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oblíbený. Ač německé národnosti, je Friedrich Dionys Weber autorem první soustavné sbírky českých lidových písní (1824),
tzv. Kolovratského rukopisu - Sammlung
böhmischer Nationallieder (Sbírka českých
Pokračování na str. 2

Úvodník

Friedrich Dionys Weber
V době, kdy Velichov patřil budovateli
prvního skutečného a zaznamenaného velichovského zámku Johannu Františku Hesslerovi a po něm jeho dceři, došlo zde k události, jejíž dosah tehdy ještě nemohl nikdo
předvídat. Na takzvané „Malé straně“ za řekou, v jednom z domků u mořičovské silnice
se 9. října 1766 narodil Friedrich Dionys
Weber. Do vínku nedostal sice ani titul ani
majetek, zato ovlivnil významně a na vždycky
jednu z vývojových epoch české hudby. Začal
své schopnosti rozvíjet studiem bohosloví,
filosofie a práv, zároveň se však věnoval i své
zálibě - hudbě, v níž konečně rozeznal pravý
směr svého poslání. Stal se žákem abbého
Georga Josefa Vogelera (1749-1814), německého hudebního skladatele a virtuóza, který
získal své hudební vzdělání v Itálii, také u původem českého skladatele Josefa Myslivečka.
Komponoval církevní, orchestrální i komorní skladby a v letech 1800-1803 přednášel na
pražské universitě. Mezi jeho žáky patřili
kromě Friedrich Dionyse Webera také jeho
jmenovec - Carl Maria von Weber a Giacormo Meyerbeer. Kromě tohoto teoretického studia se Weber věnoval interpretaci
hudby Wolfganga Amadea Mozarta, jehož
byl velkým obdivovatelem. Spolu s dalším
českými skladateli Václavem Janem Tomáškem a Janem Augustem Vitáskem udržo-

vali mozartovskou tradici i v 19. století. Do
svých hudebních programů zařazoval však
nicméně i tvorbu svých současníků - Ludwiga
van Beethovena (roku 1806 dirigoval Weber
v Praze Beethovenovu III. symfonii - Eroicu),
i mladšího Carla Marii von Webera a Richarda Wagnera. Kromě menších skladeb
pro klavír a dechové nástroje - variací a tanců, komorních a chrámových kompozic byl
také autorem oper, kantát a mší.
Hlavní význam a přínos Friedricha Dionysa Webera však tkví v jeho činnosti pedagogické a organizační. Jako člen komitétu
uměnímilovných osobností vydal roku 1808
provolání, jímž inicioval ustavení Spolku pro
povznesení hudebního umění v Čechách.
Angažoval se intenzívně hlavně ve věci
pražského, dokonale školeného, profesionálního orchestru, který úspěšně vedl. Jako
spoluzakladatel pražské konzervatoře, prvního ústavu tohoto druhu u nás, se stal i jejím
prvním ředitelem. Stál v čele pražské konzervatoře v letech 1811 - 1842, současně byl i ředitelem pražské varhanické školy. Podle jeho
osnov a studijních plánů se ještě dlouho
vyučovalo. Mezi učebnice patří i několik
německy psaných teoretických děl, např.
čtyřdílná Učebnice nauky o harmonii a generálním basu (1830-1834) či Všeobecná teoreticko - praktická hudební příprava (1828).
Jako pedagog byl údajně sice přísný, nicméně

Všechno najednou. Tohle jsem si říkala
takřka celý říjen. Najednou se sešlo ve
Velichově hned několik akcí - byla zahájena
výměna svítidel veřejného osvětlení a doplněny nové světelné body, dokončuje se
oprava mostku u Rafandy, byla provedena
částečná oprava silnice za vodou, začalo se
s výstavbou prodloužení vodovodního řadu
a opěrné zdi v zatáčce pod kostelem, bylo
provedeno odborné ošetření lip okolo kostela, zahájena oprava hřbitovní brány, velichovští hasiči oslavili 60. výročí založení
sboru a bojovali o putovní Zimní pohár,
proběhl mobilní svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu… určitě jsem nevyjmenovala všechno.
Oprava silnice, mostu ani opěrné zdi není
financována z rozpočtu obce, to vše je v režii Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje. Rekonstrukce veřejného
osvětlení je hrazena napůl z obecních peněz a příspěvku Karlovarského kraje. Co
mě ale udělalo skutečně radost, bylo rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z Programu péče o krajinu na ošetření
stromů okolo kostela. Celkem stály práce
s tímto spojené více než 144 tis. Kč a byly
uhrazeny v plné výši z příspěvku ze státního
rozpočtu. Obec musela zajistit pouze likvidaci dřevní hmoty, za což děkuji velichovským hasičům. Stejným způsobem bude ještě ošetřen velký jasan na hřbitově, jehož
větve již ohrožují hroby a náhrobky, a jírovec
u mostu, o který bychom vzhledem k jeho
ojedinělému výskytu v regionu neměli přijít.
Závěrem bych vás ráda pozvala na 1. Obecní ples ve Velichově, který se bude konat
v sobotu 24. listopadu. Doufám, že se nám
podaří ples zorganizovat tak, aby se líbil
všem jeho návštěvníkům a stal se tradiční
velichovskou akcí.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Zimní pohár
Jak jistě všichni dobře víte, v sobotu 20. října
proběhl v naší malebné obci již VII. ročník
soutěže o putovní Zimní pohár, který jsme
spojili s oslavami 60. výročí založení našeho
SDH Velichov.
Tento den jsme pojali tak trošičku netradičně. Chtěli jsme, aby se hasiči a příchozí
bavili tím nejlepším možným způsobem. Abychom se přiznali, měli jsme menší hrůzu

Velichovští dobrovolní hasiči v první polovině padesátých let 20tého století...

z počasí, které ve dnech příprav panovalo déšť a chladno nevěštilo nic příjemného.
Probuzení do sobotního rána bylo sice velmi
chladné, ale naše jednotka byla na místě činu
již v šest hodin ráno, aby doladila poslední
detaily a mohlo se v klidu začít. Do Velichova
dorazilo celkem 13 družstev z obcí karlovarského okresu - kluci z Boru, Kyselky, VeliPutovní pohár
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národních písní). Na žádost nejvyššího purkrabího Františka Antonína Kolovrata Libštejnského sestavil tuto sbírku z výsledků
guberniální sběratelské akce, která proběhla
v letech 1819 - 1820.
Weberova všestranná hudební iniciativa
zasáhla i do oblasti nástrojů. Úspěšně řešil
konstrukci záklopkové soustavy u lesního
rohu a trubky a jeho pákový systém k přelaďování tympánů je používán dodnes.
Úhrnem se velichovský rodák Friedrich
Dionys Weber významně zapsal do vývoje
české hudební interpretace, kterou pozvedl
jako organizátor, pedagog i hudební teoretik
na profesionální úroveň, do té doby u nás
nebývalou. Čeští hudebníci získali tak vlastní
vrcholné centrum odborné výchovy i možnost uplatnění ve státem podporovaném hudebním tělese s programem, sledujícím to
nejkvalitnější z evropské hudební tvorby.
Friedrich Dionys Weber zemřel 25. prosince 1842.
S použitím dostupných pramenů a literatury
Zdenka Čepeláková

Spanilá jízda obcí

chova, Vojkovic, Stráže, Ostrova, Nové Role,
Hroznětína, Nejdku, Božího Daru a v neposlední řadě hasmeni z Mírové, kteří přivezli
i družstvo něžného pohlaví. Děvčata při
útoku ukázala, že patří k hasičům zaslouženě.
Tento pro nás slavný den byl rozdělen do
dvou částí. Ta první byla zahájena slavnostním nástupem všech mužstev, uvítáním, které
si vzali na starosti pánové Jaromír Šedina
a Jiří Radakovič. Poté se šlo do tuhých bojů
v požárním útoku o putovní Zimní pohár. Po
skončení útoků následoval úklid veškeré
výzbroje a výstroje do techniky s přípravou
vozidel na spanilou jízdu naší obcí. Ve druhé
části odpoledne byla pro přítomná mužstva
připravena netradiční štafeta, při které jedno
oko nezůstalo suché :-). Štafeta na 4 x 40 m
obsahovala přeskok přes kozu (klasický cvičební nástroj z tělocvičen), běh přes osm
pneumatik různých rozměrů, zatlučení hřebíku ostrou hranou kladívka do dřevěného
špalku (stará známá hra našich tatíků z let
minulých), 5 x otočka kolem tyče s doběhem
k cíli a sražením plechovky tlakovou vodou.
Co se výsledkové listiny týče - naši kluci obsadili hezké 7. místo v požárním útoku a 5. místo ve štafetě. Loňský vítěz z Mírové obhájil
svým časem 22,1 s. první místo a zaslouženě
si odvezl Putovní pohár zpět do své klubovny.
Pokračování na str. 4

1. Obecní ples
V sobotu 24. listopadu 2007 se od 20.00
hod. koná v sále Hospody U lípy 1. Obecní
ples ve Velichově. K tanci i poslechu hraje
Crystal, připravena bude bohatá tombola.

Vstupenky za 130 Kč budou v předprodeji
od 6. listopadu na Obecním úřadu a v obchodě. Z výtěžku akce bude zvelebeno veřejné prostranství v obci.
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Očkování proti chřipce Kino v Kyselce
Chřipka je virus, který je přítomen ve vzduchu a rozprašuje se z dechu, kašlání a kýchání
v kapénkách. Proto je chřipka snadno přenosná. Chřipkou a jejími komplikacemi jsou nejvíce ohroženy osoby oslabené, chronicky nemocné a osoby vysokého věku.
Vakcína proti chřipce není volně prodejná.
Letos je očkování hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění osobám nad 65 let
věku, pacientům, kteří trpí vážným chronickým onemocněním srdce a cév, pacientům

s vážným onemocněním dýchacích cest, ledvin a diabetikům na inzulinoterapii.
Schválená úhrada VZP nestačí pokrýt plnou
výši ceny vakcíny, proto se doplácí v lékárně
asi 50 Kč.
Ochrana před chřipkou začíná 2 týdny po
aplikaci vakcíny a přetrvává 6 - 12 měsíců.
V České republice se podle Krajské hygienické
stanice vyskytuje chřipka v období od ledna
do března.
DH

Výuka jízdy na
koních - „lekce II.“
Připomínám všem zájemcům o jízdu na koních, že 3. listopadu 2007 v prostorách
jízdárny Občanského sdružení „Castila“ v Moříčově v době od 9.00 - 11.00 hod. mají opět
možnost zdokonalit své jezdecké zkušenosti.
S sebou: teplé oblečení a holínky (z bezpečnostních důvodů).
Tato akce se bude dle zájmu opakovat za při-

spění Obce Velichov každou první sobotu
v měsíci. V rámci tohoto příspěvku se konají
jednou za měsíc jízdy na koních pro děti z mateřské školky přímo ve Velichově. Poprvé tomu tak bylo 25. října. Děti byly ze zážitku
nadšené a už teď se těší na příští měsíc.
Pozn. autobusová linka (Velichov-Ostrov): odjezd
z Velichova v 8:38 hod.
JR

Děti z MŠ Velichov

listopad
promítá se vždy v sobotu od 19.30 hod.

3. 11.
10. 11.
17. 11.
24. 11.

KVASKA
HOSTEL 2
PUSINKY
DIVOKÉ VLNY
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Zimní pohár
Dokončení ze strany 2.
Snad se nám v brzké době podaří husarský
kousek, a tento pohár nám zůstane minimálně rok na očích :-).
Poslední fází dne byla menší oslava v prostorách Hasičárny. Ta začala kolem 19 hod.

né počasí, mnohokráte a opakovaně děkujeme hlavnímu sponzorovi Obci Velichov,
dále děkujeme těm, co se o nás po celý den
starali, abychom netrpěli hlady a žízní pánové Karel Eder a Vlado Šprok připravili
pochutiny v podobě pravé nefalšované zabí-

Vyhlášení výsledků

Vlado Šprok - šéf občerstvovací stanice

Vítězové z Mírové
... a dobrovolní hasiči v současnosti

K tanci a poslechu nám hráli a zpívali staří
osvědčení muzikanti pánové Jiří Svoboda
a jeho bratr známý pod přezdívkou Stasík.
Vše dopadlo bezvadně, ani jsme se nenechali
vyvést z míry příchozími rejpaly. Přece nám
nemůžou zhatit tak krásný den, jakým bezesporu sobota 20. 10. 2007 byla.
Závěrem bychom chtěli poděkovat patronu
hasičů - sv. Floriánovi, který nám zařídil krás-

jačky, o tekutiny se starali pánové Jiří Genkov
a Jiří Dvořák.
Zároveň za sebe chci poděkovat všem co se na
přípravě tohoto dne podíleli ve všech směrech. Věřte, že přípravy a organizace tohoto
dne nebyly vůbec jednoduché.
Jiří Radakovič
(redakčně upraveno)

Kontejner na
velkoobjemový odpad
Naposledy v tomto roce bude pod pneuservisem u řeky umístěn v termínu od 20.
do 22. listopadu kontejner na velkoobjemový odpad. Kontejner bude každý den
v dopoledních hodinách vyvezen.

Dušičkové
pobožnosti
Sobota, 3. listopadu 2007
• Bor u KV, hřbitov, 14.00 hod.
• Radošov, hřbitov, 14.45 hod.
• Velichov, hřbitov, 15.30 hod.
• Ostrov, Kaple Sv. Rodiny, 17.00 hod.,
Mše svatá

Informace
Obecního úřadu
Stav obyvatel k 30. 9. 2007: 515
z toho 258 mužů a 257 žen
Start velichovského mužstva
Názor redakční rady nemusí být totožný s názorem přispěvatelů. Redakční rada neodpovídá za obsah příspěvků,
jejichž autorem není její člen.

Obec Velichov přijme brigádníka na úklid
sněhu. Informace na tel. 353 942 105.
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