
moc vydařil, a nás čeká po prázdninách naplánovat novou, zážitkovou cestu.
L. Kučerová
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Oslava Dne dětí
dokončení ze str. 1
A velké poděkovaní patří všem, kteří se do
přípravy a samotné organizace akce zapojili
přímo "v terénu", nebo i v kuchyni při pečení

perníků, koláčků a výborných medových
řezů. To, že se do pořádání akce zapojilo takřka čtyřicet lidí, neberu jako samozřejmost moc za to děkuji.
MM

Evidence obyvatel
Stav obyvatel k 31. květnu 2012:
celkem 553 (včetně 27 cizinců),
z toho 292 mužů a 261 žen
V období letních prázdnin se bezplatná právní poradna konat nebude.
Zářijový termín bude zveřejněn v
aktuálním čísle novin.

Půjčovna zdravotních pomůcek
Jste po úrazu? Čekáte, až se Vám vrátí rozbitá
pomůcka z opravny? Čekáte, než se vyřídí
poukaz na potřebnou kompenzační pomůcku? V Centru pro zdravotně postižené
Karlovarského kraje si můžete půjčit vybranou pomůcku, na jak dlouho budete potřebovat. Právě v těchto případech se Vám
vyplatí výpůjčka dané pomůcky, protože není
nutné si hned kupovat novou. Je dobré si
nejprve na pár dní vyzkoušet pomůcku,
o kterou byste měli zájem, než si jí pořídíte

a poté zjistíte, že Vám plně nevyhovuje a byla
by lepší jiná. Díky zapůjčení přijdete na to,
jaká kritéria jsou pro Vás důležitá a co konkrétněji hledáte a my Vám poté můžeme lépe
poradit a vybrat pro Vás vyhovující pomůcku. Ceník půjčovného je k dispozici na
www.sluzbypostizenym.cz. Pro doplňující informace nás neváhejte kontaktovat na tel.
čísle: 353 236 666, 602 340 549 nebo na
adrese Sokolovská 54, Karlovy Vary, 360 05
(Rybáře).
CZP

Kino v Kyselce
červenec
promítá se vždy v sobotu od 19:30

7. 7.
14. 7.
21. 7.
28. 7.

Bitevní loď
Líbáš jako ďábel
Máme papeže
Tady hlídám já (od 18.00 hod.)
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