Pohledy do minulosti Velichova /19.
nou kulkou ho zachránila jen okolnost, že se
právě zvedal k odchodu. Byla tak zasažena
jen okenní tabule. Pan továrník utrpěl šok
a musel být doprovozen domů. Brzy se zjistilo,
Pokračování na str. 4

Úvodník

Mezi dvěma válkami
Řeka Ohře, která protéká Velichovem, jej
dělí na dvě části - větší na pravém a menší na
levém břehu. Původně spojoval obě části
brod, určený pro přechod povozů s koňmi
a také přívoz. Malý prám mohl převážet maximálně 25 osob, velký prám (10 m dlouhý
a 3 m široký) převážel těžší náklady, povozy
a zvířata. Prámy byly taženy ručně, na konopném laně. Jen při velké vodě, bouři a plovoucím ledu pomáhalo kolo s drátěným lanem, upevněným řetězem k potahu. V noci
se nepřeváželo. Domácí za převezení neplatili, jen za zvířata a povozy jeden a půl krejcaru, cizí dva krejcary za osobu a tři za zvíře
a povoz. Stavba mostu přes Ohři se jevila
stále naléhavější. Při výběru místa nepřicházel v úvahu tzv. Douhý brod, který byl
příliš vzdálený - pod ústím mlýnského náhonu do Ohře, tedy směrem na Vojkovice.
Na místě dosavadního přívozu nebyly zase
pro stavbu příhodné podmínky. Bylo proto
zvoleno místo uprostřed. Stavbu provedla zřejmě v letech 1924 - 1925 - karlovarská firma Bittel a Praussewetter. Hlavní náklady
nesl stát, příjezdovou silnici z obou směrů
hradil politický okres Karlovy Vary.
Kolaudace a slavnostní uvedení mostu do
provozu se konalo 17. září 1925. Aktu předání se zúčastnilo na 40 osob, delegaci okresních zastupitelů vedl tehdejší hejtman

Fiedler. Projev s poděkováním všem, kdo se
na stavbě mostu podíleli, pronesl přednosta
okresní správy, poslanec za stranu sociálně
demokratickou Eugen de Witte. Slavnost
uzavřela hostina v restauraci U lípy.
V tomtéž roce provedla firma Niklas
z Teplic regulaci Petrovského potoka a zřídila
u fary železobetonový můstek. Podobný pak
i u vily stavitele Metky. Obec schválila také
projekt dvojité vodovodní sítě, po obou stranách řeky, odborná komise pak vypracovala
základní zajištění stavby. Voda měla být čerpána z Kirchenwaldu - Církevního lesa.
Roky v nichž probíhala stavba mostu
(1924 - 1925) jsou zaznamenány ve velichovské farní kronice - pro tuto farnost nebyly bez
vzruchů. Projevily se již začátkem roku 1924
mimořádně tuhou zimou. Od 20. prosince
1923 do 21. března 1924 nenastala žádná obleva a led na Ohři dosáhl síly až 120 cm.
Když pak v březnu začalo tát, způsobil
nebezpečnou povodeň. Ani nejstarší obyvatelé Velichova takovou zimu nepamatovali.
Hned nato, v dubnu, se přihnala nevídaná
bouře s průtrží mračen, po které následovalo
další velmi chladné období.
K další dramatické události došlo 19. ledna v obci velichovské farnosti - Jakubově.
Zdejší továrník J. Th. Menzl, který poseděl
večer v Sieglově hostinci v blízkosti porcelánky, podlehl málem atentátu. Před vražed-

Balancování na tenkém ledě - takové pocity
míváme docela často na Obecním úřadu,
když se dostáváme do střetu se zákonem
o ochraně osobních údajů. Samozřejmě
máme přístup k adresám všech velichovských občanů, ale tento údaj nemůžeme
prozradit každému, kdo náš úřad navštíví
s dotazem, kde bydlí ten či onen konkrétní
člověk. Jiná situace ale nastane v okamžiku,
kdy nás zastaví náhodný kolemjdoucí venku
na chodníku a zeptá se na stejnou otázku.
Máme tedy vybíhat ven na chodník a odpovídat tam? Nebo jen bezmocně kroutit hlavou a tvrdit, že smíme tento údaj sdělit
osobě, která má patřičné oprávnění k požadování takové informace - např. policista,
zástupce sociálního odboru nebo soudního
exekutora. Nikomu z nás by se určitě nelíbilo, kdybychom z úřadu posílali k občanům
obchodní zástupce a různé dealery. Média
nás často bombardují zprávami, jaké triky
dealeři používají - vydávají se za příbuzné,
bývalé spolužáky nebo kamarády z vojny.
Odpovídat na úřadu v malé obci ve smyslu,
že nevíme, neznáme, to nám asi neprojde.
Může se tedy snadno přihodit, že z úřadu
odjede tazatel naštvaný, s nepořízenou a se
vzpomínkou na legendární větu doktora
Štrosmajera o vlastnosti, která kdyby nadnášela, lítají na úřadu holubičky.
Právě i z tohoto důvodu musíme změnit
přípravy vítání občánků. Samozřejmě víme,
že se ve Velichově narodila další miminka,
ale nemůžeme tento údaj použít k oslovení
rodičů. Věřte, že podobných drbání levého
ucha pravou rukou přes hlavu je, a bohužel
i bude, čím dál tím víc.
Nechci končit pesimisticky, ale údajně letos
babí léto nebude. Moc bych nám všem
přála, aby se přece jen počasí umoudřilo
a dovolilo nám před nadcházejícími sychravými měsíci zažít a užít ještě několik výletů.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Loučení s prázdninami
31. srpna 2008 se v amfiteátru Hospody
U lípy konalo Pohádkové rozloučení s prázdninami. Atmosféru akce si můžete prohlédnout na fotografiích, případně ve fotogalerii
na stránkách www.velichov.cz.

BLAHOPŘEJEME Klub vodních motoristů ve Velichově
Rubínová svatba
Své ANO si dne 21. 9. 2008 po 40 letech
společné cesty životem zopakovali manželé
Andělka a Jan Rehákovi. K tomuto výročí
přejí vše nejlepší děti Jan, Petr, Jiří a Martina
s rodinami.

Náš klub vznikl v roce 2004, kdy při ustavující
schůzi dne 6. 5. 2004 zpracoval stanovy pro
činnost sportovního klubu a podal žádost na
Ministerstvo vnitra ČR o zaregistrování. Ke dni
31. 12. 2007 má organizace celkem 10 členů,
kteří vlastní 5 sportovních motorových lodí.
Lodě podléhají technickým kontrolám stejně
jako motorová vozidla a jsou tedy opatřeny registrační značkou (SPZ).
Posádky lodí se většinou plaví na Labi nebo
Vltavě, kde nejsou téměř žádná omezení
k plavbě. Všichni již několikrát zdolali Vltavu
od Mělníku až na Orlík a Labe několikrát až
do Drážďan. Není výjimkou plavba na moři
v Chorvatsku, Itálii i na přehradách na Slovensku. Naši členové se plavili i na známém

Organizovali jsme jednou Den fotrů a snad se
nám povede do budoucna např. „Námořnický
bál“. Uvidíme.
Předsedou našeho klubu je pan Josef Valnoha,
jednatelem pan Jiří Bitman a hospodářem pan
Frank Blahoslav z Kladna.
Srdečně zdravíme občany Velichova!
J. Bitman

Internet pro
veřejnost
Již několik let je k dispozici návštěvníkům knihovny počítač s přístupem k internetu. Krom
toho máte nyní možnost navštívit internetové
místo i na Obecním úřadu. V jeho prostorách
je občanům k dispozici zdarma počítač s připojením k internetu a tiskárně. Zpoplatněn
bude pouze tisk většího množství stránek.
V době, kdy je Obecní úřad otevřen, můžete
kdykoli přijít a této možnosti využít. Tato
možnost je ale určena pouze těm, kteří chtějí
na internetu vyhledávat informace, rozhodně
nebude možné dlouho chatovat nebo hrát
počítačové hry.
MM

Baťově kanále na řece Moravě. Plavby jsou velmi pěkné a není nouze o spoustu známých na
cestách i v přístavech, kde bývá dobrá nálada.
Chtěli bychom se angažovat i při kulturním
dění v obci, kdy bychom podpořili např. dětský den, jen naše zaměření je trochu jiné.

Koňská lekce
CASTILA o. s. v Moříčově zve všechny milovníky koní z řad občanů Velichova dne 4. října 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. Zá-

roveň si můžete vyzkoušet i samotnou péči
o koně. Důležité je teplé oblečení a pro samotnou jízdu na koních holínky.
Po celou dobu je zajištěn odborný dohled. Této
akce se můžete účastnit zdarma.
Pozn. autobusová linka (Velichov-Ostrov):
JR
odjezd z Velichova v 8:38 hod
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Hasičská soutěž
Dobrovolní hasiči z Božího Daru se v sobotu
6. září 2008 stali pořadateli soutěže sborů
dobrovolných hasičů. Na start se postavilo
7 mužských a 2 ženská družstva. V konkurenci hasičů z Březové, Vojkovic, Hroznětína,
Božího Daru a dalších obsadili velichovští

hasiči nádherné 7. místo a přesvědčili všechny přítomné, jak pravdivé je heslo „Není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se“. Doufejme ale,
že se tímto heslem nebudou řídit i na domácí
půdě 18. října 2008, kdy se ve Velichově
bude konat již tradiční Zimní pohár.
MM

Nová služba občanům
V průběhu prvního říjnového týdne bude
Obecní úřad ve Velichově zapojen do projektu
Czech POINT - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. V současnosti
musí občan navštívit několik úřadů k vyřízení
jednoho problému. Czech POINT ale slouží
jako asistované místo výkonu veřejné správy,
umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data
ne občan“.
Czech POINT v současné době poskytuje čtyři
druhy výstupů. To znamená, že každý, kdo
zaplatí příslušný poplatek na místě Czech
POINT, může požádat o následující:
1. Výpis z Katastru nemovitostí.
O výpis z Katastru nemovitostí České republiky
může požádat anonymní žadatel. Výpis lze
požadovat na základě listu vlastnictví nebo
podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel
žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát
katastrální území a číslo listu vlastnictví. Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena
na 100,- Kč; každá další strana výpisu je
zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je
zákonem omezena na 50,- Kč. Pokud žadatel
žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl
by znát katastrální území a dále buď parcelní
číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. I v tomto případě je
ověřený výstup zpoplatněn stejně. O výpis lze

zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že
budova je dělena na jednotky, což je typické
u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty,
garáže atd. V tomto případě pochopitelně musí
žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale
i přesné číslo bytu v domě.
2. Výpis z Obchodního rejstříku.
O výpis z Obchodního rejstříku České republiky opět může požádat anonymní žadatel.
Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ
obchodní organizace. I zde je vydání první
strany výpisu zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč;
každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena
na 50,- Kč.
3. Výpis z Živnostenského rejstříku.
I v tomto případě může o výpis z Živnostenského rejstříku České republiky požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě
znalosti IČ obchodní organizace. I v tomto případě je vydání první strany výpisu zpoplatněno
částkou, jejíž maximální výše je zákonem
omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu
je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je
zákonem omezena na 50,- Kč.
4. Výpis z Rejstříku trestů.
Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb.
o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat
výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se
výpis týká, pouze na základě písemné žádosti.
Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient

ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu
je výpis z Rejstříku trestů vydán; tuto žádost
úřad archivuje dle zákona. Osoba, které lze na
pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít
platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno
rodné číslo. To znamená, že výpis se může
vydat i cizincům, kteří mají například trvalé
bydliště v České republice. Na pracovištích
Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů
na základě úředně ověřené plné moci.
V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis
z Rejstříku trestů elektronicky, zaplatí klient
podle zákona za tento výpis 50,- Kč jako správní poplatek úřadu za přijetí žádosti o vydání
výpisu z evidence Rejstříku trestů. Na tento výpis se nevylepuje žádný kolek.
V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být manuálně zpracována na
pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis
požádat způsobem podle §11 odst. 1 zákona
č. 269/1994S. o Rejstříku trestů v platném znění - tedy formou papírové žádosti. Systém
Czech POINT umožňuje vytisknout žadateli
tuto papírovou žádost již předvyplněnou jeho
osobními údaji, které sdělil obsluze pracoviště
Czech POINT. V tomto případě se neplatí
správní poplatek úřadu, ale vylepí se kolek
v hodnotě 50,- Kč a žádost úřad pošle ke zpracování na Rejstřík trestů.
(red)
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Dokončení ze strany 1.
že šlo o pomstu sedmnáctiletého chlapce
J. Langhofa, který se pak sám pokusil o sebevraždu. Duchovní, který případ zaznamenal,
přičítal tuto politováníhodnou událost okolnosti, že zde stále více rodičů odmítá posílat
děti na hodiny náboženství a sám starosta
Jakubova, komunista Eduard Jöhler i jeho
rodina jsou nevěřící. Podle sčítání katolických obyvatel farnosti v roce 1924 bylo ve
Velichově 640 katolíků. Ti se ozvali velmi
energicky proti zrušení řady církevních svátků
a tedy volných dnů, které chystala vláda.
Sepsali resoluci, kterou v rámci farnosti podepsalo 1142 věřících - a bylo by prý bývalo
podpisů mnohem více, nebýt časové tísně.
Kolem půl šesté večer toho roku vyhořel
do základů Legerův mlýn u Petrova - šlo zřejmě o založený požár. Z dřevěných budov se
podařilo hasičským sborům z okolí zachránit
jen živý inventář. Podezříván byl jakýsi cizí
světoběžník.

V září 1925 došlo ve velichovském chudobinci ke rvačce, při níž jistý Čech Macák
pobodal kapesním nožem Rudolfa Voha.
Téže noci vykradli zloději - již po druhé hostinec Augusta Häuslera. Rovněž po druhé
vnikl zloděj v únoru 1925 také do velichovského kostela. Ohnul pruty mříže, rozbil
malované okno a odnesl několik cenných
bohoslužebných předmětů. Podle poměrně
malého otvoru to prý měl být mladý, útlý člověk. Případ byl opět komentován s odkazem
na odstraňování náboženské výchovy ze škol.
K dovršení hrůzných událostí připlavala
v září po Ohři mrtvola mladého muže, podle
oděvu pocházejícího z „lepších poměrů“.
Nebyly to ovšem jen Jobovy zvěsti, co
v těchto letech vzrušovalo obec. Zdejší spolek
dobrovolných hasičů oslavil v roce 1924
40. výročí své záslužné činnosti, samozřejmě
s velkolepým programem, slavnostní mší, projevy, cvičením, průvodem, hudbou pod vedením kapelníka Ottokara Brandnera, kon-

certem a večerním plesem. S podobným programem a slavným uvítáním se ujal svého
panství nový majitel Velichova hrebě Eugen
Czernin, který přibyl s manželkou Josefinou,
rozenou kněžnou Schwarzenbergovou a třemi
dětmi 9. září 1924 do velichovského zámku.
V neděli 14. září byl slavnostně uveden do
kostela, jako jeho nový patron - „rádce, ochránce a podporovatel“ zdejších katolíků. Jen
zakončení slavnosti v hostinci U lípy dopadlo
trochu nedůstojně. O půldruhé v noci ztropili
opilí muzikanti „kočičinu“ na velichovské návsi.
Přesto, že působnost medií byla tehdy velmi omezená a v samých začátcích, nebyl ani
ve Velichově život pouhou starosvětskou idylou. Velichovští měli i v rámci své farnosti jak je vidět - dost důvodů k obavám, pohoršení, ale i radostem, a také dost témat pro
své rozhovory.
S použitím dostupných pramenů a literatury
Zdenka Čepeláková

Knihovna Velichov Mladí záchranáři
Stejně jako v loňském tak i v letošním roce
má knihovna Velichov pro čtenáře a návštěvníky veřejného internetu otevřeno každé
úterý a čtvrtek. V úterý nás můžete navštívit
v době od 16.00 do 19.00 hodin a ve čtvrtek
je otevřeno od 17.00 do 19.00 hodin.

knih a z vlastního rozpočtu vyčlenila na předplatné časopisů a nákup knih částku 10 000
Kč. Z 18 knižních titulů, které již byly zakoupeny si můžete odpočinout například při
četbě knihy „Raněná hraběnka“ nebo být
napjati u titulu „Vrah policistů“.
A ještě trocha čísel na závěr: Od ledna do
srpna 2008 si dospělí čtenáři vypůjčili celkem
1568 knih a 1246 časopisů. Děti do 15 let si
vypůjčily celkem 957 knih a 339 časopisů.
Internet je využíván každou návštěvní dobu
a to jak dospělými, tak převážně dětmi.
Někdy zde zájemci o internet musí vyčkat
i frontu, než se uvolní místo u počítače.
A protože je v knihovně málo prostoru na
umístnění dalšího počítače, děkujeme tímto
paní starostce za nápad poskytnout od října
2008 občanům a dětem další možnost využití
veřejného internetu a to v prostorách Obecního úřadu.
Marie Převrátilová
a Bohuška Šproková

Na úvodní seznamovací schůzce byl
stanoven termín konání kroužku mladých
záchranářů. Pokud je vám od 10 do 18 let a
v pondělí od 16 do 17 hodin nemáte co
dělat, přijďte se podívat do klubovny
hasičské zbrojnice, možná vás program
kroužku zaujme a stanete se jeho členem.

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

V letošním roce jsme zaznamenali mírný
nárůst čtenářů. Od počátku roku je zapsáno
85 čtenářů, z toho je 25 dětí do 15 let.
Měsíčně navštíví knihovnu průměrně 68
čtenářů a po internetu brouzdá a informace
shání 64 návštěvníků.
I v roce 2008 obec Velichov pokračuje v rozšiřování knihovního fondu tím, že zaplatila
kooperační příspěvek ve výši 11 030 Kč
Krajské knihovně Karlovy Vary na pořízení

Vítání občánků
Narodilo se vaše miminko v letošním roce?
A je přihlášeno k trvalému pobytu v obci
Velichov? Pokud máte zájem o přivítání miminka mezi velichovské občany, přijďte na
Obecní úřad nejpozději do 17. října 2008
potvrdit účast. Z důvodu ochrany osobních
údajů již nemůžeme zasílat rodičům pozvánky bez jejich písemného souhlasu. Vítání
občánků se bude konat v sobotu 25. října.

4. 10. LETOPISY NARNIE princ Kaspian
11. 10. WINX CLUB - výprava
do ztraceného království
18. 10. Jumper
25. 10. Horton

Informace
Obecního úřadu
Stav obyvatel k 31. srpnu 2008:
536 obyvatel, 266 mužů a 270 žen
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