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Den velichovských fotrů
Dne 9. 7. 2016 se již po třinácté se sešli
"fotři" nejen z Velichova na klání v rozličných
disciplínách. Jako náhodou soutěžilo také
13 chlapů a předváděli své silové, vědomostní a kumštýřské umění. Pojídání 3 natvrdo
uvařených vajec a zapití "malého" piva se zdá
být zcela jednoduché, ale skutečnost byla
jiná, stejně jako otázky ve vědomostních
testech. Vzpírání 20ti kilové činky jasně
prověřilo fyzickou zdatnost a vítězili jen ti
nejsilnější. Přespolní běh s "Káčou" na
zádech byl pro pobavení diváků asi nejlepší
disciplínou. Sekání špalků pak bylo jen věcí
náhody, kdo se přiblíží nejvíce hranici 2 kg.
Při konečném hodnocení se stal absolutním
pokračování na str. 4

Úvodník
Léto se přehouplo do své druhé poloviny
a dětem se tak krátí doba volna. Některým jsou prázdniny asi trestem, protože
se nudí a nenachází jinou činnost, než
ničit to, co jiní pracně udržují. Ono totiž
nastříkat na zeď paneláku pár písmenek
sprejem za pár korun je pravděpodobně
skvělou zábavou. Zábavné to ale nepřijde
těm, kteří pak za nemalé prostředky tyto
škody musí likvidovat. Nechce se mi věřit,
že si nikdo ničeho nevšiml.
Léto také láká ke spaní pod širákem. Pro
někoho je to ale bohužel poslední možností, jak si "ustlat". A protože jednomu je
tak trochu smutno, přijede za ním kamarád, aby na to spaní na lavičkách byli rovnou dva. Nerada píšu v úvodníku takové
věci, ale buďte, prosím, opatrní, dbejte
víc, než kdy jindy, na důsledné zamykání
společných prostor. Ať pak nejste nepříjemně překvapeni následkem, který zůstane po nezvaných hostech. To víte, taková letní bouřka je fajn, ale jen pokud
na ni člověk kouká v suchu z domova.
Těším se s vámi na setkání v letním kině,
přeju všem šťastnou cestu na dovolenou,
ještě šťastnější návrat a ať se ten srpen
vleče, co nejpomaleji to jen půjde.
Markéta Moravcová
starostka obce
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Mattoni muzeum
12. července 2016 bylo slavnostně otevřeno Mattoni muzeum v Kyselce. Naleznete ho v Löschnerově pavilonu. Automobil je možné zaparkovat u kina v parku
a pak už nezbývá nic jiného, než se pěšky
vydat do kopce na výživnou, ale naštěstí
ne moc dlouhou trasu, která vás přivede
k nádherně zrekonstruovanému objektu.
Otevřeno je (kromě pondělí) denně od
9 do 17 hodin, základní vstupné je 80 Kč,
dětem a seniorům je poskytována sleva.
Moderní muzeum plné zajímavých exponátů rozhodně stojí za návštěvu.
red
foto: Aleš Labík (exterier)
www.mattonimuzeum.cz

Uzavírka komunikace

Prosba

V srpnu proběhne oprava komunikace
Ostrov - Velichov. Oprava proběhne ve dvou
etapách, přičemž první z nich bude v úseku
z Ostrova do Moříčova a potrvá od 1. do
9. srpna 2016, kde po osm dní (od 2. srpna)
znemožní průjezd vozidel. Druhá etapa oprav
započne 15. srpna a dokončena bude 23. srpna 2016, proběhne v úseku mezi Moříčovem
a Velichovem a taktéž bude omezen průjezd
vozidel (od 16. srpna). Objízdná trasa bude
vyznačena přes Damice a Vojkovice.
Obracím se s prosbou na všechny případné
svědky. V době od 14. do 15. července byla
na "paneláku" Velichov 124,125,126 pospre-

Pozvánka k Lípě
Kabát Revival
6. srpna 2016
od 20:00 hod.
Vstupné 150 Kč.

jována zeď na zadní straně budovy. Tento
vandalismus sice již řeší Policie České republiky, ale velmi bychom ocenili, kdyby se přihlásil někdo, kdo si něčeho podezřelého,
souvisejícího s touto událostí, všimnul.
Možná pozná někdo z fotografií, komu by
písmo, popř. sgrafit, mohl patřit.
Děkuji za jakékoliv info.
J. Reháková

