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Oslava svátku dětí
jen na hřiště. Protancovat pod tyčí na
Hawaii, zatlouct hřebík, trefit kaktus, střílet
z luku, poznat poslepu, co jím, nebo co je
v uzavřeném sáčku - to už vyžadovalo jistou
dávku odvahy. Všechny děti to zvládly na jedničku.
Na hřišti už bylo vše nachystané na další
soutěže, ukázky policejního auta, jízdy autem
pokračování na str. 4

Úvodník

Páteční odpolední proměnlivé počasí ovlivnilo účast dětí na jinak oblíbené plavbě vorem
po Ohři. No ale i pro pár odvážlivců se vor
na svou cestu vypravil.
Sobotní ráno už nás přivítalo sluníčko, které
nám zamávalo chvilku po skončení oslav. Co
víc si přát? Na cestu kolem světa se vypravilo
více než sto dětí, další přišly splnit disciplíny

Nedávno jsem četla titulek k rozhovoru
s jedním z našich politiků, který prohlásil,
že ho neděsí snaha o stavbu mešity v ČR,
ale naše prázdné kostely. Je pravdou, že
náš kostel zatím prázdný je, ale také je
pravdou, že místní poctivě využívají každou příležitost, jak do něj alespoň nahlédnout. V dnešní době upadá potřeba pravidelných návštěv svatostánků, i z toho
důvodů se církev snaží dohodnout s jinými subjekty na převzetí kostelů. Mnohdy
je to tak jedinou šancí, jak památky
v obcích zachovat. Je-li pořadatelem akcí
v kostele obec nebo jiná osoba, než farnost, je zárukou, že i lidé, kteří nejsou
věřící, přijdou a na interiér kostela se podívají jako na památku nebo si zde přijdou užít kulturní akci v podobě koncertu. Toto vše se nám v červnu podařilo
hned dvakrát. Kostel kostelem zůstane
jednou provždy, proto je hloupost v něm
nepořádat mše, svatby, křty nebo pohřby z tohoto důvodu byl postaven a v budoucnu bude v případě potřeby i náš kostel
sloužit těmto účelům. Víra je soukromou
záležitostí, nikomu do toho nic není, zda
někdo věří nebo nevěří a pokud věří, tak
čemu. Já věřím tomu, že cestu, na kterou
jsme se s opravou našeho kostela vydali,
zdárně dokončíme.
Užívejte si léta plného zážitků, ze kterých
pak budete dlouho čerpat energii. Určitě se
potkáme i v letním kině, jehož promítání je
závislé na počasí. Proto sledujte web,
nástěnky nebo sms infokanál, kde budeme
informace o termínech a titulech přinášet.
Markéta Moravcová
starostka obce
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dTest: Opalovací mléka chrání, ale mohou vyvolat alergickou reakci
Spotřebitelská organizace dTest nechala
zkontrolovat devět voděodolných opalovacích přípravků, zda dostatečně chrání
před slunečním zářením. Laboratorní testy potvrdily, že uváděný stupeň ochrany
odpovídá skutečnosti, ale spotřebitelé by
si měli dávat pozor na možnou přítomnost potenciálních alergenů a dalších
rizikových látek.
Do testování byly zahrnuty výrobky
s ochranným slunečním faktorem (SPF)
30, tedy s vysokou ochranou proti ultrafialovému záření. " N e j d ů l e ž i t ě j š í z k o u š k o u
v našem testu bylo ověření účinnosti
ochranného faktoru, který výrobky
d e k l a r u j í n a s v ý c h o b a l e c h , " říká Hana
Hoffmannová, šéfredaktorka dTestu
a dodává: " D a l š í b o d y m o h l y v ý r o b k y n a s bírat při praktických zkouškách, které
hodnotily například kosmetické vlastnosti
jako roztíratelnost, rychlost vstřebávání
či lepkavost."
Všech devět testovaných výrobků si za
poskytovanou ochranu odneslo dobrou
známku. " P o u z e v p ř í p a d ě v ý r o b k u
Eucerin Sun Lotion extra lehké mléko
neodpovídal naměřený faktor ochrany

deklarované hodnotě 30, ale s hodnotou
26,3 se vešel do 17% tolerance vyplýva j í c í z m e t o d i k y t e s t o v á n í , " říká Hoffmannová. " Z k l a m á n í m v š a k b y l o z j i š t ě n í
přítomnosti rizikových látek u čtyř
v ý r o b k ů , " dodává. Šlo o potenciální endokrinní disruptory, tedy látky podezřelé
z narušování hormonálního systému
člověka, jejichž nezávadnost není dostatečně potvrzena. Použití těchto látek navíc
není v opalovacích přípravcích nezbytné,
jak dokazují výrobky, které se bez nich
obešly. Laboratoř našla rovněž potenciální
alergeny, jako jsou např. Limonen, Linalol, Citronellol nebo Butylphenyl
Methylpropional, které dělají z některých
opalovacích přípravků špatnou volbu pro
alergiky. Sníženou známku si odnesly
i parfémované produkty, jejichž konkrétní

vonné složky nejsou známy a mohou
působit stejně jako alergeny.
První místo v testu získal krém Sun Ozon
med od výrobce Rossmann, který se stal
nejen celkově nejlépe hodnoceným výrobkem, ale díky své ceně dostal také
označení výhodný nákup. " M í r a j e h o
ochrany před účinky slunečního záření
odpovídá deklarovaným údajům, celkový
dojem z kosmetických vlastností je hodno cen dobře a jako jeden z mála testo vaných krémů neobsahuje potenciálně
rizikové chemické látky ani významné
a l e r g e n y , " shrnuje výsledky vítěze Hoffmannová. dTest doporučuje, abyste používali ochranné krémy v létě vždy, když se
chystáte ven. Aby bylo dosaženo deklarované ochrany, je třeba použít správné
množství přípravku, což na tělo průměrné
dospělé osoby představuje šest čajových
lžiček krému. Nakonec nezapomeňte, že
voděodolné krémy mohou pozbýt až 50
procent své účinnosti po vykoupání. Také
osušení ručníkem odstraní krém, a tedy
i ochranu. Nanášejte proto krém opakovaně po každém vykoupání i při sportu
dTest
při intenzivním pocení.

Rozloučení s předškoláky

29. června byl na zahradě mateřské školy ve
Velichově nezvyklý ruch. Sešli se rodiče, prarodiče, kamarádi, zástupce obce. Celý odpolední program byl věnován pěti dětem
(Marušce Hynkové, Terezce Javůrkové, Danušce Jirákové, Pepovi Lesákovi a Marku
Řezníčkovi), které se po prázdninách rozejdou do základních škol. Po krátkém přivítání
a představení budoucích školáků k dětem
promluvil místostarosta obce. Potom už
dostalo slovo divadlo Krejčíka Honzy a jeho
kamaráda Špendlíka Nesmyslíka. Jejich
veselé představení plné písnicek bavilo nejen
děti, ale i dospělé publikum. Krejčík si děti
vyzkoušel, aby zjistil, zda jsou dobře připrave-

ny do školy. Nic nebránilo tomu, aby děti
byly pasovány obrovskou rukavicí na školáky.
Děti dostaly slavnostní šerpy, připili jsme si
na správné vykročení do nového života,
dostaly dárky a nakonec je Krejčík provezl
v symbolické mašince po školní zahradě. Tím
byla zakončena oficiální část odpoledne,
následovala volná zábava u občerstvení, které
připravili rodiče. Marušce, Terezce, Danušce,
Pepovi i Markovi přejeme krásná školní léta,
hodné paní učitelky a trpělivé rodiče.
LK
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Noc kostelů

Po loňském zkušebním ročníku byl letos velichovský kostel Nanebevzetí Panny Marie oficiálně přihlášen k akci Noc kostelů. V tento
den se konají kulturní programy v mnoha
kostelích nejen v České republice. Mnohdy
se jedná o kostely, které nejsou veřejnosti
běžně přístupné. 10. června se tak otevřely
velké dřevěné dveře i naší památky. Hudební

program zajistilo Duo Fellner a Helmer, které
svým vystoupením nadchlo takřka padesátku
návštěvníků. S hudební kulisou jsme se tak
seznámili s baladou o patronce Krušných hor
Marzebille, scénickou písní o přízracích Krušných hor a s lázeňskými písničkami.
foto: Miroslav Kučera
MM

Soutěže SDH

I červen je ve znamení hasičských soutěží
v požárním útoku. Naši hasiči se tentokrát
vypravili do Sadova, kde na hřišti probíhalo
soutěžní klání dva dny. Neděle ale byla určena dětem. Zde kluci potvrdili heslo: Není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Poslední
červnovou sobotu se hasiči vypravili na Pilu,
kde probíhal útok pro změnu v noci. Původně zamýšlené světlo z baterky umístěné na
přilbě ale neprošlo, odměnou byl vodou trefený rozhodčí. No i takové věci se stávají, asi
na naši účast jen tak nezapomenou.
red

Tibetské misky

Kostel otevřený v rámci akce Noc kostelů
inspiroval Danu Kolovratníkovou k rychlému uspořádání koncertu, kde jsou hlavním
nástrojem tibetské misky ovládané panem
Pavlem Kotkem. Koncert, kde osvětlení zajis-

tily plápolající svíčky, přilákal do kostela 35
návštěvníků, kteří si posedali na zem na to,
co si sami donesli. Jejich příspěvek ve výši
1 950 Kč byl věnován na opravu kostela.
MM
Moc děkujeme!

Místní pouliční kočka, kterou nyní čeká kastrace,
nás ještě stihla obdarovat těmito mazlíky. Nyní
jsou v péči jedné moc hodné starší paní a nemůžou
se dočkat, až udělají radost někomu z vás.
Zájemci mohou psát e-maily na obec@velichov.cz,
příp. volat na tel. 353 942 105.
PS: jestli jsou to kočičky nebo kocourci netušíme.
red

