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nedikt (zemřel roku 1742), od roku 1719
farář u sv. Jindřicha v Praze, dal v Jílovém
postavit radnici, faru a kapli a založil nadaci
pro vzdělání dvou chudých chlapců. Kromě
toho vydal spisy ke chvále sv. Jana Nepomuckého, roku 1729 svatořečeného, jehož
socha dodnes stojí u velichovského hostince,
v blízkosti zámku, tehdy i dnes „U lípy“.
Pokračování na str. 2

Úvodník

Další majitelé
Po budovateli prvního skutečného a alespoň na obrázku zachovaného velichovského
zámku - Janu Františkovi z Hesslerů patřil
Velichov až do roku 1792 jeho dceři Evě
Regině (či také Rozině) von Hessler. Po ní se

stal dalším z mnoha pánů Velichova Paul (na
jiném místě uváděn jako Karl Schönpflug,
rytíř z Gamsenbergu. Pocházel pravděpodobně z rodiny či příbuzenstva slovníky uváděného pana Schönpfluga z Gamsenbergu, primátora města Jílového. Jeho syn Josef Be-

6:3 - tohle není výsledek z dětského fotbalového turnaje, ale poměr žen a mužů
v zastupitelstvu obce Velichov. Pan Zdeněk
Šmejkal odstoupil k 1. září 2007 z funkce
zastupitele a jeho místo zaujala první náhradnice ze SNK - Obnova Velichova, Ing.
Lea Hochová, která na 9. jednání zastupitelstva dne 12. září 2007 složila slib a stala
se tak zastupitelkou obce. Velice si vážím
toho, že tento post paní Hochová přijala.
Díky jejím odborným znalostem a zkušenostem z oblasti územního plánování je její
příchod mezi zastupitele více než přínosný.
Velichovské noviny začaly vycházet v dubnu
letošního roku. Vzhledem k tomu, že to
bylo 5 měsíců po volbách, nepředstavovala
jsem zde jednotlivé zastupitele, ale možná
stojí za to při této příležitosti připomenout,
kdo od listopadu 2006 rozhoduje o tom,
jakým směrem se bude Velichov rozvíjet.
Místostarostou obce je Jan Škuthan, členy
zastupitelstva Dana Hrušková, Lýdie Kučerová, Jana Reháková, Lenka Šedinová,
Jiří Bitman a Miloslav Švejstil. Teď už tedy
víte, na koho se obracet se svými náměty
a připomínkami.
Jako bývalá tisková mluvčí dětského filmového festivalu si na tomto místě nemohu odpustit nepřipomenout, že od 9. do
12. října se v Ostrově koná již 39. ročník
Dětského filmového a televizního festivalu
Oty Hofmana. Programový plakát najdete
na vývěsce vedle obchodu. Doufám tedy, že
strávíte alespoň jedno odpoledne v dějišti
festivalu, že se dětem poštěstí sehnat autogram některého z festivalových hostů nebo
přijdete s nápadem, jak pojmenovat mývala, který bude během festivalu slavnostně
pokřtěn.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Zimní pohár a oslavy Kino v Kyselce
60. výročí založení SDH
ve Velichově
říjen

promítá se vždy v sobotu od 19.30 hod.

6. 10.
13. 10.
20. 10.
27. 10.

Čas neúprosně běží a opět jsme v období,
kdy se vcelku intenzivně zabýváme přípravou
na konání již VII. ročníku „Zimního poháru“
hasičských družstev ve Velichově.
Letošní ročník připravujeme v jiném duchu
nežli tomu bylo v ročnících minulých. K tomu nás přiměl ten fakt, že náš Sbor
Dobrovolných Hasičů ve Velichově dle dostupných písemností slaví letos 60. výročí jeho
založení. Proto jsme se rozhodli, že uděláme
malinko netradiční pojetí tohoto dne.
V minulosti byla připravena vždy dvoukolová
soutěž s tím, že se časy družstva sčítaly.
V tomto směru stačil malý zádrhel, a mančaft
s letitými zkušenostmi a perfektní přípravou
již nemohl pomýšlet na lepší umístění. Letos
připravujeme pouze jednokolovou soutěž,
kde rovněž stačí menší nesoustředěnost,
zklamání techniky, a družstvo na vítězství
nemůže takřka pomýšlet. Jako každý rok, tak
i letos budou akreditováni zkušení rozhodčí,
tudíž se není čeho bát.
Po skončení jednokolové soutěže, bude následovat úklid výzbroje a výstroje s přípravou na
konání spanilé jízdy hasičské techniky obcí.
Dále na odpolední čas máme připravenou
soutěž ve štafetě, kde jednotlivé disciplíny
budou opravdu velmi netradiční a pevně

věříme, že smíchu se neubrání žádný z přítomných. Akce se koná v sobotu dne 20. 10.
2007, začátek v 9.00 hod., místo: areál
bývalého Dětského domova.
Od brzkých ranních hodin se bude podílet
na zajištění občerstvení pro všechny příchozí
v podobě pravé domácí zabíječky dvojice
zkušených chlapíků - páni Karel Eder a Vladimír Šprok. To je záruka k zakoupení opravdových zabijačkových pochutin, kde zapití
mastných výrobků je snad i povinností :-).
Ve večerních hodinách máme v plánu
trošičku muziky, a pokud vše finančně vyjde
tak, jak máme naplánováno, nebude chybět
ani večerní OHŇOSTROJ.
Dovolujeme si Vás všechny touto formou
pozvat na konání VII. ročníku Zimního
poháru a 60. výročí založení našeho Sboru
Dobrovolných Hasičů Velichov.
Přijďte se, prosím pobavit a podpořit naše
kluky, alespoň se malinko oprostíte od všedních starostí, kterých máme v této době
nespočet. V neposlední řadě mnohokráte
děkujeme Obci Velichov za významný
příspěvek na konání této akce.
Jiří Radakovič
starosta SDH Velichov

WARHOLKA
FANTASTICKÁ ČTYŘKA
SIMPSONOVI VE FILMU
SMRTONOSNÁ PAST

II. kolo burzy dětského
oblečení a obuvi
se koná v pátek

5. 10. 2007
od 16.30 do 17.30 hod.
v Mateřské škole ve Velichově.
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Dokončení ze strany 1.
Byla prý nazývána „zámecký Jan“ „Schlossjohannes“. V roce 1835 dali tuto
pískovcovou sochu zřídit tehdejší majitelé
Velichova, manželé František a Anna
Pelikanovi „jedním sochařem z Prahy“. Nese
nápis „Zřízeno roku 1835“ a symbol - podle
legendy o smlčení zpovědního tajemství zázračně zachovaný světcův jazyk. O činech
rytíře Paula či Karla Schönfluga z Gamsenbergu, který vlastnil Velichov v letech
1793 - 1799 není ovšem zatím nikde ani
zmínky. Nové panství pro něho bylo - asi jako
pro řadu ostatních vlastníků - především
zdrojem příjmů. Další urozený majitel se
objevil ještě na tři roky po něm (1799 - 1802),
a to Philipp říšský hrabě von Zedtwitz,
potomek staré německé rodiny, jejíž část se
z okolí nedalekého Hofu přesídlila koncem
14. století také na Chebsko. Titul říšského
hraběte, získaný roku 1766 byl v roce 1790
rozšířen i na dědičné země domu Habsburského. V západních Čechách vlastnili Zedwitzové, kromě jiného také Aš, Doupov, Bezvěrov a Bražec. Od roku 1802 nastalo však

opět závratně rychlé a dnes těžko pochopitelné střídání majitelů. Pouhý rok, dva či tři se
tu - pokud vůbec - v letech 1802 až 1812
zdrželo pět pánů, (Franz Merida či Meriola
a Johann Werner, Paul Tachezy či Tachberg,
Michael Ebert či Eckert, Franz Josef Zeidler,
Johann Hauptvogel a Wilhelm von Papsdorf)
- z nichž však již jen poslední vlastnil
šlechtický titul „von“. I v jeho případě šlo asi
jen o pána nevýznamného, jeho jméno se ve
slovnících nevyskytuje. K zakupování statků
nešlechtici docházelo zřejmě v důsledku josefínských reforem, výhodných pro vzestup
schopných, bohatnoucích, byť i neurozených
podnikatelů z řad středního stavu, kteří získávali eventuelní pozdější povýšení do šlechtického stavu z titulu své majetnosti nebo zásluhami o monarchii. Delší dobu, celých jedenáct let, držel Velichov jistý Anton Berger
(1812 - 1823) a dokonce dvaatřicet let manželé Franz a Anna Pelikanovi (l823 - 1855).
Velichovská obecní kronika zaznamenala poctivě, i když zřejmě ne vždycky přesně a nezkomoleně jména a pořadí všech pánů - ovšem
bez komentáře. V životě obyvatel se ony

změny pravděpodobně příliš neprojevovaly.
Rozhodně více rozvířily každodennost
Velichovských události, které se staly roku
1802 a které jsou podrobně zapsány ve Farní
kronice z let 1621 - 1949 na straně 56.
„Koncem ledna a na začátku února stoupla
voda v Ohři o jeden a půl sáhu (asi 270 cm)
nad obvyklý stav. Cesta do Vojkovic stála pod
vodou, cestu k nemocnému bylo třeba konat
přes kopec a les.“ Nato, dne 20. února došlo
zde však ke skutečné tragedii. Mlynář Kahrer
z velichovského mlýna (č. p. 30.) manipuloval
v noci s mlýnským kolem, které se však náhle
dalo do pohybu. Jeho dcera Anna chtěla ve
strachu o život otce kolo zastavit. Neodhadla
zřejmě své síly a kolo jí utrhlo pravou ruku
nad zápěstím. Zůstala jí viset jen na kousku
kůže. Lékařské ošetření bylo tehdy pravděpodobně nevalné a kromě toho přišlo pozdě dívka na následky tohoto zranění zemřela.
V té době byl pisatelem záznamu a farářem ve
Velichově (1799 - 1818) P. Adam Hammer.
S použitím dostupných pramenů a literatury
Zdenka Čepeláková
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INFORMACE PRO OBČANY
Máte platný občanský průkaz ?
Občanským průkazům bez strojově čitelných
údajů končí platnost podle doby vydání dokladu a to v následujících termínech:
občanský průkaz vydaný do 31. 12. 1998
končí platnost nejpozději 31. prosince 2007
občanský průkaz vydaný do 31. 12. 2003
končí platnost nejpozději 31. prosince 2008
Pro občany narozené před 1. 1. 1936 platí
výjimka - občanské průkazy, ve kterých je vyznačena doba platnosti „bez omezení“ nebo
„platnost prodloužena bez omezení“, zůstávají nadále platné.
O výměnu občanského průkazu můžete
žádat v průběhu celého roku, výměna občanských průkazů za strojově čitelné občanské
průkazy je bezplatná.
Žádost o vydání občanského průkazu můžete
podat každé pondělí nebo středu od 7.30 hod.
do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 17.30 hod.
na pracovišti Městského úřadu Ostrov, odboru
dopravně správního, odloučené pracoviště,
Hlavní 795, Ostrov (vedle České pošty).
Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji
jsou vydávány od druhé poloviny roku 2000
a platí po dobu v nich uvedenou.

Dotace EU
Využijte možnosti dotace z fondů EU pro
své nynější či budoucí podnikání.
Program „Naše vesnice“ - dotace nejen pro
malé obce, ale také pro podnikatele na
malých obcích . V rámci tohoto programu
je komplexně řešena problematika investičních projektů s využitím fondů EU
(vyřízení dotace - financování dotace pojištění dotace). Záměrem je inspirace navedení klienta na dotační příležitosti pro
podnikatele na malých obcích (agroturistika, vznik a rozvoj malých firem). Možnost
vyčerpání těchto dotací je v období let 2007
- 2013. Dotace se týkají těchto oblastí:
1) Podpora mikropodnikatelů (je možno
využít například na založení malého truhlářství nebo opravny vozidel). Dále se podpora vztahuje na zemědělské podnikatele,
kteří mohou diverzifikovat svou zemědělskou činnost). Výše podpory: 60% - 50% z investičního záměru. Typicky podporované
činnosti: truhlářství, tesařství, oprava motorových vozidel, zpracovatelský průmysl, stavebnictví, výroba keramiky, čalounictví,
maloobchod.
2) Agroturistika - výše podpory: 60% 50% (projekty sloužící komerčnímu
využití), upřednostňovány budou projekty
zaměřené na rekonstrukci budov. Typické
podporované činnosti: ubytovací zařízení,
restaurační činnosti, půjčovny, turistické
cesty, vinařské stezky. Bližší informace na
tel. 775 232 786,
e-mail: jana.rehakova@respect.cz.
JR

Máte platný řidičský průkaz?
Vlastníte-li řidičský průkaz vydaný do konce
roku 1993 tak pro Vás je určena tato důležitá
informace: Dne 31. prosince 2007 pozbývají
platnost řidičské průkazy vydané do konce
roku 1993.
Protože se řidičské průkazy vyhotovují centrálně ve Státní tiskárně cenin v Praze, kde
může být omezená kapacita tisku, je proto
třeba urychleně navštívit pracoviště
Městského úřadu Ostrov, odbor dopravně
správní, odloučené pracoviště, Hlavní 795,
Ostrov (vedle České pošty). Návštěvní dny
jsou každé pondělí a středa od 7.30 hodin do
12.00 hodin a od 13.00 hodin do 17.30
hodin. V ostatních dnech je návštěva také
možná, ale po předchozí telefonické domluvě na telefonní čísle 353 808 639.
Marie Převrátilová

Nejčastější dotazy
v ordinaci
praktického lékaře
Co je HAEMOCULT? Screening rakoviny tlustého střeva a konečníku. Rakovina a předrakovinné stavy se často projevují okultním
(skrytým) krvácením do střeva. Na tomto příznaku je založen screening (vyšetřovací metoda)
onemocnění.
Muži a ženy od 50 let věku mají nárok, každé
2 roky, na bezplatné vyšetření přítomnosti krve
ve stolici. Tento test je snadno dostupný
prostřednictvím praktického lékaře. Jen třeba
doplnit jen vzorek stolice. Tam, kde bylo krvácení zjištěno, současná endoskopická technika
umožňuje podrobné vyšetření střeva.
Za předrakovinné změny jsou považovány např.
polypy. Jsou-li odstraněny včas, snižuje se nebezpečí vzniku nádorového onemocnění. Chirurgické odstranění nádoru je o to úspěšnější, oč
ranější stadium nádoru bylo diagnostikováno.

Aktivita pro příznivce
koní nejen z řad dětí
Zastupitelstvo obce schválilo 12. září 2007 na
svém jednání příspěvek na využití volného
času - každou první sobotu v měsíci mají velichovští občané šanci prohlédnout si svět
z hřbetu koně a zjistit, zda je rčení o tom, že
tento pohled na svět je nejhezčí, pravdivé.
Poprvé tomu tak bude v sobotu 6. října, kdy je
od 9 do 11 hodin velichovským občanům

k dispozici jízdárna Občanského sdružení
„Castila“ v Moříčově. Nenechte si ujít možnost jízdy na koních pro začátečníky i pokročilé pod odborným dohledem. V této době
budou mít zájemci k dispozici 3 koně, včetně
poníka pro nejmenší .
Pozn.: autobusová linka (Velichov - Ostrov):
odjezd z Velichova v 8:38 hod.
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Dětský fotbalový turnaj
- II. ročník Velichov
Dne 1.9.2007 proběhl ve Velichově na hřišti
za garážemi II. ročník dětského fotbalového
turnaje. Letošního ročníku se zúčastnila dvě
mužstva z Velichova složená z chlapců různého
věku a fotbalových schopností, dále si přijelo
zasportovat mužstvo z Vojkovic pod vedením
p. Kubálka a mužstvo z Ostrova. Ostrovské
mužstvo bylo složeno z chlapců mladších, ale
podalo kvalitní a statečný výkon, který místy
konkuroval i starším hráčům.
Klání probíhala na upraveném hřišti,
poděkování patří p. J. Říhovi a p. T.
Zahálkovi, kteří zajistili úpravu povrchu. Malí
fotbalisté svedli řadu zápasů, které se líbily i
fandícím divákům, kteří přišli v hojném počtu

povzbudit malé sportovce. O občerstvení se
postarali manželé Chalupní, jejichž oběd všem
chutnal.
Nakonec vítězství vybojovali chlapci z Vojkovic, druzí se umístili hoši Velichov II, třetí
skončili chlapci z Ostrova a tabulku uzavřeli
malí fotbalisté Velichov I.
Poděkování je určeno též obci Velichov za
finanční přispění na konání tohoto turnaje,
dále sponzorům ČSMS, p. Rehákové.
Myslím, že II. ročník se podařil, splnil účel sportovní vyžití mládeže v obci. Doufám, že se
ento fotbalový turnaj stane v obci tradicí.
Miloslav Švejstil

Svoz nebezpečného
a velkoobjemového
odpadu
V sobotu 20. října 2007 bude v obci zajištěn
svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
Na níže uvedených místech budou přistavena
vozidla, do kterých budou odpady naloženy.
Využijte této možnosti a zdarma se zbavte obalů
od barev, ředidel, pneumatik, akumulátorů
apod. Pokud jste nestihli v srpnu využít přistavený kontejner, dovezte na uvedená místa
i velkoobjemový odpad. Pro ty, kteří nebudou
mít možnost tento den velkoobjemový odpad
na sběrná místa přivézt, bude letos ještě jednou
přistaven kontejner pod pneuservisem u řeky.
9.00 - 9.30 hod. - zastávka autobusu „Za vodou“
9.30 - 10.15 hod. - dvůr vedle hospody U lípy
10.15 - 11.00 hod. - parkoviště u paneláku
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