číslo 05/2020

10 Kč

Květen

ZPRAVODAJ

Z VELVARSKA

Dne 5. května oslaví své 90. narozeniny
naše milá maminka, babička a prababička
paní

Božena Hájková.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme moc za pomoc:
Technoparku Kralupy za dar 200 l desinfekce Anticovid.

Ze srdce přejeme hodně zdravíčka a radosti ze života.
Ze srdce přejeme hodně zdravíčka a radosti ze života.
Mirek, Boženka, Jirka, Helenka a Kubík

Firmě Filson – závod Velvary (bývalá Velvana) za dar obalových materiálů
na desinfekci.
Společnosti Dachser za bezplatný dovoz 1000 l desinfekce, kterou jsme zakoupili
v ČEPRO.
Panu Webingerovi za dar 50 l desinfekce městu.
Všem ženám i pánům ze skupiny Šijeme roušky pro Velvary za neúnavné šití roušek.

Za redakci Zpravodaje a za všechny bývalé děti, které měly to štěstí,
že ve školní družině byla jejich vychovatelkou paní Božena Hájková,
si dovoluji paní vychovatelce k jejímu životnímu jubileu popřát
hlavně pevné zdraví, potěšení z drobných denních radostí,
stálou osobní svěžest, optimismus a spokojenost.
Milá paní Hájková, s námi dětmi jste měla vždy svatou trpělivost,
byla jste vždy velice laskavá a nikdy nešetřila pochopením a dobrým slovem.
Prostě jste to s námi uměla. My děti jsme Vás za to vše měly moc rády,
a i v pokročilé dospělosti na Vás s láskou a s úctou vzpomínáme!
Zdeňka Ortová

Všem, kdo pomáhají roznášet desinfekční pomůcky po městě a pomáhají
krizovému štábu.
Hasičům za pomoc se sléváním desinfekce a za čištění veřejných prostranství
postřikem.
Pivotéce paní Bílkové za nápoje pro dobrovolníky.
Všem, kdo tisknou na 3D
tiskárnách ochranné štíty
a věnují je potřebným.
Všem, kdo nabídli dobrovolnickou pomoc.
Všem, kdo městu pomohli
darem či nápadem.
A samozřejmě Vám
všem, kdo se ve své práci
či ve volném čase staráte
o to, abychom fungovali
dále.
DĚKUJEME!!!!
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RADOSTI A STAROSTI
VELVARSKÉHO STAROSTY - V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

         

Milí Velvarští!
Máme za sebou duben, měsíc, který začíná
aprílem a často nám krom úvodních taškařic
přináší i bláznivé a nečekané počasí, letos
nám ale ukázal cosi, co jsme nikdy nezažili:
byl to první měsíc v našich novodobých dějinách, který jsme celý strávili v nouzovém
stavu. Přísná opatření nastavená v březnu
se již začala pomalu rozvolňovat, ale přesto
to byl měsíc mimořádný. Nekonaly se žádné kulturní, společenské, sportovní a ani
jiné veřejné akce, byly zavřené školy, úřad,
většina provozoven. Přesto se dělo něco
mimořádně společensky cenného. Město
se semklo a fungovalo ještě lépe než jindy.
Lidé si začali pomáhat. Desítky žen začaly šít doma roušky pro ostatní. Další lidé je
bez nároku na odměnu roznášeli ostatním.
Městu se nabízelo tolik dobrovolníků s nabídkou pomoci, že jsme pro ně ani neměli
práci. Objevilo se mnoho nezištných dárců,
kteří městu věnovali ochranné pomůcky
a desinfekci. Spolky ještě více upřely svou
činnost k práci pro ostatní. Hasiči pomáhali
desinfikovat veřejná prostranství, Natvrdlí
místo vajec roznášeli desinfekci, sportovci připravovali pro své oddíly tréninky přes
počítač, učitelé upřeli svou sílu k výuce na
dálku. Rodiče se museli stát učiteli a děti
začaly chtě nechtě více cvičit svou samostatnost. Lidé začali prokazovat více péče
svým starším příbuzným. Rodiny se více
semkly.
Někomu se zpomalil čas a našel prostor pro
činnosti, které už dlouho zanedbával. Jiným
se doba velmi zrychlila. Náročné to měli
zejména zdravotníci, doktoři a pečovatelé,
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práce, byly jim omezeny příjmy, přišli o zaměstnání. Stát se snad bude snažit pomoci,
ale zkušenosti z posledních týdnů ukázaly,
že na něj spoléhat nelze. Co ale díky nouzovému stavu víme, je fakt, že si v lecčems
umíme poradit sami!
Chtěl bych proto požádat všechny z vás,
kdo jste nabízeli dobrovolnou pomoc, kdo
máte možnost a chuť pomáhat a kdo máte
i nápady, jak na to, pojďme spojit hlavy
a síly dohromady a pokusme se pomáhat,
co nejvíce to půjde. Minulé týdny ukázaly,
že když se opřeme jeden o druhého, zvládneme mnohé. Nyní je třeba pomáhat. Jednotlivcům, rodinám, skupinám, živnostníkům, celému městu. Děkuji, že s návratem
běžného stavu nezmizí naše sounáležitost.
Nyní bude teprve nejvíce potřeba. Velvarští, spolu to dokážeme!

Předem díky za Vaše nápady, náměty, rady,
tipy, poznámky. Moc děkuji za váš zájem!
Radim Wolák, starosta velvarský 606 66 88 01,
starosta@velvary.cz
Fota: F. Konvrzek

P.S.: Děkujeme též všem firmám a subjektům, které pracují pro město, díky jejich
nasazení stavební činnost neustala a naše
projekty běží dál (ve Zpravodaji najdete
zprávy o rekonstrukci ulice Růžová, o výsadbě 400 stromů v rámci projektu Obnova
krajinných struktur ve Velvarech, o dalších
drobných i větších stavebních akcích
ve městě i o přípravách výstavby kanalizace na Velké Bučině).

lidé ve výrobě a obchodech, kteří zajišťovali každodenní potřeby pro ostatní, prodavačky, pekaři, řezníci, policisté, pracovníci
zajišťující likvidaci odpadů, obsluha čistírny
odpadních vod, lidé zaměstnaní v dopravě,
lidé starající se o úklid
a mnozí další, kteří museli pracovat s plným nasazením bez ohledu na své rodinné
příslušníky a blízké. Všem patří velký dík
a obdiv.
Tušíme, že těžké období zřejmě teprve přijde. Samoživitelé, a zejména ženy, které
vychovávají potomky bez partnera, již naplno pociťují výpadky příjmů způsobené ná
hlou nutností zůstat s dětmi doma, finanční
tíha dolehne i na mnohé, kteří museli nuceně zavřít své provozovny, nesměli chodit do
w w w. v e l v a r y. c z |
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ZATUPITELSTVO POD ROUŠKOU
Dubnové jednání zastupitelstva bylo dosti neobvyklé. Z důvodu zvláštních nařízení vyplývajících
z nouzového stavu se konalo venku a dle přísných pravidel. Zastupitelé se sešli na Učku u Malvaňáku, seděli v kruhu na židlích s dvoumetrovými rozestupy a všichni měli roušky, veřejnost pak
byla přítomna v dostatečné vzdálenosti a rozestupech.

způsobené nouzovým stavem. Město odpustí
postiženým obchodníkům nájemné v městských prostorách a bude se v souladu se zákonnými normami snažit zadávat práci pro
město místním firmám. Starosta vyzval všechny ke spolupráci na řešení situace, která nastane po skončení nouzového stavu a bude rád

za všechny náměty a nápady.
Protože diskutovat s rouškou není snadné
a mozek se brzy odkysličí, což není ku prospěchu věci, debata netrvala dlouho. Zápis z jednání najdete na stránkách města.

Jednalo se o důležitých
věcech:
Starosta v úvodu informoval o všech opatřeních spojených s vyhlášením nouzového stavu,
poděkoval všem, kdo se
do pomoci zapojili, a vyčíslil náklady, které byly
dosud spojené s nákupem ochranných pomůcek. Protože v prvních
týdnech
nouzového
stavu město nedostalo
žádnou pomoc od státu ani kraje, rozhodl krizový štáb o nákupu pomůcek, nakoupili jsme 1.500 respirátorů, 1.000 l
desinfekce, 30.000 rukavic, stojany na desinfekci, rozprašovače a další pomůcky vše v hodnotě
cca 300.000 Kč. Pomůcky jsou rozdávány lékařům, ochodům, institucím i občanům.
Poté místostarosta pohovořil o probíhajících investičních akcích (jejich popis najdete v samostatném článku) a projednalo se několik bodů souvisejících s městským majetkem (věcná břemena
a drobné odprodeje pro narovnání právních vztahů).
Dlouho očekávaným bodem bylo rozdělení dotační podpory spolkům. Zastupitelstvo schválilo návrh připravený radou a finančním výborem v plném znění, s tím, že vzhledem k tomu, že některé
akce se nemohou konat, bude se postupovat tak, že se každý spolek může rozhodnout, jestli
– když akci musel zrušit – peníze nebude čerpat a akce se konat nebude, nebo se pokusí akci
uspořádat v jiném termínu. Případně je možné požádat radu města o schválení využití prostředků
na jinou akci podobného charakteru. Cílem je podpořit veřejné dění, až to bude možné, děkujeme
všem za pochopení a za spolupráci.
Dále zastupitelé schválili rozdělení prostředků z Programu pro obnovu a rozkvět památkové zóny
města Velvary. Příspěvek získali všichni žadatelé, částky však byly odstupňovány a upraveny
po konzultaci s odbornou skupinou na památkovou péči s ohledem na přínosnost akce městu.
Těšíme se, že díky programu naše město zase trochu porozkvete. Příspěvky mají motivovat
majitele nemovitostí k tomu, aby při obnově postupovali v souladu se zásadami památkové péče,
což je vždy finančně náročnější, ale ve výsledku mnohem hezčí.
V závěru jednání se ještě diskutovalo o tom, jak pomoci místním firmám překonat obtížné období
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Město staví i v době nouze

Velvarské dámy ušily
tisíce roušek
Tak jako v jiných městech, i u nás se s příchodem
nouzového stavu vzedmula vlna solidarity, která se
projevila mimo jiné i tím, že mnoho lidí se zapojilo do
svépomoceného šití roušek. Skupina „Šijeme roušky pro Velvary“ koordinovaná Velvarskou Kostkou,
sdružuje přes 60 dobrovolných švadlenek různého
věku, zaměření i národností (hojně se zapojily naše
Velvaračky z Vietnamu) – ale všech se srdcem na
pravém místě. Švadlenky pracovaly dnem i nocí
a našily tisíce roušek. Roušky jsme pak s pomocí
dobrovolníků roznášeli všem po městě, nejprve lékařům, prodavačkám, do obchodů, a poté všem,
kdo měli zájem. Poté co naše švadlenky zásobily
rouškami Velvary a okolí, tak zareagovaly na výzvu
nemocnic a jiných zařízení a své roušky poslaly do
světa. Do Thomaerovy nemocnice zaslaly 460 ks, do Oblastní nemocnice Kladno ve dvou zásilkách celkem 680 ks. Děkujeme moc!!!

Kostka také uspořádala velikonoční akci pro Domov Velvary,
kde děti malovaly přáníčka pro seniory, aby jim zpříjemnily období, kdy se z důvodu nouzového stavu nemohou setkávat se svými
blízkými. Sešlo se hodně přáníček, radnice přidala kytičky a věříme, že babičkám a dědečkům udělaly radost.

Ve městě se dláždí - rekonstrukce Růžové ulice

V Růžové ulici už se začíná rýsovat, jak budou
vypadat nové povrchy. Komunikace je vymezena
obrubníky, dláždí se chodníky, vylupují se nové
záhony. Růžovka nás všechny notně potrápila.
Ukázalo se, že je mnohem více protkána inženýrskými sítěmi, než se vědělo, tušili jsme to sice,
ale realita byla horší než všechna očekávání. StaGeomřížky v Růžové ulici
vitelé se v minulosti zřejmě chtěli vyhnout rozkopávání náměstí, proto vše vedli touto boční ulicí.
Dosti nám to zkomplikovalo situaci při umísťování
lamp veřejného osvětlení, které jsme nemohli dát,
kam bychom chtěli, ale prostě tam, kam to šlo.
Proto se omlouváme některým obyvatelům, kteří
mají lampu před okny, nebylo žel zbytí. Sítě jsou
navíc položeny historicky hodně mělko, což zase
brání stavební firmě v hutnění povrchů. Hrozilo,
že nová komunikace nebude dostatečně pevná a budou se dělat louže, což bychom neradi.
Zde bychom chtěli poděkovat velvarskému geotechnikovi panu Ing. Rottovi mladšímu, který nám vynalezl umístění nové speciální geomřížky (technologie používaná na rakouských
cyklostezkách), která je levným řešením (metr stojí 50 korun), což nám výrazně zvýšilo
únosnost (více než dvojnásobně). Stavba díky tomu běží nyní už bez problému, tak se
těšíme na výsledek!
(práce realizuje firma Commatel - Uher, jsou hrazeny z rozpočtu města ve výši 7,5 mil. Kč)

Ve městě se sází stromy - obnova krajinných struktur ve Velvarech

Inzerce

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu:
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, slepičky Green Shell - typu Araukana
a Dark Shell-typu Maranska. Stáří 15 - 19 týdnů, cena 169 - 219,- Kč/ ks
Prodej:
Velvary -

24. 5. a 21 .6. 2020
u pošty -

14.30 hod.

Výkup králičích kožek- cena dle poptávky. Info: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod .
tel. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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V rámci dotačního projektu podpořeného z Operačního programu životní prostředí se nám podařilo získat podporu na obnovu a výsadbu zeleně
v okolí města. Ošetřila a doplnila se lipová alej
k Radoviči, obnovili jsme již neexistující cestu z Ješína do Neuměřic (bylo nutné odstranit
ohromnou letitou skládku a navážku, která v úvozu za léta vznikla) a vysadili podél ní stromy,
výsadby stromořadí se dočkaly i cesty nad Bučinou, k lesu vede nová dubová alej, u vyhlídky pak budou třešně. Obnovou prošel i městský třešňový sad na Radoviči a několik dalších
drobných lokalit. Celkem se v rámci projektu vysadí přes 400 stromů. Práce provádí firma
OK Garden, která o stromy bude po tři roky i pečovat. Nad rámec jejich péče budou se zálivw w w. v e l v a r y. c z |
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kou pomáhat naši hasiči, aby stromy vydržely současná sucha. První vlna výsadby probíhá
nyní, druhá se chystá na podzim. Děkujeme, že se o stromy budete též zajímat!

Začíná se stavět kanalizace – Velká Bučina

Po dlouhé době příprav začíná počátkem května mnoho let připravovaná a dlouho očekávaná stavba kanalizace na Velké Bučině. Práce v hodnotě 25 milionů provádí firma VHS
z Teplic. V první fázi bude vybudován přivaděč podél silnice z Velvar na Bučinu. Město nyní
dokončuje územní souhlasy na jednotlivé přípojky, každá připojená nemovitost dostane od
města projekt, územní souhlas a smlouvu o budoucím připojení. Přípojky budou vybudovány na hranu pozemků, vlastníci nemovitostí budou přispívat symbolickou částkou 5.000 Kč
za přípojku (náklady jsou vyšší a každá nemovitost díky přípojce bude zhodnocena o cca
100.000 Kč). Občany oslovíme dopisem v nejbližší době. Výstavba kanalizace na 10 měsíců
výrazně omezí život v této místní části, snažíme se firmu motivovat, aby práce vykonala
co nejrychleji a co nejvíce využila letní měsíce a takzvanou suchou stavební sezónu: lepší
trochu prachu než se brodit v bahně.

stavět by se mělo letos, akce se odhaduje na 60 milionů, polovinu máme z dotace, zbytek
z vlastních úspor. Podali jsme žádost o prostředky na plné vybavení sběrného místa, máme
přislíbené peníze na opravu budovy Spořitelny, zde by mělo dojít k výměně střechy a obnově
fasády, ale práce zřejmě posuneme do příštího roku. Novinkou je, že město získalo dotaci
3 miliony korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury na chodník v Malovarské ulici, který
povede od domu naproti Jelenovi až k benzině. Stavět by se mělo začít na podzim. Požádali
jsme o dotaci na zbudování dřevěného altánu na zahradě MŠ a na opravu prostranství
před ZŠ. Obě akce bychom rádi zvládli letos v létě.

Sál v ZUŠ mění svou podobu – podlaha už se nebude
tolik houpat

Hřiště na pétanque a cestička – i drobná zkrášlení se počítají

Nezahálejí ani památky. Pracuje se v kostele sv. Jiří, snad brzy se ke kostelu vrátí zrestaurovaná socha sv. Kateřiny. Letos proběhne první etapa výměny oken na radnici, kterou provedeme za pomoci prostředků programu regenerace památkových zón Ministerstva kultury
ČR. Práce provede firma M+P Týř, v první fázi budou vyměněna okna do Pivovarské uličky.
Už bylo načase, okna na radnici se rozpadají a ohrožují okolní občany, pokud by nyní došlo
k defenestraci starosty, ani by se okno nemuselo otevírat, protože každou chvíli vypadne
samo.
Děkujeme, že se o investiční akce zajímáte a pomáháte nám radou i nápadem!
Díky všem, kdo na akcích pracujete i nyní v době ztížených podmínek v době nouzového
stavu.
Starosta
Nové lavičky pro teenagery v parku u školky

Ve městě probíhá mnoho drobných prací

Drobné práce ve městě provádí firma Štádlík. Na čistírně odpadních vod nám vybudovala
místo pro zapuštěný kontejner a nájezd k němu (zařízení nyní hojně využívají občané při
odvozu objemného odpadu). Dále nám vystavěli novou kořenovou čistírnu na Malvaňáku,
která bude pomáhat udržovat čistotu vody v letošní sezóně (snad se nebudeme muset koupat v rouškách). Firma též upravuje veřejné prostranství, tzv. Jericho u Domova Velvary, kde
vznikne cestička a hřiště na pétanque nejen pro seniory. Chystají se též práce na hřbitově,
kde dojde k přesunu kontejnerů do zadní části hřbitova, opravě studny, umístění laviček
a košů na odpad. Pracuje se v ZUŠ, kde probíhá oprava podlahy sálu.

Chystáme se na další akce

Pracujeme na dalších záměrech a sháníme pro ně dotační podporu. Koncem dubna bylo
vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele opravy sálu Záložny, napjatě čekáme, jak dopadne,
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Nová kořenovka u Učka – zbývá osadit vodními rostlinami
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VELVARY V ČASECH KORONAVIRU
CO SE DĚLO V DUBNU - TÝDEN ČTVRTÝ (zveřejněno na sociálních sítích)

V minulém čísle Zpravodaje jsme přinesli informace o dění v prvních týdnech po vyhlášení
nouzového stavu. Nyní přinášíme stručné pokračování a děkujeme všem, kdo pomáháte s tím,
abychom toto období co nejlépe zvládli. Články byly zveřejňovány na sociálních sítích, proto
omluvte jejich stručnost.

Hasiči vše slili do lahví od Filsonu

VAJÍČKOBRANÍ se změnilo v DESINFEKCEDÁVÁNÍ
Dnes se mělo konat velvarské Vajíčkobraní, protože jsme nemohli s vejci do Prahy, roznesli jsme
v nůších aspoň desinfekci po Velvarech. Ale i tak to byla sláva!
Minulý týden se nám podařilo zakoupit 1000 l desinfekce AntiCOVID z Čepro, a protože se nám
z předchozích zásob podařilo vybavit velvarské lékaře, obchodníky a všechny osoby v první linii,
rozhodli jsme se dodat desinfekci do všech domácností.
Náklad nám zdarma dovezl Dachser (moc děkujeme) až na hasičárnu a parta velvarských hasičů
v pátek od rána do noci neúnavně slévala a polepovala. Naplnili 1200 lahví (hasiči, jste hrdinové!),
do každé půl litru. Za lahve děkujeme Filson Velvary (bývalé Velvaně)!
V sobotu po poledni přijel modrý náklad lahví v modré hasičské
avii před radnici, kde již čekali v oddělených skupinkách orouškovaní vejconoši s nůšemi a vyrazili paprskovitě městem.
Chodilo se ve dvou (často vejconoš s chotí – natvrdlá síla a mozek), ke každým dveřím jsme dodali lahev, kdo měl zájem, dostal
i rukavice nebo roušku. Během tří hodin jsme rozdali 1200 lahví
desinfekce, 6000 rukavic a 600 látkových roušek. Díky moc!
Pokud jsme se k někomu nedostali, neváhejte se ozvat na linku
pomoci Velvary 770 183 087, my vám cokoli kamkoli doneseme!
Desinfekci doporučujeme přelít do rozpračovače či dávkovače,
návod k použití máte na lahvi.
Děkujeme, že dodržujete hygienická doporučení, věříme, že nám
pomohou situaci lépe zvládnout.
Děkujeme moc všem, kdo pomohli! Nyní hlavně hasičům a natvrdlým desinfekcenosičům.
Díky ještě jednou našim úžasným šičkám, které nezištně našily
už jistě ke dvěma tisícům roušek (a šijí nejen pro Velvary, ale i pro
nemocnici Kladno a nyní pro Thomayerovu nemocnici), dámy,
jste skvělé!
Přejeme všem krásnou květnou neděli.
Místo vajec desinfekce
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Firma Dachser přivezla náklad zdarma

a byla toho plná avie

z ní jsme přeložili náklad do nůší
Vajíčkobraní letos mělo
dosti jinou podobu
Chodilo se v manželských
párech, někteří i s kárkou

a už se roznášelo po městě

Nová dubová alej u velvarského háje

(zveřejněno na sociálních sítích)

VELVARY V ČASECH KORONAVIRU
TÝDEN PÁTÝ

DESINFIKUJEME – velvarští hasiči ošetřili desinfekčním postřikem
všechna více navštěvovaná veřejná prostranství, košíky u sámošky, vchody veřejných budov, lavičky i hřiště. Čištění bude probíhat
i dál, tak, prosím, dávejte pozor na místa, která jsou ještě mokrá
(vždy jsou označena)

OTEVÍRÁME – díky postupnému rozvolňování otevíráme postupně, co se dá. Od minulého týdne zase fungují všechna venkovní
sportoviště. V pondělí a ve středu je opět otevřena radnice. Snažíme se zorientovat ve vládním programu změn, asi jsme opravdu
natvrdlí, protože se v tom moc nevyznáme.
ŠIJEME – velvarské švadlenky stále jedou a šijí roušky pro všechny, kdo potřebují. Poslední várky našily pro Thomayerovu nemocnici (480 ks) a nemocnici v Kladně.

Nemocnice Kladno děkuje za roušky
od velvarských švadlenek

ROZDÁVÁME – stále máme dostatek ochranných pomůcek, rukavic, roušek a desinfekce, ochranných štítů i brýlí, zásobujeme lékaře, obchody a všechny, kdo si řeknou, pokud potřebujete, volejte
na linku pomoci 770 183 087.

MÁME SE RÁDI – městem se stále nese vlna solidarity a pomoci.
Pro dobrovolníky nestíháme vymýšlet práci, poslední pěknou akcí
byla výroba přáníček pro seniory z domova důchodců v karanténě.
Moc všem děkujeme!
JEDNÁME – hlavně se školami a školkou o tom, jak asi otevřeme,

Kytičky a přáníčka pro seniory

ale probíhají i mnohá další jednání o stavbách a projektech. Také se sešlo zastupitelstvo
města – prvně venku, v rouškách a dostatečných rozestupech – hlavně proto, abychom
schválili dotace pro spolky a na opravy domů v památkové zóně.

STAVÍME – práce na investicích města běží – dláždí se v Růžovce, sází se stromy
podél cest, u domova důchodců vzniklo hřiště na pétanque, máme novou kořenovku
na Malvaňáku, opravuje se podlaha na sále ZUŠ, příští týden se začíná kutat kanalizace
na Velké Bučině. A za pár dní vyhlásíme výběrko na opravu sálu Záložny!

A NESTAČÍME SE DIVIT – jak nám vláda věci rychle mění, protože než jsem dopsal
tenhle článek (začal jsem ho psát večer a dopisuji zrána), tak je všechno zas úplně jinak!
Děkujeme, opravdu se nenudíme!
Postřik vyhlídky na Radoviči
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Schránka u Kostky se přáníčky brzy zaplnila
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VÍTEJTE V ZUŠ VELVARY
Na každý školní rok máme plán práce, za normální situace ho občas jen trochu doplníme
či poupravíme a víme, co nás čeká od září až do června. Ovšem stalo se, co se stalo a všechno je jinak, než jsme si plánovali. Namísto koncertů či tanečních vystoupení,
soutěží a výstav ZUŠka ztichla a zeje prázdnotou. Není to tak úplně doslova, v budově
ZUŠ je sice dočasně prázdno, když nepočítám stavební činnost, ale škola žije dál a školní
rok pokračuje.
Pokrok už k nám dorazil před nějakým časem, počítače používáme k zapisování do třídních
knih, dokonce na to máme i speciální program, který umí evidovat vše, co s žáky a provozem školy souvisí. Jenže pořád jsme byli na pochybách, jestli nám práci usnadňuje nebo
nám ji spíš přidělává. Občas jsou potíže s počítačem, připojením k internetu nebo se také
někdy vyskytne chyba mezi židlí a klávesnicí...
Zkrátka člověk se s výpočetní technikou nenudí a občas si říkám, jestli by tužka a papír
nebylo to správné řešení. Jenže tentokrát jsme v situaci, kdy můžeme opravdu smysluplně
využít možností, které přináší internetové spojení. Žáci s tím nemají problém a my učitelé
jsme nedobrovolně poskočili o krok dále. Za pochodu měníme zažité způsoby komunikace
s žáky i s rodiči. Distanční výuka je sice pro učitele bezesporu náročnější. Určitě nám něco
bere, ale na druhé straně také cosi dobrého získáme. Samozřejmě, že osobní kontakt je
nenahraditelný, ale za nastalé situace se pozitivně projevuje přítomnost rodičů při domácí
přípravě žáků i při distanční formě výuky. Věřte mi, že takový rodič, který je nyní plně přítomen vyučovacímu procesu, je jeho nejlepší podporou.
Nakonec i samotní žáci se po prvotním pocitu veselí a radosti z toho, že škola není, dostávají čím dál víc do situace, kdy s chutí a radostí hrají, tančí i malují. Pomalu sami objevují
tu skutečnost, že je pro ně umění životní potřebou, která přináší radost a rozptýlení. Letos
asi bude celá řada věcí prostě jiná a jinak, než jsme byli zvyklí.
Podle plánu MŠMT, kterým se mají postupně otevírat školy by měla být od 11. května zahájena individuální výuka v ZUŠ a od 25. května by se mohlo zahájit vyučování ve skupinách
do pěti účastníků. To vše za dodržení přísných hygienických požadavků. Tuto informaci
jsme zatím obdrželi pouze jako zprávu zveřejněnou v médiích bez dalších doplňujících
informací.
Proto jsem se, po zvážení všech pro i proti, rozhodl, prozatím zachovat stávající režim
distanční výuky, která se nám osvědčila a rodiče ji téměř bez výjimky akceptují. To se mi
zatím jeví jako nejlepší varianta ze všech těch špatných a ještě horších řešení. Za daných
podmínek je zcela nemožná výuka dechových nástrojů a sólového zpěvu. Výuka klávesových, smyčcových a dalších nástrojů pak naráží na potřebu přímého kontaktu s žákem.
Hromadné předměty nelze vyučovat odděleně po pětičlenných skupinách, prostě z důvodů
prostorových a personálních.
Proto, pokud se podmínky nevrátí blíže k normálnímu stavu, školu necháme zavřenou.
Určitě budeme rozdávat vysvědčení. A abychom to mohli udělat, vykonají žáci závěrečné
zkoušky a absolutoria. Budeme přijímat nové žáky, které si samozřejmě dobře vyzkoušíme.
Bohužel nebudeme letos hrát a tančit na závěrečných koncertech a vystoupeních, což nás
velmi mrzí, protože jsme hezky připravili a nazkoušeli spoustu pěkné muziky a tanečních
kreací.
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Nejspíš se už do konce školního roku do školy nevrátíme. Snad jen pro to vysvědčení
by si mohli žáci dojít. Ještě uvidíme, jak to vymyslíme, aby alespoň to bylo možné.
Nakonec ještě informace o termínech přijímacího řízení pro školní rok 2020 - 2021,
na které srdečně zveme všechny talenty ze širého okolí.

1. termín
2. termín

pondělí 25. května 2020 v čase od 15.00 do 18.00 hodin
pondělí 8. června 2020 v čase od 15.00 do 18.00 hodin
Za kolektiv ZUŠ Velvary Oldřich Adelt

Velvarské jaro – foto: Z. Ortová
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VELVARSKÁ KNIHOVNA V ČASE KORONAVIRU

Městská knihovna oznamuje

Aby čtenáři neztratili kontakt s knižními novinkami a se svými oblíbenými spisovateli,
oslovila jsem několik knižních autorek a autorů s prosbou, zda by mohli pro facebook velvarské knihovny odpovědět na dvě otázky (pro všechny jsou stejné). Moc mě potěšilo,
že oslovení spisovatelé reagovali vesměs velice vstřícně. A tak si nejen velvarští čtenáři
už 14x mohli právě na facebooku naší knihovny každý pracovní den přečíst nový mini
rozhovor. Děkuji všem za milé ohlasy a zvu k návštěvě naší facebookové stránky všechny,
kdo o současnou literaturu máte zájem a zatím jste tyto rozhovory ještě nečetli. K velvarským čtenářům dosud promlouvali například tito autoři: Alena Mornštajnová, Hana Marie
Körnerová, Jan Bauer, Barbora Šťastná, Alexander Stainforth, Michala Jendruchová, Alena
Jakoubková, Iveta Svobodová, Táňa Kubátová, Blanka Kovaříková, Petra Nachtmanová.
A jako ukázku, jak tyto rozhovory vypadají, uveřejňuji čerstvý rozhovor s oblíbeným spisovatelem historických románů a detektivek Vlastimilem Vondruškou.

že koncem května zahájí obnovený provoz s upravenou otevírací dobou a s nově zavedenými povinnými hygienickými opatřeními.
Nadcházející měsíc využijeme k dokončení rozpracované povinné revize knihovního fondu,
která byla naplánována na dobu mimořádných opatření (původní termín otevření knihoven
byl Vládou ČR plánovaný na 8. června) a k zajištění zdravotní bezpečnosti čtenářů i pracovnic knihovny.
Revize je prováděna dle Sbírky zákonů č. 257/2001 o Knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informačních služeb podle §16 o Evidenci a revizi knihovního fondu.
Naše knihovna má povinnost provést jednou za 5 let kompletní revizi celého knižního fondu.

Zdeňka Ortová

Z technických důvodů tak k otevření nemůžeme využít možnosti dřívějšího termínu schváleného Vládou ČR až na konci 17. týdne. O přesném datu otevření budeme čtenáře informovat
prostřednictvím webové stránky knihovny, facebooku knihovny a městským rozhlasem.

S ohledem na epidemiologická doporučení
bude provoz knihovny částečně omezen
a zavedena budou specifická opatření:
Přechodná úprava otevírací doby (z důvodu 72 hod. karantény vracených knih)
Otevřeno bude: PONDĚLÍ A ČTVRTEK: 8:00 – 11:00 ; 12:00 – 17:00
(pokud bude čtenář potřebovat, může si telefonicky s knihovnicí domluvit individuální návštěvu knihovny na jiný den a čas)
Až do odvolání nebude pro návštěvníky knihovny v provozu internet.
Každý návštěvník musí mít ochranné rukavice nebo před vstupem do knihovny provede
umytí rukou desinfekcí, která bude u vchodu do obou půjčoven k dispozici.
Zakrytí úst rouškou je pro každého návštěvníka povinné.
Pokud má čtenář rýmu, kašel či jiné respirační onemocnění, musí si k návštěvě knihovny
zvolit dobu, až bude zdráv.
Během výpůjční doby budou knihovnice průběžně desinfikovat plochu výpůjčního pultu,
kliky apod. (v čase polední přestávky proběhne i desinfekce podlah a dalších zátěžových
míst).
KNIHY, KTERÉ NÁM BUDETE VRACET, MUSÍ PROJÍT KARANTÉNOU
PO DOBU 3 DNŮ A TEPRVE POTÉ MOHOU BÝT UVOLNĚNY K DALŠÍMU PŮJČOVÁNÍ.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Hasiči pomáhají čistit veřejná prostranství
Ve třetím dubnovém týdnu naši hasiči začali plošně desinfikovat veřejná prostranství ve městě. Za pomoci ručních postřikovačů preventivně ošetřují hodně
frekventovaná místa. V první vlně očistili košíky a vozíčky u Jednoty, lavičky,
autobusové zastávky, veřejná hřiště a sportoviště, prostranství u zdravotního střediska, okolí
bankomatu a další veřejností více využívaná místa včetně vyhlídky na Radoviči.
Dle potřeby budeme v čištění pokračovat, místa budou po ošetření označena varovnými
cedulkami, prosíme, dohlédněte na své děti – postřik je tvořen ethanolem, takže rychle schne,
ale neměl by se dostat do očí. Děkujeme za pozornost!
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KOSTKA NESPÍ… JEN PODŘIMUJE

VELVARY MAJÍ VELKOFILM!

Milí přátelé a příznivci Velvarské Kostky,

Sice jsme letos nemohli ani uspořádat Vajíčkobraní, ani vyrazit
na Karlův most s vejci, ale zase jsme našli čas na dokončení
filmu o tom, jak to bylo loni. Vzpomínáte, jak jsme jeli
do Prahy parním vlakem? Zajímá vás, kudy vede noční cesta
vejconošů? Pamatujete na tu slávu na Karlově mostě?

v minulém čísle zpravodaje jsme Vás informovali o chystaném on-line provozu našeho centra. Oslovili jsme naše lektorky a nakonec se nám podařilo zahájit on-line živé přenosy
třech našich kurzů – jógy s Radkou, pánevního dna s Kamilou a cvičeníčka na monitoru s Luckou. Jsme rádi, že někteří z Vás naše lektorky, odvážně se pustivší do tohoto
nesnadného způsobu vedení kurzu, podporují finančními příspěvky, které jsou v tomto modu
pochopitelně dobrovolné. Ceníme si i solidarity těch, kdo nepožadují zpět vybrané kurzovné,
ačkoli by na to měli pochopitelně nárok. Děkujeme Vám tímto za naše lektorky i za Velvarskou Kostku, kterou tímto rovněž podporujete.
Věříme, že se nám koncem května podaří naše milé centrum opět otevřít. Jen těžko lze
odhadnout, které kurzy se ještě v tomto školním roce obnoví a které již ne. V tuto chvíli
však například víme, že na 6. - 7. 6. je plánováno shiatsu s Petrou. Zájemcům z řad
rodičů také připomínáme letní příměstské tábory. Zdá se, že ty už se budou moci
uskutečnit. Tak neváhejte a nemáte-li ještě zamluvený termín, udělejte to co nejdřív. Pro
aktuální informace sledujte naše webové stránky a facebook.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kdo se zúčastnili a stále účastní šití roušek
a nemenší dík patří těm, kdo tvořili přáníčka pro seniory v domově. Vybralo se jich nakonec
140 a udělala jistě mnoho radosti.
Těšíme se, až se vše obnoví, a přejeme Vám pevné zdraví a radostnou mysl.
Velvarská Kostka

Podívejte se na velkofilm z dílny
W. Purgerta, je plný úchvatných
záběrů na město
i cestu do Prahy.
Najdete ho na webu města
www.velvary.cz
Anebo na Youtube po zadání
Město Velvary
Příjemnou podívanou a za rok zase
naživo!

foto: archiv Kostky
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
ANEB CO JE NOVÉHO NA VELVARSKÉ ZÁKLADCE

          

Ve škole je ticho a klid. Provádí se tam drobné opravy, čistí se monitory, instaloval se nový
dataprojektor, přenastavují se programy, maluje se …
Máme za sebou měsíc práce, kterou jsme si nedokázali ani ve snu představit. Snažíme
se, jak nejlépe můžeme a umíme. V krátké době jsme se museli přeorientovat na zcela
odlišný způsob práce.
Děti jsou doma, do školy nesmí. Dostávají úkoly od svých učitelů a spolu s rodiči je plní.
Větší děti mají některé hodiny (matematiku, fyziku, český jazyk, dějepis, cizí jazyky)
online. Pro menší děti natáčíme instruktážní videa, vyprávění a zprávy, ale postupem času
se i s těmi nejmenšími pokoušíme navázat přímý kontakt. Rodiče nás žádají o možnost
„ vidět živou paní učitelku“ :).
Rodičům velmi děkujeme za podporu dětí při plnění školních úkolů. Víme, že to není ani
trochu jednoduché. Víme o tom, že v některých rodinách je situace opravdu nelehká.
O to potěšující je zjištění, že drtivá většina našich žáků plní práci svědomitě a odevzdává
své úkoly včas.
Učitelé mají online porady, účastní se webinářů. Online proběhl také zápis do prvních ročníků pro příští školní rok.
Pozvolna se rozeběhnou tréninky golfistů a fotbalistů. Děti z pátých a devátých tříd čekají
na termín přijímacích zkoušek na střední školy.
Tento měsíc by měli žáci z 1. stupně nastoupit do škol. V době uzávěrky zpravodaje teprve Ministerstvo školství ČR zpracovávalo přesné podmínky pro jejich návrat do školních
lavic. Plánovaný je na 25. května. Uvidíme, jestli situace bude příznivá a budeme se moci
po mnoha týdnech alespoň s některými setkat. Zatím se plánuje, že výuka ve škole bude
dobrovolná, rodiče o ni budou žádat. Předpokládáme otevření jedné (výjimečně dvou)
skupiny v ročníku. Skupiny mají být pomocí pro zákonné zástupce dětí, kterým distanční
výuka zásadně komplikuje život. Prosíme o respektování této podmínky při rozhodování
o vzdělávání prvostupňových dětí po 25.5. Hlavním způsobem bude i nadále výuka online.
Půjde-li to, počítáme také s vypsáním konzultací pro žáky druhého stupně... Možná, že až
budete mít tento zpravodaj v ruce, bude vše zase úplně jinak… Víme, že děti určitě dostanou vysvědčení, nevíme ještě v jaké podobě.
Všechny zásadní informace k provozu školy jsou zveřejněné na webu školy. Žáci i rodiče
se mohou spojit se svými učiteli i s vedením školy telefonicky nebo mailem.

JAK SE UČÍ ONLINE
DĚTI Z 1. A
Kromě úkolů, které je potřeba poctivě procvičit
a zapamatovat si jako je psaní písmenek, čtení
a počítání, mají děti možnost plnit i úkoly nadstavbové (navíc). V naší třídě jsme například
mohli zkusit uvařit krupicovou kaši podle receptu ve slabikáři, zasadit cibuli do květináče a sledovat, co se s ní děje, nakreslit svá pozorování,
složit z papíru různé skládačky a další a další
věci, pomocí nichž se naučíme spoustu nových
věcí. Prostřednictvím fotomozaiky si můžete
prohlédnout, jak se nám daří.
Zdraví vás 1. A s paní učitelkou M. Mrázovou

Přejeme všem zdravé dny.
Za ZŠ Velvary Mgr.M. Mrázová

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |

24

w w w. v e l v a r y. c z |

25

Základní škola velvary
Robinsonem v 21. století?
Ano, je to možné. Současný stav je přesně
takový. Jak na něj reagují děti, si můžete
přečíst v následujících řádcích. Sešlo se
velké množství úžasných postřehů a vybrat
jen pár stálo nemalé úsilí, ale další určitě
budou zveřejněny i na webu školy.
Mgr. Marie Kalušová

Cestovatel COVID-19
Psal se rok 2020, když MATKA PŘÍRODA
přivedla na svět malý virus s příznačným
jménem Covid a pořadovým číslem 19. Miloval cestování a za svůj cíl si dal obletět
svět. Nejdříve se rozhodl navštívit Čínu.
Možná proto, že patří mezi nejvíce zalidněná místa na světě a tušil, že se pak rychle dostane i do ostatní států. Netrvalo to
dlouho a podíval se i do Evropy a Ameriky.
V Evropě si nejvíce oblíbil Itálii. Postupně

ale navštívil i ostatní státy – Rakousko,
Francii, Německo, Velkou Británii, Slovensko či Polsko.
K nám do ČR také zavítal. My jsme ho ale
s otevřenou náručí moc nepřivítali. Měli
jsme z něj strach, proto jsme se zavřeli doma a snažili se nevycházet. Pro větší bezpečí jsme si ušili roušky, které nám
chránily obličej, a mnohem častěji jsme si
myli a dezinfikovali ruce. Ze dne na den se
z nás stali Robinsoni v opuštěných domovech – bez přátel a blízkých, bez volnosti
pohybu. Ze dne na den jsme ztratili svobodu, kterou jsme si přestali už uvědomovat.
Chudák malý Covid, vůbec si neuvědomoval, co vše způsobil. S lidmi se chtěl kamarádit, ale bohužel všude po něm zůstávala
jen zkáza. Jak to tedy Matka příroda myslela? Proč na svět přivedla něco, z čeho má
lidstvo strach?
Možná to byl záměr – odplata, varování.
Protože lidstvo si přírody přestává vážit,
přitom si ale neuvědomuje, že ke své exis-

tenci na Zemi ji potřebuje více jak ona nás.
Každý by se měl tudíž zamyslet nad tím,
co pro přírodu dělá a mohl by udělat ještě
více.
Jakub Hlaváč, 6. B

Robinson Kremlík
Vstanu a otevřu oči, pomyslím si, taky by si
Robinson Crusoe udělal snídani? Myslím
si, že ne. On by se šel nejdřív projít po pláži
s východem slunce a potom si natrhal pár
kokosů a snědl je. Hm, myslím, že by pak
nešel dělat domácí úkoly, ale on by si udělal procházku po tropickým ostrově s čirým
oceánem a pak by tomu ještě říkal výprava
za poznáním. Posbíral by ovoce a měl by
oběd. Ach, já si ho musím ohřát a on bral
a rovnou jedl z ruky a nemusel mýt nádobí.
A potom by si nesedl, aby udělal další úkol,
on by si šel zarybařit. Nikdo ho nekontroluje, jestli to udělal do daného termínu a jestli
to udělal vše. On hned nejde spát, ještě ho
domorodci vytáhnou na bojovku a jako odměnu za statečnost dostane kamaráda.
On nemusel čekat, až mu vláda schválí, že
může opustit hranice ostrova a vyplout na
voru. Dokonce myslím, že to bral jako donucenou dovolenou. To my musíme nosit
roušky a čekat, až se vynalezne a schválí
lék přes všechny komise. Proto si myslím,
že Robinson Crusoe to měl lepší, nemusel
nic dělat, ale já jsem smutný, protože nemůžu pořádně sportovat a chodit ke kamarádům.
Robin Kremlík, 8. A

Jak jsem se stala Robinsonem
v 21. století
Jak jsem se stala Robinsonem v 21. století?
Naprosto nečekaně!
Na začátek: Jsem hrozně ráda, že jsem si
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mohla díky mámě užít jarní prázdniny
o týden dřív. Ale zároveň mě mrzí, že jsem
tu nebyla, protože to byl poslední týden ve
škole, a také, protože se naše třída fotila
na ročenku a já o tom nevěděla. Jinak žáci
naší školy si jarní prázdniny asi moc neužili.

Robinson a my
Robinson byl sice osamocený, ale byl v přírodě. Nikdo mu nic nezakazoval
a nepřikazoval. Musel se spolehnout jen
sám na sebe. Robinson bojoval o přežití.
My bojujeme o to, abychom se doma nezbláznili. Pokud tedy není člověk nakažen,
to už pak boj o přežití je. Jsme přehlceni
informacemi, které se na nás valí z televize
a internetu. Navíc se každý den mění. Musíme dělat vše přes internet, a tak sedíme
dlouho u počítače. Robinson měl rozhodně
zdravější životní styl. Jsme zavřeni doma,
bez přátel a nemůžeme chodit, kam bychom chtěli. I přesto je mezi námi hodně
lidí, kterým to moc nevadí a je pro ně hlavní, že funguje internet.
Na závěr se ukázalo, že to Robinsonovi
prospělo, stal se z něj lepší člověk. Možná,
že lidstvo také něco takového potřebuje.
Abychom si uvědomili, co je v životě důležité. Zdraví, svoboda, pobyt venku, kontakty s přáteli a rodinou... Myslím si, že by to
ale nemělo trvat moc dlouho. To bychom se
mohli změnit spíš k horšímu. Stali bychom
se závislí na internetu ještě víc, než jsme.
Hana Muráriková, 9. B
w w w. v e l v a r y. c z |
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ŠACHOVÁ FOTO VZPOMÍNKA

MŠ VELVARY
Už je to docela dlouho, co jsme se s dětmi neviděli! Ve školce je neobvyklé ticho.
Vrátím se tedy ještě do doby, kdy ve školce byl slyšet smích, křik, jásot, dupot, tleskání,
zpěv... Zkrátka zvuky, které ke kolektivu dětí patří.
V lednu jsme shlédli v naší školičce divadelní pohádku s názvem Princezna a drak. Pohádka
byla napínavá, ale vše dobře dopadlo. Ani draka se děti nebály.
Třída Pejsků byla navštívit babičky a dědečky ve velvarském Domově. Hráli si pospolu, kreslili, stavěli, vytvářeli nebo si jen tak povídali.
Únor byl plný hudby a pohybu. Přijela nás navštívit muzikoterapeutka Mgr. Petra Hrnčířová,
která nás seznámila s léčivými hudebními nástroji. Nástroje si děti mohly samy vyzkoušet
a dokonce i vytvářet vlastní relaxační hudbu. Třída se najednou rozezněla velmi bohatými
zvuky a příjemnými rezonancemi.
V tomto měsíci byl u nás také již tradiční karneval. Děti měly krásné masky a byly natěšené
na návštěvu Mickey Mouse. Moderátory akce byla agentura Fast agency i s Mickey Mousem.
Pohybu měly děti dostatek i ve velvarské sokolovně, kde pro ně sdružení rodičů při naší MŠ,
Velvarské kolečko, připravilo dopolední program. Děti, jako správní sportovci, nejprve absolvovaly rozcvičku, a po té se snažily splnit různé pohybové disciplíny. A všechny je splnily na
výbornou! Sportu zdar!
Poslední návštěva před nastávající pandemií byla ve velvarské výstavní hale. Děti se dívaly
tváří v tvář králíkům, slepicím, kohoutům, perličkám, holubům, papouškům, a pak paní učitelkám vyprávěly, co na nich vypozorovaly.
Toto všechno jsme stihli do poloviny března. A teď jen budeme doufat, že se v nějakém měsíci v tomto školním roce ještě uvidíme. Všechny děti moc zdravíme, těšíme se na ně a Vám
ostatním přejeme především zdraví a optimismus!

Foto z roku 1962 nám zaslal pan Václav Martinovský. Je z jeho sešitu, který si vedl,
když za Velvary hrával šachové partie a vidíte na nich mnoho velvarských šachových
osobností!
Děkujeme!

Za MŠ Velvary
Radka Bečvářová
Inzerce
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Fejeton
Ztížená
identifikace
Měla jsem
prasečí
chřipku,
proto se Koronaviru nesměju

Zdeňka Ortová

Otázka: Co děláme v knihovně, když je zavřeno?

Bylo to v neděli – jak jinak. V mém případě bolavé zuby, ledvinová kolika a prasečí chřipka
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na chvíliMěla
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chrochtali. Jenže kde by se prasečí chřipka vzala ve Velvarech? Všichni ti nakažení,
JAK VIDNO, HROMADA KNIH, KTERÉ ZAPISUJI, JE TAKOVÁ, ŽE BYCH SE ZA NÍ
o kterých mluví ve zprávách, že bojují v nemocnicích o život, jsou určitě jen z velkých
MOHLA SCHOVAT, ALE NEUDĚLALA JSEM TO
měst, kde se to lidmi a viry jen hemží, alespoň tak si o tehdejší situaci vyprávěli čtenáři
v knihovně, přátelé, ale třeba i nakupující v samoobsluze. Kolovaly legrační esemesky,
e-maily s vtipnými prasečími obrázky… Hlavně se nenechat zastrašit, znervóznit, chřipka
jako chřipka. Vždyť známe média, jak umí přehánět. Ale krutě silná dušnost, horečka,
kterou nešlo ukočírovat, a naprostá, totální vyčerpanost, jakou jsem dosud nepoznala,
mě přemluvily, abych to nebrala na lehkou váhu. Protože, co kdyby to, nedej bože, ten virus
H1N1 opravdu byl?
A tak mě nakonec záchranka fofrem vezla do nemocnice v opravdu bídném stavu.
Na slánské interně jsem byla hospitalizována. A podržte se, s podezřením na prasečí
chřipku, kterou posléze krevní testy opravdu potvrdily. Hned na příjmu jsem byla instruo
vána o přísné izolaci, kterou musím dodržovat. Protože mě nebylo kde izolovat, zřejmě
infekční pokoj nebyl volný, možná ho tehdy ani neměli, byla jsem uložena na nadstandard.
Z.O.
Tam jsem ležela sama v hlavní roli nakaženého a nakažlivého pacienta. A tak
za mnou
během dne průběžně přicházel zarouškovaný personál, v podstatě od primáře až po uklízečku, a všichni se ptali, zda něco nepotřebuji, protože jsem nesměla ani na chodbu. Já
sama jsem si musela roušku nasadit pokaždé, když se ve dveřích mého pokoje kdokoli
objevil. Při velké vizitě ke mně přistoupil vždy jen primář a můj ošetřující lékař, ostatní stáli
v bezpečné vzdálenosti ve dveřích.
Proto mě druhý den udivilo, když na pokoj nakoukla paní roznášející obědy, zeptala
se, jestli nechci čerstvý čaj, a když jsem odpověděla kladně, protože žízeň jsem tedy měla
doslova neuhasitelnou, podivila se, proč si tedy pro něj na chodbu nedojdu? Zmínila jsem
se o své přísné izolaci a přišpendlení ke kapačce, ale paní se jen ušklíbla a dala mi za
příklad pacienta na vedlejším pokoji, který je prý z nějakého jiného důvodu také v izolaci,
ale čaj si na chodbu chodí načepovat docela sám. Zastyděla jsem se za své úzkostlivé
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dodržování zdravotních instrukcí a zeptala se při večerní vizitě lékařky, jestli na chodbu
opravdu smím? Zděšeně odpověděla, že v žádném případě ne a chvilku mi kladla různě
záludné otázky, aby zjistila, jestli jsem z pokoje přece jen nevykoukla.
Další den se mě stejná paní zeptala, proč si po jídle sama nemyji nádobí, protože ten pán
odvedle ano. Zatímco vztekle drhla talíř od šunkofleků, jsem poznamenala, že bych klidně
i horečku překonala, nohy, které mě momentálně nemohly unést, rozpohybovala, a talíř si
ráda opláchla, ale nemám k dispozici žádný saponát. „To ten pán odvedle taky nemá,“ řekla
žena nakvašeně a já jsem si hned představila nemocného chlapíka, jak v posteli přičinlivě
olizuje talíře.
Třetí den jsem čekala, že mi paní přijde oznámit, jak si pán odvedle myje okno a vyšívá
gobelín s motivem chirurgické roušky, ale přišla nová služba. Přinesla mi čaj, nabádala mě,
abych pěkně ležela v posteli a dala mi za příklad pacientku, která z ní nechce vylézt, ani
když ji k tomu lékaři nutí.
Na tuto historku s odstupem deseti let vzpomínám s úsměvem, na chřipku samotnou nikoli.
Občas i nemoc může přinést veselé situace. Ale raději si je pořiďme jinak.
Propojenost této historky s dneškem je velice těsná. Je mi totiž jasné, že kdyby se tehdy
nosily roušky, tedy kdyby je nosili hlavně ti s rýmou a kašlem, mohla jsem být ušetřena
tohoto utrpení. Jak mi potvrdila epidemioložka, která se mnou v nemocnici těsně před
propuštěním vyplňovala nějaké listiny, nakazila jsem se víc než pravděpodobně v knihovně
od někoho z dětských čtenářů. Některé z dětí prostě bylo bacilonosičem, aniž o tom mělo
tušení. A zatímco u něj vše prošlo jako silnější kašel, mě nebo kohokoli jiného to mohlo stát
život. Proto dnes zarouškování vítám. I když mít látkou překrytá ústa není v horkých dnech
nic osvěžujícího, proti poškozenému zdraví je to jen droboučká nepříjemnost.
Fejeton
P.S. Dnes jsem si v lékárně nechala poradit a vitaminově si zařádila. Koupila jsem si céčko, déčko a béčko. Tato kombinace
by měla
většině z nás zajistit, že se veselým situacím
Ztížená
identifikace
budeme smát doma nebo v práci, ale ne v nemocnici. Tak hodně zdraví, ještě chvilku trpělivosti a pod rouškou úsměv!!!

Zdeňka Ortová

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, správně přiřadit kategorii dle mezinárodního
desetinného třídění, zpracovat, nalepit čárové kódy, zapsat do knihovnického
počítačového programu... A pak je zařadit do 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
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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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KŘÍŽOVKA
Citát z knihy fejetonů Michala Viewegha „Na dvou židlích“, kterou si můžete vypůjčit v naší
knihovně: „Babička Líba byla učitelka, babička Věra kožešnice; ta první na mě mluvila německy a francouzsky a po večerech hrála na klavír, druhá na mě až do mých patnácti šišlala
(česky) a večer se …viz tajenka)“.

Prodej slepiček

SOCHA PANNY MARIE

M

PALIVOVÉ ÚLOMKY DŘEVA

T

MAJETNÝ

M

MLÉČNÝ VÝROBEK

T

LESNÍ PLOD

M

TRAMPOTY

T

KUCHYŇSKÝ STROJEK

M

tel. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

PLOCHÁ BALKONOVÁ STŘECHA

T

Inzerce

ZAHRADNÍ NÁŘADÍ

M

SEJF

T

POMŮCKA TOREÁDORA

M

ATLETICKÉ BĚŽECKÉ BOTY

T

ZDRAVENÍ RUKOU

M

OBYVATEL ASIJSKÉHO STÁTU

T

AFRICKÝ STÁT

M

DRUH DALEKOHLEDU

T

DROBOUČKÁ RYBKA

M

JUDISTICKÁ ŽÍNĚNKA

T

ROZVÁŽEČ MLÉKA

M

Červený Hrádek prodává slepičky typu:
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, slepičky Green Shell-typu Araukana
a Dark Shell-typu Maranska. Stáří 15 - 19 týdnů, cena 169 - 219,- Kč/ ks.
Prodej:
Velvary -

26.4., 24.5. a 21.6. 2020
u pošty -

14.30 hod.

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod .
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Křížovku na KVĚTEN připravila: Z. Ortová

VYLUŠTĚNÍ Z DUBNOVÉHO ČÍSLA:
Citát z knihy Nadi Horákové „Tajnosti sborovny“, je výrokem jednoho z pedagogů: „Nevěřte svým dětem
všechno, co vám o nás a o škole říkají. My jim taky nevěříme všechno, CO NÁM ŘÍKAJÍ O VÁS.“
w w w. v e l v a r y. c z |
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