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Duben

ZPRAVODAJ

Z VELVARSKA

Milí Velvarští!
Toto číslo Zpravodaje vzniká v době STAVU NOUZE, kdy nevíme, co bude ve chvíli,
až bude list vytištěn. Nevíme, kdy se veřejný život vrátí do svých kolejí, kdy se otevřou
školy, začnou fungovat obchody, kdy zase budeme moci volně vycházet, kdy nás virová
nákaza přestane ohrožovat.
Co ale je naprosto jasné už teď, že VELVARY NEJSOU VE STAVU NOUZE, co se týká
vnitřní semknutosti, nezištné solidarity, zodpovědnosti, připravenosti pomáhat ostatním,
touhy být užitečný….
Ač nesmíme vycházet, jsme spolu propojeni silným poutem společného zájmu těžkou
dobu překonat.
Ač se nesmíme setkávat, jsme spolu ještě více než v dobách klidných.
Ač máme tváře zakryté rouškami, je pod nimi cítit úsměv.
Moc Vám za to děkuji!
Velvary jsou skvělé město se skvělými lidmi.
VELVARY DRŽÍ SPOLU!
Díky moc všem!!!!
Radim Wolák, starosta a předseda krizového štábu
města

VELVARŠTÍ
NOSÍ ROUŠKY!
Žádný správný gentleman již nevychází bez roušky,
prokáže tak úctu dámě, ochrání tím staroušky.
(foto a báseň publikovány v den vyhlášení povinnosti nosit roušky)

Na následujících stránkách otiskujeme několik letáků vydaných v prvních dnech nouzového stavu, ač nevíme, zda v době vydání budou ještě aktuální. Přinášíme též několik
stručných zpráv, které jsme o krizovém dění ve městě publikovali na sociálních sítích,
a také krátké texty vedoucích dobrovolnických skupin o tom, co se dělo den po dni.
Pokud texty v době vydání Zpravodaje už budou jen vzpomínkou na těžké a pomalu
pomíjející období, bude to jen dobře. Věřím pevně, že se tou vzpomínkou co nejdříve
stanou. Vnímejme tento Zpravodaj zejména jako dokument o tom, jak Velvary obstály
v době nouze.
w w w. v e l v a r y. c z |
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(publikováno 18. 3. 2020 na sociálních sítích)

VELVARY V ČASECH KORONAVIRU
STRUČNÉ ZPRÁVY Z DĚNÍ V NOUZOVÉM STAVU.

- Obešli jsme obchody a snažili se vybavit prodejce alespoň trochou ochranných pomůcek, které
se nám podařilo získat. - Průběžně budeme přidávat.
- Vznikla akční pracovní skupina, která sdružuje dobrovolnice, které šijí roušky jak o život, začali
jsme je rozdávat, jsou krásné! (roušky i dobrovolnice)
- Objednali jsme 2000 respirátorů ze dvou zdrojů, měly by dorazit snad již koncem tohoto, nejpozději počátkem příštího týdne.
- Na radnici jsme rozjeli akci míchání desinfekce z lihu, budeme distribuovat na potřebná místa,
zatím neupíjíme!
- Do krajské nemocnice v Kladně vysíláme rychlou spojku po informaci, že si ve skladu můžeme
vyzvednout příděl ochranných pomůcek pro pečovatelskou službu, hlavně aby měla prázdný kufr
u auta, vrací se s jednou krabičkou jednorázových respirátorů, ale lepší než nic, předáváme pečovatelkám.
- Městští strážníci se plně zapojili do pomoci a rozvážejí dětem z okolních obcí domů učebnice a
pomůcky, které si zapomněly ve škole. Při pochůzkách informují občany.
- Koordinujeme dobrovolnickou pomoc, nabízíme seniorům dovoz obědů a donášku nákupů i léků.
- Škola rozjela naplno on-line výuku a připravila pomoc pro místní firmy s nabídkou hlídání menších dětských skupin.
- Vytvořili jsme leták se všemi potřebnými informacemi o dění ve městě a se všemi důležitými
kontakty a za pomoci dobrovolníků jej roznášíme do všech schránek.
- Pravidelně informujeme o dění ve městě formou sms, hlášením rozhlasu, na webu i všelikými
dalšími kanály.
- Zodpovídáme mnoho dotazů občanů.
- I nadále běží městské stavby a investiční akce, kontrolní dny v rouškách mají nový rozměr.
- Po městě chodí stále více lidí s rouškami, to je skvělé!
Děkujeme všem za pomoc a spolupráci!
SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME!

Roušek díky dobrovolníkům stále přibývá, děkujeme!
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Pomoc z Krajského úřadu

Desinfekce na povrchy – na radnici
připravujeme distribuční místo

Kontrolní dny na stavbách jedině s rouškou

Desinfekce na ruce – upíjet zakázáno

Městská policie rozváží učebnice, které si děti
zapomněly ve škole

V noci na radnici – to nejsou zloději, ale
distribuční skupina informačních letáků

Jen starostenský kocour je stále v pohodě,
protože on se doma válí už dlouho
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(publikováno v pátek 20. 3. 2020 na sociálních sítích)

VELVARY V ČASECH KORONAVIRU
DALŠÍ HLÁŠENÍ

Milí Velvarští, děje se toho tolik, že se to ani vypsat nedá, tu je pokus o krátký souhrn za další
dva dny.
- Velvarské švadleny a šičky jedou! Našily už neuvěřitelné množství roušek, všelikých barev, tvarů
i rozměrů, s gumičkami, mašlemi i tkalouny.
- Šicí stroje rozeznívají v jemné tónině celé město dnem i nocí, ač lidé nemohou být spolu, vytvářejí takto jednu síť, kdo nešije, aspoň stříhá, dodává látky, shání tkalouny.
- Vznikla skvěle organizovaná a ohromně výkonná skupina, která na radnici dodává čerstvé,
mnohdy nažehlené zboží, a my jej zatepla roznášíme dále.
- Za poslední dva dny jsme zásobili rouškami všechny obchody a pracovníky, kteří musí být ve
styku s lidmi, roušky rozdává i městská policie, počítáme, že během víkendu jich budeme mít tolik,
že začneme dodávat občanům, kteří to potřebují.
- Na radnici máme sběrné a výdejní místo, a po neděli už na jeho obsluhu máme i dobrovolníky.
Vše jede skvěle, stačí si pomyslet, co potřebujete, a už se někdo hlásí, že pomůže. - Nehledí
se na profese. U okénka bude mít službu docentka geofyziky, získanou špulkou gumiček dnes
všechny ohromil profesor tropického zemědělství. Gumičky totiž mají nyní na velvarské burze
cenu zlata!
- Během víkendu bychom měli získat první dávku respirátorů, které se nám podařilo zakoupit,
hned jimi vybavíme doktory, lékárnice a hasiče. Další dávky jsou plánovány na příští týden. S pomocí od státu nepočítáme.
- Zásobujeme se. Náš dobrovolnický tým rozhodil sítě, na radnici už máme 10.000 latexových rukavic, dosti desinfekce na ruce i povrchy. Z Technoparku VŠCHT Kralupy jsme získali první dávky
desinfekce na ruce (30 l, z Velvany jsme zakoupili 100 l, něco jsme sami namíchali). Rozléváme
do menších nádobek věnovaných z Velvany a hned šíříme dále do provozoven a k doktorům.
- Hlásí se nám tolik dobrovolníků, že pro ně zatím nemáme dost práce. Ale vytváříme pevnou síť,
abychom byli připraveni, až práce bude.
- Obědy a nákupy zatím stíhají rozvést naše pečovatelky, ale jsme připraveni vyjít vstříc všem,
kdo by potřeboval nakoupit, uvařit, donést léky či cokoli jiného.
- Snažíme se, aby město nestálo. Dláždí se Růžovka, připravuje se rozjezd stavby kanalizace
na Velké Bučině, projekt výsadby 400 stromů u polních cest jede též a běží i více drobných akcí.
Kontrolní dny v rouškách už jsou zvykem, vypadáme jako banditi.
- Informujeme všelikými kanály, sledujeme měnící se otevírací doby obchodů, čekáme, jaké překvapení nám vždy přes noc připraví vláda. V pondělí rozneseme do všech domácností další leták,
tentokrát zaměřený na hygienu a pomůcky.
- Velvary jsou skvěle semknuté a i přes složitou situaci je radost to sledovat. Všichni pomáhají, jak
to jen jde. Lékaři, lékárnice, prodavači v obchodech, úředníci, policisté, dobrovolníci, děti. A i když
pod rouškami není úsměv vidět, je i přes to všechno na mnoha tvářích cítit!
DĚKUJEME všem!
Klidnou sobotu a krásnou neděli. Jaro je tu!
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Zásoby ve foyer velvarské radnice

Rozlévání první desinfekce do lahví

Noční setkání organizačního štábu

Děkujeme
Technoparku
Kralupy za AntiCovid a velvarké
Velvaně za
nádoby

Starosta, autorský dozor a technický dozor
vyrážejí na kontrolní den! Firmy, střezte se!

Zátiší se strojem a rouškami – typický
výjev v mnohých domácnostech

Všechny obchody
jsou vybavené, ve
večerkách se také šije
a rozdává, kolegové
z Vietnamu mají
moc pěkný a dobře
vymyšlený střih

Jaro je tu!
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(publikováno 23. 3. 2020 na sociálních sítích)

VELVARY V ČASECH KORONAVIRU
CO SE DĚLO O VÍKENDU?

Promiň zahrádko, lákalas, ale našli jsme si jinou zábavu:
- Velvarské šičky trhly normy a ušily za sobotu a neděli 500 roušek! Klobouk dolů a poklona.
Potvrdilo se, že práce přináší koláče, protože pekárna jimi naše švadlenky zdarma zásobovala.
- Pomáhali i pánové: doba rodí opraváře šicích strojů, brusiče nůžek i spasitele v podobě 3D tiskařů – zázrakem víkendu bylo zvoleno plastové udělátko na šití tkalounů!
- Dorazilo prvních 1000 respirátorů. Nakoupili jsme je sice za těžký peníz ze soukromých zdrojů,
ale s těmi pěti od státu už náš pan doktor opravdu nevystačil, tak nám udělaly velkou radost!
- Hnedle jsme začali nalévat. Do menších lahví jsme rozlili všechnu získanou desinfekci
a polepovali ji vlastními návodnými štítky, aby ji nikdo omylem nevypil. Už abychom zas nalévali
do sklenek.
- Zřídili jsme linku pomoci, telefonní číslo pro velvarské, kteří něco potřebují. Oběd, nákup, léky,
roušku, rukavice, desinfekci, nabízíme i milé slovo. Vše dobrovolně a zdarma.
- Nachystali jsme nové plakáty s přehledem základních hygienických doporučení, jež je nyní dobré dodržovat, a ještě zatepla (ač přituhlo) jsme je roznesli do schránek.
- Všechno jsme snesli na hromadu. A byla to kopa řádná: roušky, respirátory, desinfekce na ruce,
na podlahy, rukavice, rozprašovače, ochranné brýle i štíty….
- A tu HROMADU jsme v pondělí rozvezli po městě a rozdali ji doktorům a doktorkám lidským
i zvířecím, lékárnicím, prodavačům a prodavačkám, kuchařům a kuchařkám, pekařům, řezníkům,
něco dali na nádraží, na poštu, na benzinu, do večerek a zbylo i na další… to bylo radosti!
- A ode dneška roznášíme ochranné pomůcky každému, kdo o to požádá. Tak, jestli potřebujete,
dejte vědět, neradi bychom na vás zapomněli.
DÍKY VŠEM. DRŽME SE!
A hlavně držme pořád tak pohromadě, jako teď, když se nesmíme stýkat. Ó Velvary!

Velvarská desinfekcovice
s vysokým obsahem lihu
– až to skončí, víme, že
bychom zvládli vyrábět
i jiné lihové dobroty

Velvarská žlutá – Vaše oblíbená značka
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Polepky a plakáty

Roušky od velvarských švadlenek

Velmi vzácné zboží – ochranné štíty. Jeden
zakoupený a jeden získaný darem

Stáčeno s láskou

Pečlivě zavíčkováno
a vyrovnáno

Práci šiček není možné dostatečně ocenit,
koláčky z pekárny jsou aspoň drobným díkem

První dávka respirátorů v pracovně starosty –
Benátčanka na obraze přemýšlí, o čem asi

Tajná manufaktura v útrobách radnice
Rozvážecí tým vyráží na cestu – ať zásoby
rychle mizí tam, kde pomohou

w w w. v e l v a r y. c z |
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Buďte v obraze!
NECHTE SI ZASÍLAT SMS OD MĚSTA
V krizových chvílích město využívá rozesílání SMS
s aktuálními informacemi zdarma. Podívejte se, jaké
zprávy jsme posílali v posledních týdnech. Pokud
je chcete také dostávat, stačí se jednoduše zaregistrovat na webu města v sekci Haló Velvary, nebo zavolejte paní Lipavské na telefon 778 405 942
a ona to zařídí. Děkujeme, že se zajímáte!

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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STAV NOUZE
CO JE DOBRÉ VĚDĚT

V ČR je vyhlášen z nouzový stav, který má pomoci
zabránit šíření nemoci COVID-19 Vláda přijala
mnohá opatření, o nichž se dozvídáte z médií. Zde
přinášíme přehled informací, doporučení a
kontaktů důležitých pro naše město.
Děkujeme, že se jimi řídíte, věříme, že společně to
zvládneme lépe!
starosta a krizový štáb města

CO SE DĚJE? Zemí se šíří virová nákaza, která zasáhla i naše město.
Aby se virus nešířil tak rychle, přijala vláda mnohá nařízení, která mají jeho cestu zpomalit. Tato
nařízení musíme co nejlépe dodržovat, abychom ochránili sebe i naše blízké. Všechny městské
instituce jsou uzavřeny, nebo je jejich provoz omezen, je vydán zákaz vycházení osob na
nejnutnější účely, zrušily se veřejné akce. Nechceme strašit, nakonec to zvládneme, ale situace je
vážná a je třeba se dle toho chovat. Virus není vidět a šíří se rychle. Mladí lidé možná ani
nezaznamenají, že nemocí prošli, ale pro starší a oslabené může být onemocnění nebezpečné.
Jedině společným úsilím nás všech dokážeme nepříjemný vývoj ve městě co nejvíce zmenšit.
Nyní je nutné táhnout za jeden provaz. Děkujeme, že si to uvědomujete a stavíte se k situaci
čelem!
JAK POMOCI? DODRŽUJTE ZÁKLADNÍ PRAVIDLA!




NEVYCHÁZEJTE zbytečně. Je vydáno omezení volného pohybu osob, které vám umožňuje
chodit do práce, na procházky, na nákupy a za vyřízením důležitých věcí. Je ale nařízeno
proto, abychom se nescházeli zbytečně a nešířili virus. Vydržte to chvíli bez svých blízkých!

NOSTE ROUŠKY látkové, jednorázové i provizorní, stačí šála. Neochrání vás před virem

(i když trochu pomohou), ale v případě, že máte nemoc vy, což se nemusí projevit, máte jistotu,
že neohrožujete okolí. Nevycházejte bez nich, používejte je při nákupech, chraňte ostatní. Nosit
roušku je ohleduplnost. Platí heslo: MOJE ROUŠKA CHRÁNÍ TEBE, TVOJE ROUŠKA CHRÁNÍ MNE!
Jednorázové roušky bezpečně likvidujte, roušky bavlněné vyvařujte či jinak sterilizujte.



OMEZTE KONTAKT při setkání s blízkými, nepodávejte si ruku, stačí poklona, nedotýkejte se.
MYJTE SE, zvýšená hygiena je na místě. Myjte si ruce dlouze a ze všech stran, omyjte si



DODRŽUJTE KARANTÉNU. Pečlivým dodržováním karanténních opatření prokážete



telefon, používejte desinfekční přípravky. Použité látkové roušky vyvářejte, jednorázové zničte.

největší službu celému městu. Nestyďte se za to, že jste v karanténě, oznamte to blízkým, rádi
vám pomohou. Stát se to může každému, pokud ale bude lehkovážný, stane se nám to všem.



STAREJTE SE o okolí. Jsou vaši sousedé v pořádku? Nepotřebují pomoc? Donést oběd?

Nakoupit? Mají léky? A co vaši rodiče? Starší známí? Starejte se, ale s rozvahou, abyste jim
neuškodili. Volejte jim, a pokud sami nemůžete, žádejte o pomoc město, jsme připraveni.



BUĎTE V OBRAZE a snažte se vědět, co se ve městě děje. Poslouchejte hlášení,
zaregistrujte si informační sms, sledujte web a sociální sítě města. Informujte své známé.

DĚKUJEME A DRŽME SI PALCE!

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ VOLEJTE 606 668 801 či 778 405 942

STAV NOUZE
DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Hlavním naším společným cílem je nyní dobře
komunikovat a účinně řídit vzájemnou pomoc
a péči. Níže jsou kontakty na městské
organizace a koordinátory různých skupin.
Situace se každým dnem mění, snažíme se vše
řešit, jak nejlépe umíme. S vaší pomocí to ale
půjde lépe. Děkujeme!
starosta a krizový štáb města

KRIZOVÝ ŠTÁB Řídí město v celém nouzovém období, řeší celkovou

koordinaci dění ve městě, v čele stojí starosta Radim Wolák. Volejte
kdykoli v jakékoli záležitosti, s níž si nevíte rady. Obyvatelé Bučiny se
mohou obracet na Pavla Holého, Ješínští na Zdeňka Vojtěchovského.

INFO Z MĚSTA Přihlaste se k odběru aktuálních SMS z dění ve městě.
Buď na webu města v sekci Haló Velvary, nebo zavolejte paní Veronice
Lipavské, ona vám službu zřídí. Sledujete web města, FB profil starosty,
poslouchejte hlášení rozhlasu. Sdílejte pouze zaručené informace.
POMOC SENIORŮM Pokud vy sami nebo vaši příbuzní potřebujete
pomoc, volejte paní Jitku Urbánkovou. Pečovatelská služba města
funguje nepřetržitě. V tomto období ale zajistíme i roznášku obědů,
roznos nákupu či léků ostatním, kteří to potřebují. Roznášky zajišťujeme
ve spolupráci s dobrovolníky. Neostýchejte se pomoci využít, je pro vás!

KARANTÉNA Prosíme, dodržujte karanténu. Pro město je klíčové vědět,
kdo je v karanténě i kdo onemocněl, hygienická stanice nám žel
informace nepodá, budeme si cenit, pokud se rozhodnete nás
informovat, budeme Vás moci vybavit ochrannými a desinfekčními
pomůckami. Volejte starostu, osobně Vám zaručuje diskrétnost.

MĚSTSKÝ ÚŘAD je uzavřen veřejnosti, ale úřaduje, volejte pana
tajemníka Radka Moulise, on Vám poradí, jak Vaši záležitost vyřešit.

ŠKOLA je uzavřena, sledujte její webové stránky nebo pište mail třídním
učitelům přes Školu on-line. V případě potřeby volejte ředitele P. Doška

OBCHODY základní obchody jsou otevřené, prosíme, myslete na zdraví
prodavačů a důsledně se chraňte rouškami, vstupujte jednotlivě

LÉKÁRNA navštěvujte jen pro nejdůležitější léky, v nouzi volejte lékárnici
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO lékaři ordinují v omezeném režimu, předem

vždy volejte. Lékaře navštěvujete jen v akutních případech

STRAVOVÁNÍ velvarské restaurace jsou uzavřené, funguje ale výdej
okénkem v restauraci Na Sladovně, Jídelně Novák a bistru u školy

Radim Wolák starosta
606 66 88 01
Pavel Holý Bučina
736 506 730
Z. Vojtěchovský Ješín
603 268 883
Veronika Lipavská sms
778 405 942
Jitka Urbánková obědy
pomoc seniorům
607 214 503
Radek Moulis úřad
606 452 510
Petr Došek ředitel ZŠ
731 659 308
Lékárna
703 474 448
MUDr. Veselý
777 618 743
MUDr. Margaritov
775 173 369
Sladovna – objednávky
777 677 124
Dobrovolnická pomoc
Míša Kuptíková
775 998 879
Ochranné pomůcky
šití roušek, desinfekce
Kateřina Špičková
725 831 642
Krajská hyg. stanice
771 137 070
Hasiči Velvary
F. Saifrt 723 618 685
M. Ledvinka 778 702 949

DOBROVOLNICKÁ POMOC chcete pomoci? Přihlaste se nám! Díky!!!
OCHRANNÉ POMŮCKY sháníme, kde se dá, zatím se musíme ochránit LINKA KORONAVIRUS

sami. Chcete pomoci se šitím roušek? Volejte Kateřinu Špičkovou.
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Využijte pomoci Městské policie (převozy, odvozy, donášky) 775 077 711

PROSÍME,

DODRŽUJTE

HYGIENU
Milí velvarští, děkujeme, že dodržuje opatření vyplývající
z nouzového stavu. Musíme vydržet, dokud to bude nutné.
Nejvíce nyní pomůžete tím, že budete dodržovat základní pravidla.







VYCHÁZEJTE JEN V NUTNÝCH PŘÍPADECH
OMEZTE STYK S OSTATNÍMI NA MINIMUM
CO MŮŽETE, VYŘIĎTE TELEFONICKY
UDRŽUJTE ODSTUP OD OSTATNÍCH – VENKU I V OBCHODĚ
PEČLIVĚ DODRŽUJTE ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

NOSTE ROUŠKY A NAUČTE SE O NĚ STARAT

S rouškami po použití manipulujte pouze za šňůrky či gumičky.
Bavlněné roušky pro opakované použití každý den sterilizujte. Např. vložte na 30 min
do horkovzdušné trouby vyhřáté na minimálně 70°C, lépe 100°C. Případně po vyprání
ještě vlhkou vyžehlete.
Do roušky doporučujeme vkládat papírový kapesník nebo složenou netkanou textilii
(perlan). Tuto výstelku po použití spolehlivě zlikvidujte (v sáčku do odpadu).
Jednorázové roušky zabalte do sáčku a vyhoďte. Po manipulaci s rouškou si umyjte ruce.

MYJTE SI ČASTO RUCE MÝDLEM

Myjte si často ruce mýdlem (tekutým i pevným) a teplou vodou po dobu min. 20s.
Mýdlo chemicky reaguje s povrchem viru tak, že ho velmi rychle ničí.
Pokud nemáte přístup k umyvadlu, použijte čistící desinfekci s vysokým obsahem lihu
(70%). Desinfekci není třeba používat po umytí rukou. Její časté používání naopak dráždí
a vysušuje kůži. Pokud jdete do prostor se zvýšeným rizikem, nebojte se použít rukavice.

UDRŽUJTE ODSTUP

Udržování minimálního odstupu 2m od ostatních výrazně sníží riziko vzájemné nákazy!

DESINFIKUJTE

Desinfekci s vysokým obsahem lihu lze použít k desinfekci povrchů. Např. se doporučuje
desinfikovat kliky, vypínače, mobilní telefony, klávesnice počítačů či jiná místa, kterých se
často dotýkáte. K desinfekci podlahy či větších ploch použijte chlornan sodný v
koncentraci 0,5 %, což v případě SAVO znamená ředění 1:10 (1 díl SAVO, 10 dílů voda).
ZBUĎTE
p r a v o dV
a j OBRAZE
V e l v a r y | – PŘIHLASTE
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SE K ODBĚRU INFORMAČNÍCH SMS – TEL. 778 405 942

OCHRANNÉ

POMŮCKY

A POMOC PRO VÁS

Milí velvarští, město spolu s dobrovolníky pracuje
na zajištění základních ochranných pomůcek pro vaši potřebu
a nabízí i další služby. Pokud POTŘEBUJETE POMOC, neváhejte se na nás
obrátit. Pokud víte o někom, kdo pomoc potřebuje, dejte nám vědět. Pokud
chcete sami pomáhat, ozvěte se též. Starosta a krizový štáb města Velvary

POZOR! Všechny ochranné a desinfekční prostředky získáváme pracně
vlastními silami, nakupujeme za peníze města, získáváme a šíříme díky
dobrovolníkům. Není jich mnoho a musíme jimi zásobit zejména doktory,
lékárnice, prodavačky, obchody, které mají fungovat. Prosíme, proto,
využívejte této nabídky pouze

v NUTNÝCH PŘÍPADECH. Díky!

 ROUŠKY a RESPIRÁTORY

Dobrovolnice a obětavé ženy šijí doma látkové roušky. Pokud takovou roušku
potřebujete a nemáte ji možnost sehnat jinak, dodáme Vám ji. Osoby, které jsou
v karanténě či mají v rodině nakaženého člověka, můžeme zásobit respirátory.

 DESINFEKČNÍ PROSTŘEDKY a RUKAVICE

Pokud nemáte doma již žádné desinfekční prostředky a nemůžete je sehnat, město
Vás může vybavit desinfekcí na ruce, rukavicemi či savem na vytírání povrchů.

 OBĚDY, NÁKUPY A DONÁŠKA LÉKŮ SENIORŮM

Přivezeme Vám oběd, nakoupíme, doneseme léky z lékárny, pomůžeme i s dalšími
činnostmi. Některé práce vykoná pečovatelská služba, jiné zajistí dobrovolníci.

 DALŠÍ POMOC
Potřebujete další
pomoc či radu?
Zavolejte nám.

Vaše požadavky zaznamenáme a budeme se snažit Vám vše potřebné dodat co
nejdříve. Prosím, mějte na paměti, že přednost mají starší a potřební. Buďte shovívaví,
celý systém funguje v krizových podmínkách a za pomoci dobrovolníků.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI

SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME!!

BUĎTE V OBRAZE - PŘIHLASTE SE K ODBĚRU INFORMAČNÍCH SMS – TEL. 778 405 942

Pod rouškou karantény se dějí téměř zázraky
(napsáno 22. 3.)

Když jsme zjistili, že je v naší zemi
nedostatek ochranných pomůcek
a že nám je zřejmě včas nikdo nedokáže zajistit, usoudili jsme, že nastal čas, kdy se o sebe a své okolí
musíme postarat sami. K naší velké
radosti se Velvary opět ukázaly být
městem, kde si lidé dokáží a chtějí
pomáhat.
V pondělí 16. 3. jsme založili facebookovou skupinu s názvem Šijeme
roušky pro Velvary a začali jsme
oslovovat i občany, kteří nejsou
uživateli facebooku, aby se zapojili
do pomoci s šitím roušek. Za pouhých 7 dní se k šití, stříhání, roznášení, zásobování materiálem apod.
připojilo neuvěřitelných 64 lidí. Bylo
ušito několik set roušek (jen za poslední víkend jich vzniklo 520), které
byly posléze distribuovány nejprve
na místa, kde jich bylo nejvíce třeba (lékárna, obchody, lékaři, domov
důchodců, městská policie, velvarské továrny atd.). Zároveň většina
švadlenek zásobila rouškami své
nejbližší okolí – rodinu, přátele, známé, sousedy. Mnohdy se na práci
podílely celé rodiny. Ti, kdo nemohou pomáhat s šitím a střiháním,
dodávají alespoň potřebný materiál. Našel se šikovný muž, který na
3D tiskárně vytiskl pomůcku, která
šičkám usnadnila práci. Zounkovi
pro ochotné švadlenky poslali něco
výtečného pečiva, Perníkáča přislíbila každé z nich sladký perníček, lékárnice zase některým z nich poslaly
vitamíny. Ve Vietnamských potravinách se jednoho dne objevily jednorázové roušky k volnému odběru
a posléze se paní z tohoto obchodu
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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připojila ke skupině dobrovolnic. Paní Urbánková
v podatelně se ochotně ujala úlohy centrální výdejny materiálu, přijímání ušitých roušek a distribuce
nejrůznějších pomůcek, instrukcí k šití. A takto
bychom mohli pokračovat dál a dál... Bylo by na
místě osobně poděkovat každé z žen a každému
z mužů a dětí, kteří se k této krásné solidární akci
připojili. To bychom ale nejspíš zaplnili celou stránku a přitom bychom mohli na někoho zapomenout.
Děkujeme proto všem hromadně a dovolujeme si
zde vyjádřit velkou radost a naději plynoucí z poznání, že v těžkých dobách dokážeme držet při
sobě a vzájemně si pomáhat.
Za skupinu „Šijeme roušky pro Velvary“
Kateřina Klička Špičková

MILÉ ŠVADLENKY, MOC VÁM DĚKUJEME!!!

Z deníčku desinfikátora v nouzovém stavu
Čtvrtek 12. 3. byl vyhlášen nouzový stav v ČR
Pátek 13. 3. byl svolán krizový štáb města, který konstatuje, že na pomoc ze Středočeského
kraje se nelze spoléhat a Velvary se o sebe budou muset postarat samy. Prostě pátek třináctého
ve své ryzí podobě.
V sobotu 14. 3. se ráno na radnici schází část zastupitelů a dobrovolníků a diskutují o potřebách města v horizontu dalších dnů a zvažují, jak mohou pomoci. Debatujeme kdo, a co může
zařídit, zvažujeme jak využít naše osobní i obchodní kontakty. Registrujeme, široko daleko,
vyprodané desinfekční prostředky na ruce a při návštěvě drogerie zjišťujeme, že jediná možnost
je domácí výroba.
Neděle 15. 3. se opět schází krizový štáb města, po dohodě se štábem se snažíme plánovat nákupy s rozvahou,
tak abychom neomezili dostupnost těchto prostředků pro
místní občany. Po konzultaci s místní chemičkou Pavlínou
(vedoucí oddělení strukturní biologie na Ústavu organické
chemie a biochemie a Ústavu molekulární genetiky AV ČR)
řešíme správný mix surovin pro domácí výrobu. Nakupujeme
tedy 80% líh a využíváme blízkých kontaktů na Bidfood, kde
objednáváme SAV0. Na základě pomoci ze Základní školy
objednáváme i desinfekční mýdlo.
V pondělí 16. 3. se upravuje Vládní nařízení a vyhlašuje se
omezení volného pohybu. Rekapitulujeme naše opatření
a zásoby podomácku namíchaného mýdla. Díky přátelským
vazbám na Bidfood máme první zásobu 75 kg desinfekce
SAVO. Pro začátek dobrý.
Úterý 17. 3. je ve znamení shánění gumiček a tkalounů, primárně řešíme roušky, desinfekce je k mé nevůli na vedlejší
koleji. Čekám, až na mě přijde řada.
Ve středu 18. 3. se snažím vrátit desinfekci na první kolej,
ale řeší se jiné důležité věci. Večer začínám prozkoumávat
možnosti na internetu, všude to vypadá beznadějně vyprodáno.
Ve čtvrtek 19. 3. dostávám od starosty zprávu, že mám
kontaktovat ředitele Technoparku v Kralupech. Patří pod
VŠCHT a začali míchat vlastní desinfekci, buďto na ruce,
nebo na povrchy. Bereme tu na ruce a jsme rádi, že každý rok nosíme v nůších vejce do Prahy za účasti Senátora Petra Holečka. Hlavně díky jeho osobě a kontaktům
našeho starosty můžeme odebrat 30 l desinfekce. Nadále
však sondujeme zbývající možnosti a nesoustředíme se
na jeden zdroj. Objevujeme možnost objednání desinfekce na ruce z Velvany s odběrem v Praze a objednáváme
100 l. Nadále kontrolujeme kvalitu/složení objednaného

materiálu s Pavlínou, nechceme
kupovat zajíce v pytli. Dále rozhodujeme o nákupu jednorázových
rukavic, dokud jsou dostupné.
V pátek 20. 3. centralizujeme
desinfekci na úřadu a začínáme
ji stáčet do distribučních obalů,
první várku distribuujeme do
COOPu a domlouváme se,
že v pondělí obejdeme zbytek.
Do té doby připravíme štítky
a návod k použití. Bez polepu
a návodu můžeme napáchat
víc škod jak užitku. Jednorázové
rukavice jsou už skladem, připravujeme klíč k distribuci pro místní
instituce a firmy.
Sobota 21. 3. objednáváme samolepky pro bezpečnost distribuce
a organizujeme nedělní stáčení.
Neděle 22. 3. schází se dobrovolníci, připravujeme lahve pro
distribuci, polepujeme a stáčíme
desinfekci. Máme dva druhy, jednu
gelovou na ruce a druhou tekutou
na ruce a předměty.
Mimo desinfekci řešíme i další
ochranné pomůcky, které jsou také
těžko dostupné. Ochranné štíty
nejsou aktuálně dostupné, proto
se snažíme zajistit dostupné
komponenty,
které
skládáme
dohromady. Tím se nám podařilo
zajistit 9 ks, které jsou k dispozici.
V tuto chvíli tedy máme připraveno dostatek štítů i ochranných brýlí
pro bezpečné fungování místních
lékařů a obchodů.
Děkujeme hlavně Pavlíně, která
nám pomáhá zorientovat se v nabídce účinné desinfekce, pomáhá
zpracovat návody k použití a doporučené postupy.
Za dobrovolníky zapsal
Jan Kaltounek
w w w. v e l v a r y. c z |
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EUROKLÍČ
Mezinárodní projekt EUROKLÍČ už více než dvacet let efektivně pomáhá lidem se sníženou
schopností pohybu ve vyspělých evropských zemích a zapouští kořeny i v USA. V ČR byl projekt ve své kategorii oceněn titulem: „NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POČIN ROKU 2007“. Asociace krajů
ČR poskytla Národní radě osob se zdravotním postižením ČR záštitu pro přípravu a realizaci
tohoto projektu na území ČR.

Dlouhodobým cílem projektu

je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu na celém území ČR rychlou a důstojnou
dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých
a schodišťových plošin apod.) tím, že:
a) budou tato zařízení osazena jednotným „eurozámkem“,
b) osobám se zdravotním postižením budou na základě průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P
distribuovány univerzální „euroklíče“,
c) prostřednictvím Sítě pro rodinu v jednotlivých krajích budou „euroklíče“ dlouhodobě
zapůjčovány rodičům dětí do tří let,
d) seniorům a osob krátkodobě zdravotně indisponovaným budou „euroklíče“ půjčovány
přímo ve veřejně přístupných budovách

Euroklíč ve Velvarech

Do mezinárodního projektu EUROKLÍČ jsme se zapojili i my, jako
město Velvary a umožňujeme tak
občanům a návštěvníkům města
Velvary, kteří mají sníženou schopnost pohybu, rodičům dětí do tří
let, seniorům a osobám krátkodobě
zdravotně indisponovaným, zapůjčit
si v podatelně Městského úřadu
Velvary EUROKLÍČ a využít dostupněji veřejné sociální zařízení v ulici
Pivovarská.
Více informací se o EUROKLÍČI
dozvíte na webových stránkách
www.euroklic.cz, kde je mimo jiné
zveřejněn i průvodce po místech
v ČR osazených příslušnými eurozámky.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Rekonstrukce ulice Růžová pokračuje
I přes současnou situaci pokračuje rekonstrukce ulice Růžová. Dodavatelem stavby je firma
Commatel-Uher s.r.o, ukončení rekonstrukce se předpokládá do konce června, smluvní termín
je do konce září 2020.
Libor Šulc

w w w. v e l v a r y. c z |
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Fejeton
Ztížená identifikace
To je tak, kupříkladu v Praze se všichni osobně neznají, zatímco třeba u nás ve Velvarech
je tomu naopak. Převážná většina se zná osobně a jménem, jiní alespoň podle vidění. Takže se taky všichni navzájem slušně zdravíme. Výjimkou jsou nově přistěhovaní, nezdvořáci
a špatněCo
vychované
Otázka:
dělámeděti.
v knihovně, když je zavřeno?
A taky se co chvíli někdo s někým zastaví, aby se zeptal, co je nového, jak se mu vede, jestli
Odpověď:
Ani nanebo
chvíli
nezastavíme.
Zpracováváme
úplně
letošní
něco nepotřebuje,
jense
pozdravoval
jeho rodiče
a poptal se po
jejichnové
zdraví.
Prostěknihy
lidi tu a
taky
těch,
kterésipřišly
koncem
rokujeajediná
při běžném
provozu jsme
je stačily
jen
majíhromady
k sobě blíž
a nejsou
lhostejní.
Výjimkou
zdejší samoobsluha.
Tam
jsou totiž
zapřírůstkovat.
A
teď
zabalit,
označit,
správně
přiřadit
kategorii
dle
mezinárodního
nejčastěji k vidění i přespolní, ale ty nezdravíme, protože je neznáme. Náhodná zákaznice
desetinného
třídění,
zpracovat,
nalepit
čárové
kódy,kde
zapsat
do knihovnického
z Jičína by se
asi divila,
kdyby ji ve
velvarské
prodejně,
se zastavila
na cestě do Prahy
počítačového
programu...
A
pak
je
zařadit
do
regálů,
těšit
se,
až přejdou virové dny a
pro něco k pití, každý druhý žoviálně oslovil.
čtenáři
si ty zbrusu
knihy
vyberou aživotního
odnesou
domů.
A najednou
do tohonové
krásně
zaběhnutého
rytmu
vstoupí roušky a jsme nahraní.
JAK
VIDNO,
HROMADA
KNIH,
KTERÉ
ZAPISUJI,
JE
TAKOVÁ,
ŽE BYCH SE ZA NÍ
Rodí se syndrom ztížené identifikace. Zaznamenala jsem ten nový trend dneska ráno, když
MOHLA
SCHOVAT, ALE NEUDĚLALA JSEM TO
jsem si šla cestou do práce koupit do sámošky čaj a mandarinky. Místo vřelých, roztomile
ospalých či ranně zachmuřených tváří vidím jen desítky bankovních lupičů a u většiny z nich
si netroufám ani tipnout, kdo je kdo. Pod rouškou není vidět ani barva rtěnky natož úsměv či
stupeň naštvání.
Když se snažím mincí odkšírovat nákupní košík, všimnu si zkoumavého pohledu paní, která
se vedle mě pokouší o totéž. Chápu ji, já taky honem nevím, jestli se známe. Tak se opatrně
pozdravíme a stejně inkognito, jak jsme se tu sešly, se rozcházíme do víru nakupování. Hned
v první uličce stojí u drogistického zboží paní (nebo slečna?), nezajímají ji prostředky na mytí
nádobí, rozhlíží se po zákaznících a v očích má zoufalý pohled nevěsty, která nejí špenát
a na prvním rodinném obědě jí ho nastávající tchyně k vepřovému naservíruje plnou sběračku. V tom zachytí můj pohled, evidentně z ní spadne tíseň a osloví mě: „Nezlobte se, ale já
mám takový problém a netýká se nakupování. Mám tohle předat panu Koutnému, jenže teď
honem nevím, který to je. Nepoznáte ho? U jogurtů totiž stojí dva, jeden z nich Z.O.
to určitě je,
ale fakt nevím který, a je mi to takový blbý, já u něj dělám teprve od začátku měsíce…“ dívka
(podle hlasu ji tipuji na dívku) žmoulá v ruce obálku a její oči zoufalstvím nabývají na objemu.
„Nedělejte si s tím hlavu, prostě nahlas řekněte: pane Koutný, a on se jeden z nich otočí.“
Moje rada snad byla dobrá, ale ani jeden z pánů na oslovení nereagoval. Jenže za malou
chvíli se s čokoládou v ruce vynořil z uličky cukrovinek úplně jiný muž, vyškubl dívce z ruky
obálku, řekl: „Děkuji,“ a pokračoval směrem k rajčatovým protlakům. Slečna na chvíli strnula
a pak vydechla. „Teda, jestli to nebyl Koutný, tak jsem v loji.“
V další uličce slyším vtipný rozhovor: „Paní Kříčková, vy máte dobré oči, prosím vás, jaké je
tu napsané datum spotřeby?“
„Ukažte mi to, sice nejsem Kříčková, ale píšou tam, že do 26. března.“
Při vybírání mandarinek se ke mně přitočí maskovaná paní a ptá se: „Zdeničko, knihovna je

Zdeňka Ortová
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otevřená nebo ne?“ Odpovím, že ne a sáhnu si pro jistotu na gumičku za uchem, jestli mi
rouška neodstává.
Při vybírání krabičky s čajem mi za zády někdo nesměle hlesne: „Paní Ortová, když se teď
nesmí do knihovny, nedostanu upomínku, že mám dlouho vypůjčené knížky?“ Neznámou
tázající uklidním, že nikoli.
Když mě křestním jménem osloví i pokladní, začne mi to vrtat hlavou. Jak to, že já nikoho
nepoznávám, a když už se mi podle očí zdá někdo povědomý (znáte to, oko, do duše okno),
stejně si nejsem úplně jistá, zatímco mě každý identifikuje na první dobrou? A najednou mě to
ťukne. No jasně, vždyť já jsem se u té příhody s hledáním pana Koutného rozesmála nahlas.
A to byl konec mého rouškového utajení.FPodle
charakteristického
smíchu mě tu totiž pozná
ejeto
n
snad každý. A ještě všichni poznají i zarouškovaného pana Ch. Sice se hlasitě nesměje,
Ztížená
identifikace
ale už dobrých patnáct let nosí pořád
ty samé
kalhoty. :)
P.S. Milí Velvarští, buďme rádi za naše malé město, protože uznejte, že tolik veselých příhod
by se nám v Praze stát nemohlo.

Zdeňka Ortová

Otázka: Co děláme v knihovně, když je zavřeno?

Otázka: Co děláme v knihovně, když je zavřeno?

Odpověď: Ani na chvíli se nezastavíme. Zpracováváme úplně nové letošní knihy a
taky hromady těch, které přišly koncem roku a při běžném provozu jsme je stačily jen
zapřírůstkovat.
A teď
zabalit,
označit, správněZpracováváme
přiřadit kategoriiúplně
dle mezinárodního
Odpověď:
Ani na
chvíli
se nezastavíme.
nové letošní knihy
desetinného
třídění,
zpracovat,
nalepit
čárové
kódy,
zapsat
do
knihovnického
a taky hromady těch, které přišly koncem roku a při běžném provozu jsme je stačily
počítačového programu... A pak je zařadit do regálů, těšit se, až přejdou virové dny a
jenčtenáři
zapřírůstkovat.
teď knihy
zabalit,
označit,
správnědomů.
přiřadit kategorii dle mezinárodsi ty zbrusuAnové
vyberou
a odnesou
ního
desetinného
třídění, KNIH,
zpracovat,
nalepit
čárové
zapsat
do knihovnického
JAK
VIDNO, HROMADA
KTERÉ
ZAPISUJI,
JE kódy,
TAKOVÁ,
ŽE BYCH
SE ZA NÍ
MOHLA SCHOVAT,
ALEANEUDĚLALA
JSEM
počítačového
programu...
pak je zařadit
do TO
regálů, těšit se, až přejdou virové dny
a čtenáři si ty zbrusu nové knihy vyberou a odnesou domů.
JAK VIDNO, HROMADA KNIH, KTERÉ ZAPISUJI, JE TAKOVÁ, ŽE BYCH SE ZA NÍ
MOHLA SCHOVAT, ALE NEUDĚLALA JSEM TO :)
Z. O.

Z.O.
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PŘÍBĚHY A POVĚSTI Z VELVARSKA
TVRDOVAJEČNÍCI
Roku 1342 napáchala obleva po tuhé zimě velké škody v zemích Českého království. Voda se
rozlévala z říčních toků a v krajině se tvořily nové vodní plochy. Síle burácející, oblevou posílené,
řeky Vltavy, se tehdy neubránil pražský Juditin most. Plovoucí kry se u mostu nashromáždily,
rozbořily jej a z mostu zbyla pouhá čtvrtina.
Rozhodlo se tedy, že most musí být opraven. Od zboření po položení základního kamene pro
stavbu mostu nového, uplynulo dlouhých
15 let. Stavby se tehdy ujal vážený měšťan Oto. Jeho jméno však v žádném záznamu nefigurovalo a kdo ví, čím se asi
provinil, jelikož titul stavitele mostu připadl
Petru Parléři. Ovšem právě na Otův popud
král nařídil všem městům a obcím v království, že na tuto stavbu musí přispět. Nejednalo se však o podporu finanční, nýbrž
o obyčejná vejce, jelikož se používala jako
pojivo, které se přidávalo do stavebních
směsí a zlepšovalo soudržnost malty.
V témže roce král povýšil malou ves Velvary na městečko v čele s rychtářem a s konšely, jmenovaných purkrabím hradu pražského. Konšelé velvarští začali se předhánět, jak se králi odvděčit.
Mezi návrhy byla například změna názvu městečka na Karlovary nebo vztyčení pomníku. Nakonec se však domluvili, že nejlepší bude, když dodají na opravu mostu nejvíce vajec ze všech. Tento návrh podpořili všichni a to ze zcela zištných důvodů. Rychtář i konšelé
vlastnili velká hospodářství plná drůbeže a tuze rádi odprodali městu vše,
co slípky snesly. A na svém zisku také
netratili. Pokud by městu vše prodali
lacino, mohli by je ostatní podezřívat,
že chtějí šetřit na králi samotném.
Tak se mohli bez ostychu napakovat
a ještě si pochvalovat, jaké si udělají
dobré jméno u dvora.
Na rynku velvarském shromáždilo se
v den odjezdu mnoho povozů plně naložených vejci. Ovšem všichni se ptali, jak po špatně sjízd-
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ných cestách dopravit vzácný náklad až do Prahy v pořádku. Když tu jednoho z radních napadlo:
„Co kdybychom uvařili vejce natvrdo?“. Na tuto větu v mžiku, s vidinou zisku, zareagoval jeden
z konšelů, který zde vlastnil hospodu, nechť vejce uvaří u něj. Že vše zařídí rád a bude chtít
kompenzovat pouze topivo, nové hrnce a vodu, víc si účtovat nebude. Jelikož by celkově vydělal
na vejcích ze všech nejméně, ostatní ochotně souhlasili. A mohlo se začít vařit.
Následně Velvarští pompézně vypravili hned několik povozů, plně naložených vejci vařenými natvrdo. V čele průvodu jel pyšně sám rychtář doprovázen konšely, kaplanem i obyčejnými lidmi.
Ovšem zpáteční cesta již
byla náladou zkažená.
Vraceli se zpět s hanbou
a velkou ostudou!
Ve chvíli, kdy stavitelé
přimíchali do malty první
koš vajec, zjistili, že se
v tomto stavu, na rozdíl
od ostatních, pro stavbu
mostu absolutně nehodí. A to právě proto, že
je Velvarští, s vidinou
ulehčení práce, uvařili.
Pražští se tak vysmáli
Velvarským a vyprovodili je z města se vskutku
originální přezdívkou –
Tvrdovaječníci. A tohle
označení jim zůstalo až
dodnes.
.

Vojtěch Vondráček
kurátor Městského muzea
Velvary

Inzerce

PEDIKÚRA & PLEŤOVÁ TERAPIE
Klára Tymichová
Černuc 238

tel. 608 383 729

Mokrá pedikúra; pleťová péče Dermalogica
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
ANEB CO JE NOVÉHO NA VELVARSKÉ ZÁKLADCE

          

Stejně jako v celé republice a leckde ve světě je naše škola opuštěná, uzavřená, desinfikovaná…
Vzhledem k MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ – č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN byla
od 11. 03. 2020 až do odvolání uzavřena nejen škola, ale i školní družina
a školní klub. Toto opatření se vztahuje také na přípravnou třídu.
Není možné si ze školy vyzvedávat žádné zapomenuté věci (sešity, učebnice, atd.)

Prosíme, sledujte webové stránky školy a města Velvary
pro další aktuální informace.
Zákonní zástupci dětí do 10 let mají nárok na ošetřovné při péči o dítě. Formulář „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)“ je možné vyzvednout na recepci školy v úředních hodinách, které jsou zveřejněné na stránkách školy zsvelvary.cz .

Důležité informace pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků.
Před uzávěrkou Zpravodaje z Velvarska vydal ministr školství v souvislosti
s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní
docházce pro školní rok 2020 /21 ze dne 18. 3. 2020
Č.j.: MSMT-12639/2020-1.
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od
některých tradičních postupů. Zápisy se uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.
V naší škole platí termín 16. a 17. dubna 2020. Dobu zápisu do prvního ročníku základního
vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona a oznámí to způsobem v místě obvyklým.
Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy bez
osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní
přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace se osobně dostavit do školy nebo zaslat přihlášku poštou.
Po ukončení mimořádných opatření uspořádá Základní škola setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy
(motivační část). Nebude nyní však součástí zápisu.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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SLEDUJTE PROSÍM INFORMACE ZVEŘEJŇOVANÉ NA WEBU ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MĚSTA
VELVARY, kde se dozvíte přesné informace k průběhu zápisu do 1. ročníku na naší škole.
Přejeme všem pevné nervy, hodně zdraví a trpělivosti.
Za ZŠ Velvary Mgr.M. Mrázová
Inzerce

Inzerce
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KOSTKA JE VRŽENA DO ON-LINE REŽIMU
Milí příznivci a přátelé Velvarské Kostky. Pro nás pro všechny nyní nastaly zvláštní časy. Mnozí
z nás nechodí do práce a pracují z domova, děti nechodí do školy a školky. Život se zpomalil...
Mění se náš způsob života, postupně se přelaďujeme a učíme se dělat věci jinak. Jsou mezi
námi i lidé, kterým nová situace zcela znemožnila provádět svou práci tak, jako doposud. Mezi
ně patří i někteří lektoři v našem kulturně vzdělávacím volnočasovém centru… Co s tím?
Asi jste si všimli, že svět se do velké míry přepíná do režimu on-line. Děti se učí s on-line vysíláním, sledujeme on-line přenosy divadelních představení a dokonce i kino si můžete „užít z pohodlí Vašeho domova“… Ani Velvarská Kostka v tomto ohledu nezůstává pozadu a vstupuje,
nadneseně řečeno, do režimu on-line. Co to bude znamenat v praxi? Ve chvíli, kdy vzniká tento
článek, vyjednáváme s jednotlivými lektory vedení kurzů on-line. U některých kurzů bude výuka
probíhat s pomocí aplikace Skype (především u těch, které vyžadují interakci), některé kurzy,
jako např. jóga budou předtáčeny a lektorky budou pak připraveny zodpovídat Vaše případné
dotazy či přijímat připomínky a pochvaly. :) Velkou otázkou v tomto novém režimu je pochopitelně placení kurzovného. Předpokládejme, že kurzy vedené přes Skype, tedy kurzy uzavřené,
zůstanou u obvyklé ceny, protože se vlastně pro studenty a pro lektorky nic nemění, krom toho,
že nejsou fyzicky přítomni v prostorách Kostky. Na způsobu placení a případně na dalších změnách v souvislosti s novými podmínkami se domluvíte vždy s konkrétní lektorkou.
Trochu ošemetná je pak otázka, jak naložit s on-line lekcemi jógy a dalších cvičení. Internet je
plný lekcí jógy a není problém každý den si najít jiného lektora a cvičit zdarma s internetem.
Proč tedy pořádat on-line lekce lektorů z Kostky? Má to vůbec smysl? Domníváme se, že ano.
Důvodů je několik. Když jsme zvyklí na svou lektorku, můžeme kontinuálně pokračovat v tom,
co jsme započali, a po skončení karantény můžeme plynule navázat, to je důvod osobní. A pak
tu máme ještě jeden důvod etický. Doba koronavirové karantény přináší do našich životů nejrůznější výzvy. Jednou z nich je výzva k solidaritě. Mnozí z nás se „pouze“ přepnuli do jiného
režimu, přesunuli se do „home office“ apod. Avšak lidé, kteří se živí jako OSVČ, a jejichž příjem
se odvíjí převážně od lektorské činnosti, jsou nyní v nelehké situaci. Mnozí z nich se ocitli zcela
bez příjmů a musí navíc platit každý měsíc zdravotní a sociální pojištění. Prosíme Vás proto,
aniž bychom Vás do něčeho chtěli nutit, abyste zvážili podporu svých lektorů v této nelehké
situaci. Nemůžeme pomoci všem, ale můžeme pomoci někomu. Je na Vás, koho si vyberete.
Chystáme i program pro maminky s malými dětmi – Hernu na Monitoru. :)
Nápadů je spousta. Je možné, že od chvíle, kdy je psán tento článek do
chvíle, než se dostane k Vašim očím, bude vše jinak. Ale na to jsme teď
všichni zvyklí, viďte.. :)
Aktuální informace o on-line dění v Kostce najdete
www.velvarskakostka.cz nebo na facebooku Velvarská Kostka.
Vše dobré, pevné zdraví a dostatek životních sil a radosti Vám
za tým Velvarské Kostky přeje
Kateřina Klička Špičková
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Karneval skončil, ať žije ten příští!
Čarodějnice, čtyři mravenčice a mravenčí
doktor rozpoutali poslední únorovou neděli ve velvarské ZUŠce velký karnevalový
rej. Krásných masek se sešlo, až oči
přecházely: pohádkové postavy, zvířátka
a jiné podivuhodné bytosti, z nichž některé
dokonce pocházely z akčních filmů a počítačových her.
Děvčátka i malí chlapi tancovali, soutěžili,
zkoušeli své štěstí v tombole a nacpávali
si bříška ve stánku s občerstvením. Dobře se bavily nejen děti, úsměv na lících
rodičů i prarodičů prozradil, že se karneval
líbil i dospělým.
Za jeho uspořádání děkujeme všem
podporovatelům: panu řediteli ZUŠ
Oldřichu Adeltovi, DJ-ovi Petru Lainovi,
za příspěvky do tomboly Jitce Kůrkové,
Olze Jandoušové a prodejně Film Shop
a dále Zdeně Horáčkové a všem ostatním
dobrovolníkům za pomoc s organizací.
Jak pravila Čarodějnice na závěr karnevalu,
letos to byl OPRAVDU poslední rej masek
pořádaný naším spolkem, rádi bychom jeho
přípravu v příštím roce předali po patnácti
letech někomu dalšímu.

Organizace není složitá, nového organizátora rádi a s láskou zaučíme, s lecčím
vypomůžeme a případně zastřešíme.
Dopředu upozorňujeme, že pořádání
karnevalu je věc dobročinná, odměnou
je jen dobrý pocit (a sem tam nějaká pochvala).
Vaši Natvrdlí
Foto: Petr Lain
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Prodej slepiček
Prodej slepiček

Červený Hrádek prodává slepičky typu:
Červený Hrádek
slepičky typu:
Prodejprodává
slepiček

Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, slepičky Green Shell-typu Araukana
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, slepičky Green Shell-typu Araukana
Červený Hrádek prodává slepičky typu:
a Dark
Shell-typu
15--19
19týdnů,
týdnů,
cena
- 219,Kč/ ks.
a Dark
Shell-typuMaranska.
Maranska. Stáří
Stáří 15
cena
169169
- 219,Kč/ ks.
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, slepičky Green Shell-typu Araukana
Prodej:
24.5. aa21.6.
21.6.2020
2020
Prodej: 26.4.,
26.4., 24.5.
a Dark Shell-typu Maranska. Stáří 15 - 19 týdnů, cena 169 - 219,- Kč/ ks.
Velvary - u pošty
- 14.30
Velvary
pošty
14.30hod.
hod.
Prodej: - 26.4.,
24.5. -a 21.6.
2020
Výkup
králičích
kožek- -cena
cena dle poptávky.
Info:
Po-Pá
9.00-16.00
hod hod
.
Výkup
králičích
kožek
poptávky.
Info:
Po-Pá
9.00-16.00
.
Velvary - dle
u pošty
- 14.30
hod.
tel. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
Výkup
králičích
kožek
- cena
poptávky.
Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod .
tel. 601
576 270,
728
605dle
840,
www.drubezcervenyhradek.cz
tel. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
Inzerce

Koupím Vaše restituční nároky

Inzerce

Cena nároků
budoucna
bude
jen klesat,
Koupímdo
Vaše
restituční
nároky

Koupím Vaše restituční nároky

plánované
restituční
Cena díky
nároků
do budoucna
budetečce.
jen klesat,

Cena nároků do budoucna bude jen klesat,
Tel: 604restituční
374 807 tečce.
díky plánované

díky plánované restituční tečce.
Tel: 604 374 807

Tel: 604 374 807
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Foto na titulní straně: Zdeňka Ortová
Uzávěrka: 20. den každého měsíce

KŘÍŽOVKA
Citát z knihy Nadi Horákové „Tajnosti sborovny“, kterou si můžete vypůjčit v naší knihovně,
je vtipný i pravdivý zároveň. Je výrokem jednoho z pedagogů: „Nevěřte svým dětem všechno,
co vám o nás a o škole říkají. My jim taky nevěříme všechno, …viz tajenka)“.

KOČKOVITÁ ŠELMA

O

TOPIT SE

T

OHLÁSÍ ZPRÁVU

O

PODÁVAT JED

T

TURCI

O

PTÁK HLUŠEC

T

SPORTOVNÍ SKUPINY

O

JEDNODUCHÝ DŘEVĚNÝ VOZÍK

T

VÝTVARNÁ DÍLA

O

ČESKÝ HEREC IVAN…

T

ODEBÍRÁ

O

VOJENSKÝ BUBENÍK

T

PEVNINA V MOŘI

O

PLASTICKÁ, DOBŘE ZPRACOVATELNÁ

T

STAROŘECKÁ DROBNÁ MINCE

O

VYLUŠTĚNÍ Z BŘEZNOVÉHO ČÍSLA:

Křížovku na DUBEN připravila: Z. Ortová

Citát z knihy Borise Viana „Pěna dní“:
„Přijdeme pozdě,“ připomněl Colin. - „To nevadí,“ řekla Chloé. „Posuň… SI ZPÁTKY HODINKY
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VELROS
Plastová

Hliníková Euro
okna a dveře,
garážová vrata

PARAPETY, ŽALUZIE, SÍTĚ PROTI HMYZU
PRODEJ, MONTÁŽ, KOMPLEXNÍ SERVIS

www.velros.cz
Sídlo společnosti:
Velros s.r.o.
Nám. Krále Vladislava 115
273 24 Velvary

Kontakt:
Tel.: +420 606 362 651
+420 722 580 186
E-mail: info@velros.cz

Naše společnost VELROS s.r.o. nabízí kompletní sortiment zboží v oblasti
výplní stavebních otvorů a jejich doplňků. Nedílnou součástí naší činnosti
je technické poradenství, zaměření staveb, montážní práce, doprava zboží
a záruční i pozáruční servis.
Veškeré námi dodávané zboží je vyrobeno renomovanými českými
a slovenskými výrobci. Pro výrobu jsou využívány nejmodernější technologie
a vysoce kvalitní materiály. Výsledkem jsou okna, dveře, garážová vrata
a stínící technika v nejvyšší kvalitě, splňující všechny požadavky
na technické hodnoty, funkčnost a design. Montážní práce zajišťujeme
našimi kvalifikovanými odborníky, pro které je samozřejmostí výborně
odvedená práce, čistota na pracovišti a příjemné vystupování.
Naším cílem je prvotřídně odvedená práce, která ve Vás vyvolá přesvědčení,
že jste zvolili toho správného dodavatele.
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