Pohledy do minulosti Velichova / 6.

roku 1830, tedy před přestavbou zámku do
nynější podoby v druhé polovině 19. století
(1870). Stavba zámku proběhla zřejmě mezi
lety 1747 až 1755. Podélně disponovanou
budovu se zdobným průčelím a atikovým štítem obklopovala zahrada, stylově na rozhraní
Pokračování na str. 2
Velichovský zámek
Přes další mnohé nejasnosti a odlišnosti v dataci, zůstává pevnou, archivním materiálem
doloženou skutečností, že roku 1725 byl
majitelem Velichova Václav Kager ze Štampachu. Bezprostředně po tomto roce se ve
výčtu vlastníků objevuje další z rodu Wallisů Jiří Olivier (1673 - 1744). Jak řada ostatních
Wallisů působil i on v císařské armádě a proslavil se v mnoha bitvách proti Turkům, po
boku proslulého turkobijce prince Eugena
Savojského, a to především v bitvě u Zenty
v Uhrách (1697). Roku 1707 získal titul
„hrabě Wallis, svobodný pán z Karighmainu“. V Itálii dobyl jako vrchní velitel město
Messinu na Sicílii a jeho vojenská kariéra
vyvrcholila hodností velícího maršála a jmenováním guvernérem v Srbsku. Protože však
z vlastní iniciativy, bez vyššího příkazu uzavřel mír s Turky v Bělehradě roku 1739,
neušel trestu. Byl vězněn v brněnské pevnosti
Špilberk, ovšem se všemi výsadami šlechtice
a zasloužilého válečníka. Směl si dokonce
ponechat i kord. Věznění skončilo smrtí
císaře Karla VI. (1740). Ještě rok předtím
(1739) získala Velichov na osm let příslušnice
rytířského, původně štýrského rodu, Augusta
Sibylla Nesslingerová ze Schelchengraben.
V Čechách se usadil asi roku 1627 její
předek Jan, který zde vlastnil několik vesnic
a působil jako vysoký úředník při královské
komoře. Paní Augusta Sibylla byla pravděpodobně jeho vnučkou či manželkou jeho

vnuka Jiřího Antonína, rovněž činného ve
vysokém úřadě a armádě, kterému patřila
také ves Věrušice na Žluticku. Zda vůbec
někdy tato paní svůj Velichov navštívila a zda
nějak stačila a chtěla ovlivnit život jeho obyvatel, to se dá jen těžko zjistit.
Kdo však zanechal ve Velichově hmatatelnou, později sice pozměněnou, nicméně alespoň kresbou zaznamenanou stopu, byl další
z mnoha jeho vlastníků Jan František svobodný pán Hessler. Panství mu bylo - podle
kroniky - kvůli zadlužení nabídnuto ke
koupi v soudní dražbě. Velichov mu patřil
od roku 1747 - podle jednoho údaje do roku
1755, podle jiného do roku 1770, kdy Jan
František údajně zemřel. Dědičkou se stala
jeho dcera Anna Regina. Tomuto rodu
Velichov náležel až do roku 1792. Ačkoliv šlo
o „svobodného pána“ a vysokého úředníka,
nepodařilo se zatím o Janu Františku Hesslerovi a jeho původu zjistit nic bližšího, jeho
jméno neuvádějí ani staré slovníky. Podle kusých informací šlo o císařského radu a vlastníka stříbrných a cínových dolů v Krušnohoří (internetová stránka).
Na místě prvního, roku 1621 bavorskými
oddíly zničeného panského sídla, o němž se
zmínila roku 1651 paní Kateřina Eleonora
Mörderová, rozená Šliková jako o „úpravně
vystavěném obydlí“, dal Jan František svobodný pán Hessler vybudovat pozdně
barokní zámek. Jeho vzhled se naštěstí zachoval alespoň na litografii z doby kolem

Úvodník
Když jsem minulý měsíc psala o tom, že je
půlka prázdnin ještě před námi, netušila
jsem, že tuhle větu budu psát tak brzy.
Srpen byl naplněn zajímavými akcemi - ať
již setkáním velichovských rodáků, nohejbalovým turnajem nebo pohádkovým
rozloučením s prázdninami. O prvních
dvou akcích se dočtete dále v novinách.
V pondělí ráno budou opět autobusy plné
školáků. Jejich řady rozšíří osm dětí, se
kterými jsme se před prázdninami loučili
v Mateřské školce. Přeji jim, aby byl
ten první školní den nezapomenutelný
díky krásnému zážitku, který jim nikdo
a nic nenaruší.
A aby se vám lépe vyhledávaly informace
na veřejném Internetu, který je v naší knihovně, bude v průběhu prvního zářijového
týdne instalován nový plochý monitor,
který snad lépe odolá vaším nenechavým
prstům. O tom, jak a kdy můžete veřejný
internet navštívit, jsme informovali v minulém čísle.
Užijte si tedy poslední tři letní týdny, i když
takřka celý srpen už září připomínal,
a mějte trpělivost se svými dětmi a vnoučaty. Nejen s těmi malými…
Markéta Moravcová
starostka obce
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Setkání velichovských rodáků

Sobotní dopoledne 11. srpna 2007 bylo pro
Velichov ozvláštněno setkáním původních
obyvatel. Kolem jedenácté hodiny se sešlo 16
rodáků, kteří přijeli se svými rodinami z Německa. Setkání proběhlo u kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde proběhla i mše. Se
všemi rodáky jsem se přivítala a předala připravené dárky. Díky rozhovorům s jednotlivými účastníky jsem se dozvěděla mnoho
zajímavostí nejen o obci. Se svolením ostrovského faráře jsem pak otevřela kostel, aby se
rodákům naskytl pohled, který většina, vzhledem k tomu, co je patrné zvenku, očekávala.
I přesto bylo nepříjemné překvapení v očích
rodáků patrné.
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Dokončení ze strany 1.
mezi barokní a přírodní kompozicí. Jeden
z prvních českých historiografů Jaroslav Schaller píše ve své německé Topografii Království
českého, vydané roku 1785 o Velichovu m.j.:
„Na začátku tohoto století byl tento majetek
v držení svobodných pánů von Wallis, od
nichž po čase přešel na otce nynější majitelky, pana Johanna Franze von Hessler, c. k,.
radu, šťastného těžaře a majitele nejbohatších cínových a stříbrných dolů v c. k. blatenském a božídarském revíru, který v roce 1770
zemřel. K tomuto majetku patří, kromě velmi nepatrného podílu ze vsi Radošov, jen samotný Velichov. Zámek, který kdysi velmi
pevně postavil hrabě Šlik, opatřený vodním
příkopem, padacím mostem a vysokými zdmi
se střílnami, které jediné zbyly po někdejší
pevnosti, byl zemřelým pánem Johannem
Hesslerem opět nádherně obnoven a vyzdoben vzácnou okrasnou, ovocnou a zeleninovu zahradou.“
S použitím dostupné literatury a pramenů
Zdenka Čepeláková

Rodáci se do Velichova sjíždějí od roku
1996, kdy si zde připomněli sté výročí založení zdejšího kostela. Letos do regionu přijeli počtvrté, jednou se setkali v Radošově.
Můj velký dík patří rodině Uslerových, kteří
přiložili ruku k dílu a výrazně tak zkulturnili
prostředí okolo kostela, čehož si určitě všimli
i ostatní občané cestou na hřbitov.
Večerní setkání nad fotografiemi mě pak jen
ujistilo v tom, že pustit se do převodu kostela
a pozemků do majetku obce a jeho následná
oprava, je tím správným rozhodnutím.
Markéta Moravcová
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Informace o výběrovém
šetření v zemědělství
Obec Velichov byla metodou náhodného
výběru vybrána pro aktualizaci údajů o zemědělských prvovýrobcích získaných z celoplošného zemědělského sčítání - Agrocenzu
2000. Vlastní zjišťování v terénu zajišťuje
Český statistický úřad v termínu od 1. září
do 15. listopadu 2007. Strukturální šetření
v zemědělství ZEM 2007 se vztahuje, stejně
jako v roce 2000, na zemědělce, kteří
naplňují prahové hodnoty šetření. Těmi jsou
1 hektar obhospodařované zemědělské půdy
vlastní nebo pronajaté, nebo 1 500 m2 intenzivních plodin (sady, zelenina, květiny), nebo
1 000 m2 vinic, nebo 300 m2 skleníků a
pařenišť, nebo chov 1 ks skotu, nebo 2 ks
prasat, nebo 4 ks ovcí a koz, nebo 50 ks
drůbeže, nebo 100 ks králíků či kožešinových
zvířat.
Ve výše uvedeném termínu se budou tazatelé
ČSÚ pohybovat v naší obci a budou žádat
některé občany o informace. Tazatel se musí
prokázat průkazkou ČSÚ a občanským
průkazem. Občané se mohou popř. telefo-

nicky informovat na ČSÚ v Karlových
Varech (tel. 353 226 611), kde jim budou
poskytnuty podrobnější informace.
MM

„CASTILA“ o. s. v Moříčově zve
všechny příznivce koní během
měsíce září k přihlášení do jezdeckého klubu. Výběr termínu dle
potřeby (po-so). Náplní je péče
o koně a výuka jízdy. Těší se na Vás
koníci Falco, Monika a pro nejmenší
poník Zorinka. Pozvánka platí nejen
pro děti, ale mohou se přihlásit
i zájemci z řad dospělých. Bližší
informace na tel . 732 835 854
(paní Šimková)
JR

Nejčastější dotazy
v ordinaci
praktického lékaře
V lékárně si některé léky můžeme koupit, jiné
získáme pouze na lékařský předpis. Takový
recept musí být vystaven podle jasně
stanovených pravidel a má omezenou platnost.
Obecně platí 7 dní včetně dne vystavení.
Pokud jsou na něm předepsána antibiotika, je
nutné je vyzvednout do 3 dnů a jestliže vám
předpis vystaví na lékařské pohotovosti, platí
DH
pouze 24 hodin.

Pozvánka na fotbalový turnaj
2. ročník dětského fotbalového
turnaje se bude konat v sobotu
1. září od 10.00 na velichovském hřišti. Zváni jsou všichni
sportovně naladění příznivci
nejen k aktivní účasti, ale
i k fandění a podpoře.

Miloslav Švejstil

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

1. 9.
8. 9.
15. 9.
22. 9.
29. 9.

Babel
SHREK TŘETÍ
Harry Potter - Fenixův řád
Edith Piaf
Barevný závoj
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Nohejbalový turnaj

V sobotu 11. srpna zorganizoval Sbor dobrovolných hasičů ve Velichově za přispění Obce
Velichov další ročník nohejbalového turnaje.
Letos se ho účastnilo 10 družstev. Povrch hřiště sice připomínal spíš bazén pro vodní pólo
oblemovaný oraništěm (způsobeno řáděním
divočáků), ale i tak se podařilo vytyčit plochu
pro nohejbal. Snad jedinou nepříjemností bylo častější hledání míče v křoví. Vítězem turnaje se stalo smíšené družstvo Damatka z Boru,
druhé místo obsadilo družstvo Deko z části
z Kyselky a z části z Milovic, třetí skončilo
družstvo Minipivovar Bohouš Novák A
z Velichova. Moderování celé akce se úspěšně
ujal Hubert Plomer ml. Průběh turnaje si můžete připomenout na následujících fotografiích.
MM
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