číslo 8/2012

Srpen

ZPRAVODAJ
Z VELVARSKA

INFORMACE

ZPRAVODAJ Z VELVARSKA

můžete zakoupit zde:
• Samoobsluha COOP
• Kancelář v přízemí
Městského úřadu
• Městská knihovna
(budova bývalé
Panské hospody)
• Trafika na náměstí
– naproti Spořitelně
• Drogerie Schubertovi
• Potraviny Práznovská

Městské
muzeum
Velvary

Konkurz
na ředitele
libčické ZŠ
Město Libčice nad Vltavou,
náměstí Svobody 90, 252 66
Libčice nad Vltavou,
e-mail: podatelna@libcice.cz,
tel.: 233 101 654,
zve uchazeče na konkurz na
místo

ředitel/ředitelka
základní školy
oznamuje, že
z důvodů dovolené
bude 28.7.-11.8.

ZAVŘENO!

Konkurz byl vyhlášen dne
20.6.2012, text je zveřejněn na
úřední desce města
a na elektronické úřední desce www.libcice.cz.
Přihlášky doručte do konce
pracovní doby dne 31.8.2012.

Velvarští fotbalisté zahajují soutěžní
ročník 2012/13 v sobotu 11. 8. 2012

K prvnímu zápasu po postupu do krajské I. A třídy nastoupí naši fotbalisté v sobotu
11. 8. 2012. Přijďte fandit!

Slovan Velvary A - Tuchlovice A
začátek utkání 17:00
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ZPRÁVA STAROSTKY

Z JEDNÁNÍ RADY

MĚSTA VELVARY
KVĚTEN 2012
• Rada schválila převedení účelově vázaných prostředků ve výši Kč 300
000,- z rozpočtu města na
účet Mateřské školy Velvary
a převedení částky Kč 198
481,- z fondu rezerv MŠ
do fondu investičního MŠ,
z tohoto fondu bude provedena úhrada za výstavbu dětského hřiště na zahradě MŠ.
• Radě byla předložena žádost ředitelky školní jídelny
o udělení výjimky z obecně
závazné vyhlášky č. 2/2011
na akce konané ve ŠJ (školní srazy, narozeniny, svatební hostiny) v měsících
květen až září 2012. Rada
výjimku z obecně závazné
vyhlášky č. 2/2011
v uvedených termínech
školní jídelně schválila.
• Starostka informovala radu
o vloupání do kostela
sv. Jiří, ke kterému došlo
dne 10. 5. 2012. Pachatelé
vysadili vchodovou mříž,
z kostela odnesli trubku
a chrlič, z jednoho z histo-

rických pomníků sundapro jednotlivé části měsli jeho horní část a pomník
ta. Rada doporučila zasturozbili. Věci připravené
pitelstvu města vyhlášku
k odvezení odvézt nestačili, schválit.
odhadovaná škoda na pomníku je vyčíslena na
• Radě byl předložen návrh
Kč 30 000,- Vloupání řešila
na určení místa, kde budou
Policie ČR.
přijímána prohlášení
o uzavření manželství:
• Starostka informovala radu Městský úřad Velvary,
o natáčení filmu „Hořící
náměstí krále Vladislava
keř“, které proběhne na ně- 1 - obřadní síň, a doby, kdy
kterých místech ve Velvabudou přijímána prohlášerech (Třebízského náměsní o uzavření manželství:
tí, Růžová ulice) dne 20. 5.
pátek. Na žádost snouben2012. Film je natáčen pro
ců lze oddávat mimo stanospolečnost HBO a pojedvenou dobu nebo úředně
nává o období po upálení
stanovenou místnost, ale
Jana Palacha.
vždy s poplatkem dle zákona č. 634/2004 Sb., o správ• Rada schválila podání žáních poplatcích, ve znění
dosti o dotaci z Programu
pozdějších předpisů. Rada
rozvoje venkova prostředpředložený návrh schválila.
nictvím MAS Přemyslovské
střední Čechy na opravu so- • Rada schválila smlouvu o
chy Panny Marie Bolestné
dílo mezi městem Velvana Nábřeží.
ry a společností REVYKO
s.r.o. na výrobu a instalaci 2
• Rada projednala závěrečný ks skříňových vitrín do stáúčet města Velvary za rok
lé expozice muzea za 148
2011 a doporučila zastu464,-- Kč včetně DPH. Na
pitelstvu města závěrečný
vitríny byla
městu Velúčet schválit.
vary poskytnuta Ministerstvem kultury ČR dotace ve
• Radě byl předložen návrh
výši 73 000,-- Kč.
obecně závazné vyhlášky
č. 3/2012, která ruší vyhláš- • Starostka informovala radu
ku č. 3/98 a nově stanoo přidělení dotace na výví koeficienty pro výpočet
stavbu technické infrastrukdaně z nemovitostí u statury pro 8 nových stavebvebních pozemků a staveb ních parcel. Podmínkou po3

ZPRÁVA STAROSTKY
• (v případě nedodržení lhů- vou cenu 1 554 812,00 Kč
ty by došlo k porušení rozbez DPH (1 865 774,00 Kč
počtové kázně, dotace by
včetně DPH). Rada přidělemusela být vrácena včetně ní zakázky dle doporučení
penále za porušení rozpoč- výběrové komise schválila..
tové kázně), proto rada přijetí dotace neschválila.
• Rada doporučila zastupitelstvu města vyhlásit
• Starostka informovala radu záměr prodeje části pozemo vyhodnocení výtvarné
ku parc. č. 1646/4 o výměře
soutěže „Památky očima
cca 160 m2 (bude upřesněmladých“. Nejlepší práce
no po vypracování geomepostupují do finále, které
trického plánu) včetně kase uskuteční v Kutné Hoře.
menné zdi, která je na pozemku postavena, vše v k.ú.
KVĚTEN 2012
Velvary. Cena kamenné zdi
Kč 15 000,--, cena pozemku
• Rada schválila zadávací
Kč 80,--/m2.
dokumentaci pro výběrové
řízení na projekt Výstavba • Starostka informovala radu
cyklostezky z Velvar do
o havarijním stavu mostu
Ješína a na projekt Výstavpřes Bakovský potok. Most
ba bezbariérového chodní- je v majteku Středočeskéku v ul. Sokolská ve Velvaho kraje (správu vykonává
rech.
Krajská správa a údržba
silnic).
• Dne 11. 6. 2012 zasedala
S ohledem na stav mostu
výběrová komise na výběr
dojde k zúžení průjezdu
dodavatele zakázky Velvana 1 jízdní pruh, k uzavření
ry – kanalizace v ul. Pivovar- jednoho chodníku a k omeská. Doručeno bylo
zení tonáže nákladních
celkem 9 nabídek, z nichž
automobilů. Termín opravy
komise 2 vyřadila, neboť
KSÚS nesdělila.
tyto nabídky neprokázaly
splnění základních kvalifi- • Starostka informovala radu
kačních předpokladů ucha- o semináři Tvorba rozvojozečů. Jako nejvýhodnějvé strategie Velvarska, který
ší nabídka byla posouzena
pořádala MAS Přemyslovnabídka společnosti AQUA- ské střední Čechy. Seminář
RIUS s.r.o., Bendlova 2037,
provázela nízká účast
272 01 Kladno za nabídko- (4 starostové obcí, 1 zástup4

ce občanského
sdružení a 3 občané
z Velvar).
• Dne 14. 6. 2012 zasedala
výběrová komise na výběr
dodavatele zakázky Velvary – oprava ul. Sokolská, Čechova – 2. etapa. Doručeno
bylo celkem 6 nabídek,
z nichž komise 3 vyřadila,
neboť tyto nabídky neprokázaly splnění základních
kvalifikačních předpokladů
uchazečů. Jako nejvýhodnější nabídka byla posouzena nabídka společnosti Stavební firma Neumann s.r.o.,
Jugoslávská 2090, 276 01
Mělník za nabídkovou cenu
348 539,00 Kč bez DPH (418
247,00 Kč včetně DPH).
Rada schválila přidělení
zakázky dle doporučení
výběrové komise.
• Rada doporučila zastupitelstvu města vyhlásit záměr prodeje části pozemku
parc. č. 1817/1 v k.ú. Velvary
včetně vzrostlého stromu,
který na něm stojí. Podmínkou prodeje bude zachování uvedeného stromu.
• Rada schválila udělení
výjimky v počtu zapsaných
dětí v Mateřské škole Velvary od 1.9.2012 s tím, že
v MŠ bude zapsáno nejvýše
112 dětí.

•Rada schválila zapůjčení
sportovního hřiště na uspořádání turnaje v nohejbalu
dne 28. 7. 2012 a schválila
výjimku z provozního řádu
ve věci zákazu požívání alkoholických nápojů a konzumace jídel v rámci uvedené akce.
• V návaznosti na ukončení
pronájmu restaurace
Sladovna ke dni 31. 5. 2012
vyhlásilo město záměr
na pronájem těchto prostor, který byl zveřejněn
na úředních deskách města s termínem uzávěrky do
20. 6. 2012. V daném termínu byly podány 2 nabídky.
Rada schválila jako nového
nájemce Restaurace Na sladovně paní Ladislavu Kučírkovou, Velvary, za měsíční
nájem Kč 12 000,-.
• Ředitel základní školy požádal o navýšení rozpočtu
z důvodu nedostatku finančních prostředků v po-

ložce ostatní neinvestičků na tuto akci.
ní výdaje. Díky úsporným
opatřením vlády došlo ke • Starostka informovala radu
snížení přídělu finančních
o poskytnutí dotace z Proprostředků ze státního roz- gramu rozvoje venkova
počtu v této položce, škoprostřednictvím MAS Přela již žádala o navýšení roz- myslovské střední Čechy
počtu krajský úřad, ale žána restaurování sochy Pandost byla zamítnuta. Rada
ny Marie Bolestné ve Veldoporučila zastupitelstvu
varech v ul. Nábřeží ve výši
města navýšit rozpočet
254 880,-- Kč.
základní školy o částku
80 000,-- Kč.
• Radě byla předložena
žádost hasičů z Vojkovic
• Radě byl předložen zápis
o zapůjčení náměstí na akci
výběrové komise na zakáz- Spanilá jízda hasičských voku „Oprava střechy kabin
zidel dne 18. 8. 2012. Akce
TJ Slovan Velvary“. Nabídku se zúčastní také hasiči z Velpředložilo 5 firem, jako nej- var. Rada vyslovila souhlas
výhodnější byla posouzena s konáním uvedené akce
nabídka L. Nápravníka, izo- a se zapůjčením náměstí.
latérství, Nábřeží č. 187, Velvary, ve výši 440 492,-- Kč
• Starostka informovala radu
včetně DPH. Rada schválila o slavnostním přijetí Elišky
přidělení zakázky dle
Pokorné z Velvar, která se
doporučení výběrové komi- umístila na Mistrovství svěse za předpokladu, že
ta v aerobiku na 8. místě.
v rozpočtovém opatření
Ve Velvarech dne 25. 7. 2012
zastupitelstvo schválí přiJitkaLinhartová
dělení finančních prostřed-

Vážení občané,

při nedávném leteckém snímkování firma Tomáš Hora THC pořídila hezký letecký
snímek Ješína. Snímek je možné si prohlédnout v přízemí MěÚ u paní Bínové, kde
si jej můžete do 31. 8. 2012 objednat. Snímek formátu 40 x 30 cm je zalaminován,
jeho cena je Kč 240,–.
Jitka Linhartová
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ZAJÍMAVOSTI Z MĚSTA

KANALIZACE
V úterý 10.července a v pondělí 23. července se konaly kontrolní dny na stavbě kanalizace v Pivovarské ulici.
V úzkých uličkách jsou prostorové problémy s umístěním
kanalizace jak gravitační, tak zpětně ještě tlakové vedle
ostatních sítí. Pokládka potrubí není jednoduchá, v cestě
stálo vodovodní potrubí DN 90, u kterého Středočeské vodárny Kladno provedly přeložení.

U potrubí plynu však RWE s přeložkou nesouhlasí, takže musela být zvolena jiná trasa
v místě kanalizační jímky ZUŠ, která by se potom stejně rušila. Dalším oříškem je uložení jímky čerpací stanice před domem čp.210, kde je málo místa
a také se musí počítat s návazností úpravy komunikace
v této části města.
Celkem bude vybudováno vedle hlavního řádu ještě 16
kanalizačních přípojek pro občany a objekty města. Dodavatelem stavby je společnost Aquarius Kyšice, investorem město Velvary ze svého rozpočtu. Následně po kanalizaci by mělo dojít na povrchovou úpravu Pivovarské ulice.
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DVŮR BÝV. DĚKANSTVÍ
Dvůr bývalého děkanství v
čp.198 dostává další novou
tvář. Nevzhledný hospodářský objekt byl odstraněn a
na jeho místě vyrostl jednopodlažní přístřešek s krytinou, kde ještě zbývá dokončit podlahu a odvodnění
této části dvora. Areál volného času tak bude sloužit dál
svému účelu a konané akce
zde budou mít další prostor
k využití.

VELVARŠTÍ HAŠIČI

inzerce

PRODÁM

dvougenerační rodinný dům
dvakrát 3+1 v Černuci.
Dvůr o rozloze 587 m2, zahrada 665 m2,
na pozemku 2 studny, vodovod,
plynová přípojka – cena dohodou.
Velvarští hasiči měli v červencových dnech
napilno. V pátek 20.7. večer likvidovali
v Ješíně spolu s hasiči z Kralup a Slaného požár kamionu s pivem. V sobotu 21.7. se zúčastnili spolu s dalšími sbory nácviku ve vyprošťování v Tursku a v podvečer opět zasahovali - tentokrát v Kolči při požáru odpadu.

Telefon 607904284 nebo 602524080.

inzerce

PRONAJMU
BYT 2 + kk
PEKAŘSTVÍ „U ZOUNKŮ“
Zajímavými úpravami prošlo začátkem července Pekařství „U Zounků“. Zákazníci si pochvalují větší přehlednost, kterou umožnilo přesunutí prodejního pultu hned naproti dveřím
a nainstalování prosklené vitríny. Vítanou novinkou je nápojový automat, kde si lze k pečivu zakoupit třeba kávu, čokoládu nebo kapučíno.

V KRALUPECH NAD VLTAVOU
SÍDLIŠTĚ HŮRKA 4. PATRO S VÝTAHEM
5.000,- Kč + NÁKLADY NA SLUŽBY
A POPLATKY
Tel: 739 053 386

7

rozhovor

SKVĚLÝ USPĚCH 8LETÉ

ELIŠKY POKORNÉ

Nové sportovní odvětví „fitness“ přijal
pod svá křídla Svaz kulturistiky. Laicky
řečeno jde o kombinaci gymnastiky
a aerobiku, protože se zde používají i
akrobatické prvky. Eliška Pokorná , osmiletá žákyně 3.B velvarské základní
školy, dosáhla v posledním měsíci letošního školního roku skvělého sportovního výsledku. Na Mistrovství světa 2012
ve fitness dětí, které se konalo
v srbském městě Novi Sad, reprezentovala Českou republiku čtveřice závodnic. Na šampionátu startovalo celkem
81 závodníků z 8 zemí. A právě Velvaračka Eliška Pokorná vybojovala skvělé
osmé místo v kategorii 8-9 let.
Po návratu domů Elišku i s její maminkou přijala velvarská starostka Ing. Jitka Linhartová. Naší úspěšné reprezentantce upřímně poblahopřála, předala jí malý dárek a společně si pohovořily
o všem, co toto sportovní odvětví a náročná příprava na soutěže obnášejí.

Nedalo mi to a požádala jsem Elišku o pár slov pro Zpravodaj z Velvarska.
Eliško, jaká byla tvá cesta k tomuto sportu? Jak to všechno začalo?
Maminka začala cvičit a zeptala se mě, jestli s nimi nechci jet na tábor? Pochválili mě
tam, že mám velkou odvahu cvičit a že bych mohla energii vybít třeba na atletice. Tak
jsem tam začala chodit a po osmi měsících nám trenérka řekla, že bude soutěž Mistrovství Čech. Jela jsem ještě s dalšími kamarádkami a všechny jsme se umístily dobře.
Já jsem skončila třetí. Asi po třech týdnech se konalo Mistrovství celé republiky a opět
jsme uspěly, já jsem skončila na druhém místě. Asi po měsíci jsme byly tři vybrány, abychom reprezentovaly na Mistrovství světa v srbském městě Novi Sad.
Tak to je pěkná dálka. Jaké zážitky jsi si ze šampionátu odvezla?
Jely jsme dvěma džípy, cesta trvala asi 9 hodin a v hotelu jsme se ubytovaly na jeden
den. Říkaly jsme si s holkama, že jsme se asi spletly, kde to jsme? Ty ostatní děvčata byly
takový vymakaný, hodně natrénovaný. Dělaly i těžší prvky jako salta a fliky. Viděly jsme,
jaké můžeme jednou také být. Já jsem skončila z našich děvčat nejlépe - na osmém místě.
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Zaujala mě zmínka o zahraničních závodnicích. Opravdu byl mezi vámi takový rozdíl?
Když jsme srovnali podmínky pro cvičení, zázemí finanční, sponzorské, výbavu, dresy,
počet lidí v realizačních týmech, kteří je doprovázeli a tak dále, byla naše výprava doslova amatérská.
Můžeš prozradit, jak vypadá tvůj trénink?
Máme společný trénink a pak ještě individuální. Trénuji někdy 3 hodiny, někdy 1,5 hodiny zhruba 6x týdně. Mám i svoji sestavu. Trenérka vybere hudbu i choreografii a pak
už nacvičujeme. Trénuji třeba přemety, salta, fliky, sklapovačky…
Kolik sklapovaček zvládneš?
Běžně padesát, někdy i sto. A kliky to samé.
Co tě na tomto sportu nejvíc baví?
Baví mě gymnastika. Těžká jsou salta, je důležité je nepřetočit.
Máš čas i na jiné záliby?
Ještě chodím na tanečky, na angličtinu, ale nejvíc mě baví sport jako třeba běhání
a tak…
Kdo tě za úspěch na mistrovství světa nejvíc pochválil?
Asi rodiče a trenérka. A potom i paní učitelka Jitka Kolínková a také paní starostka.
Kdyby se po přečtení našeho rozhovoru třeba nějaká dívka rozhodla, že by chtěla fitness
také zkusit, co bys jí pro začátek poradila?
Určitě být pružná, protahovat se, dělat mosty, natahovat nohy a tak. Je dobré to s
námi zkusit na tréninku a po osmi měsících už by uměla i ty přemety. Máme třeba v
družstvu novou holčičku, teď tam byla potřetí a už dělá přemety se záchranou.
Čeká tě v nejbližší době nějaká další soutěž?
Teď je přede mnou soutěž na podzim na konci října a tam už budeme mít v sestavách
i těžší prvky.
A co prázdniny, jaké máš plány?
Cvičit a pomáhat mamince s prací.

Se sympatickou Eliškou Pokornou hovořila Z. Ortová
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článek

ŠKOLENÍ ZDRAVOTNÍHO KURZU
PRVNÍ POMOCI ZAMĚSTNANCŮ
MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Nedávná tragická událost na velvarském náměstí, kdy přišel o život mladý muž,
ukázala, jak důležitá je potřeba poskytnutí první pomoci do příjezdu záchranné služby. Protože se do podobné situace může dostat každý z nás, měli bychom
umět zachovat klidnou hlavu a tuto pomoc poskytnout. Vedení města proto rychle zareagovalo a zajistilo kurz první pomoci při zástavě srdce a dopravní nehodě,
kterého se po skupinách zúčastnila většina pracovníků městského úřadu, příslušníci městské policie, knihovnice, zaměstnankyně muzea a další pracovníci zařízení
města. Kurz provedla společnost PPOMOC ČR, s.r.o.

Podělíme se s vámi o několik důležitých poznatků.
Nikdy nedopusťme, aby na nás tváří v tvář zdravotní indispozici či vážným následkům dopravní nehody padla bezradnost. První zásadou poskytnutí laické první je
přivolání odborné zdravotnické pomoci. Voláme na linku 155 (zdarma). Vždy
nejdříve uvedeme místo nehody, své jméno, počet zraněných či příznaky nevolnosti a snažíme se nepanikařit. Záchranáři na nás apelovali, abychom žádnou tuto
informaci nepodceňovali. Nahlásit jako první místo události je důležitější, než by se
mohlo zdát, protože se může stát – a také se prý mnohokrát stává – že během hovoru
dojde z nejrůznějších důvodů k přerušení telefonického spojení a operátorka se
nedozví, kam má sanitku poslat. Při telefonátu neztrácejte nervy, i když se vám zdá,
že „operátorka“ klade spoustu otázek a zdržuje tím odjezd sanity. Ale není tomu tak.
Vězte, že ví, co dělá a pomoc pro raněného je již na cestě. Zatímco s námi hovoří,
přijal již pokyny k odjezdu záchranky jiný pracovník a zařídil vše potřebné. Zejména
v náročné situaci - třeba při oživování postiženého - nám bude výbornou rádkyní
a pomocnicí.
Nikdy telefon nezavěšujeme. Pokud to umíme, dáme ho na hlasitý odposlech, abychom neztráceli drahocenné vteřiny na tlumočení, jak máme v záchraně pokračovat.
Měli jsme možnost prakticky si vyzkoušet získané poznatky na „Arturovi“ (celotělová
resuscitační figurína), která komunikuje s počítačem a dozvědět se informace o naší
nacvičované resuscitaci, zda se nám to daří nebo naopak. Ověřili jsme si, jak vyčerpávající je masáž srdce, když je vedená ve správném tempu.
Součástí školení byly také velice emotivní autentické nahrávky, kdy na linku 155 volali lidé, kteří se ocitli na místě nehody a pomocí telefonního spojení dokázali zachránit
10

lidský život, i když to předtím nikdy
nedělali.
Instruktoři nám také vysvětlili, že
některé rady pro poskytování první
pomoci již neplatí a jsou zastaralé.
Tak například „zapadlý jazyk“
se nevytahuje. Je to laické označení
pro ucpání dýchacích cest, když je člověk v bezvědomí. Ve skutečnosti však
dýchací cesty ucpe kořen jazyka,
který se dostane k zadní stěně nosohltanu a vliv má i celkové povolení svalstva v bezvědomí. Pokud pacient nedýchá nebo dýchá nepřirozeně (chrčí),
položíme ho na rovnou a pevnou
podložku a mírně mu zakloníme
hlavu. Často se stane, že se tímto
pohybem postiženému dýchací cesty
uvolní a začne dýchat. Pacienta se
srdeční zástavou nikdy nedáváme
do stabilizované polohy! Naopak ho
musíme pokud možno položit na záda
na tvrdou rovnou podložku. Zásadně
ničím nepodkládáme hlavu!
Dalším z rozšířených tvrzení je, že se
zraněným by se raději nemělo hýbat,
protože může mít poraněnou páteř
a mohli bychom mu ještě více ublížit.
Jak tedy postupovat? Poranění páteře
je samozřejmě velmi vážný úraz, při
kterém může dojít k poranění míchy
a následné trvalé ztrátě hybnosti končetin. Ovšem záchrana života má vyšší prioritu. Pokud příčina poranění ukazuje
na problém s páteří (pády z výšek,
dopravní nehody, nárazy atd.), rozlišujeme nejdříve, jak je na tom pacient
s životními funkcemi. Pokud pacient
11

ČLÁNEK
nedýchá, tak pochopitelně nehledíme
na páteř a začneme co nejrychleji oživovat. Jestliže pacient masivně krvácí,
je nutné nejdříve krvácení zastavit. Páteř
se stává prioritou jen v momentě, kdy
nejsou ohroženy životní funkce!

a s napjatými lokty začneme rytmicky
stlačovat hrudník do hloubky přibližně
6 cm. Frekvence je 100 – 120 stlačení za
minutu. Pokud pacient nezačne sám dýchat, pokračujeme v resuscitaci až do příjezdu záchranné služby.

Také se dlouhá léta vyučovalo, že nejúčinnější pomocí při srdeční zástavě je
dýchání z úst do úst a nepřímá masáž
srdce stlačováním hrudníku. Zcela zásadní změna je v tom, že se již doporučuje provádět pouze srdeční masáž
a umělé dýchání se až na výjimky zcela
vynechává. Vychází se ze zjištění, že
netrénovaní zachránci obvykle nedokážou obě činnosti dobře zkoordinovat
a při umělých deších na dlouhou dobu
přerušují srdeční masáž. Plíce se tak sice
naplňují vzduchem (a mnohdy ne příliš
účinně), ale okysličená krev není dodávána orgánům, a celá činnost je proto zcela neefektivní.

Uvedený postup nelze doporučit u dětí,
kde příčina srdeční zástavy bývá nejčastěji následkem předchozího dušení,
a kde je tedy naopak počáteční prodýchnutí pacienta zcela klíčové. Stejná situace
je i u dospělých, kde je zjevné, že zástavě
předcházelo dušení nebo tonutí.
Ale tyto informace již patří k jinému
školení o resuscitaci, které nebylo
součástí tohoto kurzu.

A jak pomůže samotná srdeční masáž? Zaprvé plíce obsahují určitou zásobu vzduchu, která desítky vteřin postačí, a zadruhé i samotnou srdeční masáží
dochází k pohybu hrudní stěny, při které
k malé výměně vzduchu v plicích přece
jen dochází. Smyslem opatření je udržet
oběh do příjezdu odborné pomoci, která
pak samozřejmě zahájí podporu všech životních funkcí.
A jak by se měla správně nepřímá masáž srdce provádět?
Dlaň jedné ruky položíme palcovou stranou dlaně na dolní část hrudní kosti mezi
prsními bradavkami, na hřbet této ruky
položíme druhou ruku, nakloníme se
horní polovinou těla nad postiženého
12

Měli bychom mít na paměti, že znalostí
základů první pomoci můžeme zachránit
zdraví a život nejen neznámým lidem třeba při dopravní nehodě, ale i svým nejbližším. O přežití často rozhoduje včasná a kvalitní první pomoc přímo na místě
ještě před příjezdem záchranky.
Jak vidno, nových zásad pro správné
poskytnutí první pomoci je hodně.
Neberte proto tento článek jako náhradu
za odborný seminář, ale pouze jako
souhrn našich poznatků z jednoho
užitečného školení.
text Z. Ortová, A. Kratochvílová
foto L. Šulc

VELVARSKÁ
ANKETA

Umíte pomoct člověku se srdeční zástavou?
Jak byste postupovali, pokud by před vámi
někdo náhle zkolaboval a nedýchal?

(osloveni byli náhodní respondenti ve čtvrtek
26. července na velvarském náměstí)
Václav S. (53)
Zavolal bych záchranku. Pak
bych ho položil do stabilizované polohy. A také bych se
při telefonátu se záchrankou
zeptal, jak mám postupovat.

Jiří H. (56)
Zavolal bych záchranku.

Edita R. (36 let)
Zkusila bych masáž
srdce. Nedávno jsem
někde četla, že se již
neprovádí dýchání
z úst do úst.

Hana V. (35)
Volala bych okamžitě 112. Nevěděla bych, co mám dělat, zda se jedná
o srdeční příhodu, kolaps cukrovkáře, nebo jestli třeba není jen opilý.

Věra J. (60)
To jste mi dala,
nějakou lepší otázku
tam nemáte?

Renata B. (48 let)
Nejdříve bych zavolala sanitku. Pak bych se
podívala, jestli dýchá. Pokud ne, snažila bych
se o masáž srdce.
Jana M. (15)
Zjistila bych, jestli dýchá a zavolala bych záchranku. Poskytla bych
umělé dýchání a počkala u něj až
do příjezdu záchranky.

Jana V. (62)
Je to ostuda, ale vůbec nevím, jestli bych
to zvládla. Navíc věčně zapomínám doma
mobil. Asi bych volala na lidi kolem a žádala
je o pomoc.

Veronika M. (19)

Martina Ch. (29)
Zavolala bych rychlou záchranku. Ale bála bych se dýchání z úst do úst v kombinaci s masáží srdce, protože nevím, v jakém poměru se to dělá, myslím jako
kolikrát dýchnout a kolikrát stisknout hrudník.

Tak toho se hrozně bojím,
protože si nejsem jistá, jestli bych uměla dobře pomoct.
Určitě tu záchranku, tu bych
zavolala a asi bych oslovila kolemjdoucí, jestli by si
někdo neuměl poradit líp
než já.

Pavla K. (41)
Určitě volat záchranku, to je asi zásadní. A taky toho člověka na něco
položit, nebo mu podložit hlavu.
Nebo ne? Ježiši, já fakt nevím.

Jana Š. (66)
Zavolala bych záchranku a modlila bych se,
aby přijela rychle.
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článek

ADOPTUJTE SI

SVŮJ STROM

Vážení občané,
v letech 2010 a 2011 proběhly dvě etapy Adopce stromů. Cílem tohoto projektu bylo zapojení široké veřejnosti do akce
přispívající ke zlepšení životního prostředí v našem městě. Do první etapy se
přihlásilo 27 jednotlivců, rodin, školních
tříd, kolektivů či firem. „Adoptivní rodiče“
přispěli celkovou částkou Kč 115 420,-k výsadbě 69 stromů. Do druhé etapy se
přihlásilo 9 „adoptivních rodičů“, za jejich
celkový příspěvek Kč 28 810,-- bylo vysazeno 14 stromů.
V následujících měsících proběhne třetí
etapa tohoto projektu. Pro všechny, kteří
chtějí přispět
k ozelenění našeho města tím, že si
„adoptují“ svůj strom, je opět připraven
výběr dle přání a finančních možností.
Adoptovaný strom může (ale nemusí)
být označen cedulkou se jménem
adoptujícího.
Tak jako v minulých etapách se „adoptivním rodičem“ může stát jednotlivec, skupina lidí, občanské sdružení, škola, školní
třída, firma, prostě každý, kdo se jím stát
chce. Adopce je i vhodným dárkem
k narození miminka, může se stát i netradičním vánočním dárkem nebo svatebním darem, fantazii při obdarovávání se
meze nekladou, důležitá je zde vůle při-

spět ke zlepšení životního prostředí.
Pro ty z Vás, pro které je částka za adoptivní strom příliš vysoká, nabízíme možnost darovat nižší částku a podílet se tak
na adopci stromu s jinými občany.

Co by měl budoucí „adoptivní rodič“, udělat?
1. Vybrat si svůj strom z projektu uloženého na odboru výstavby a životního prostředí na MěÚ Velvary nebo na webových
stránkách města.
2. Zaregistrovat se na odboru výstavby
a ŽP a uzavřít darovací smlouvu (darovanou částku si může uplatnit při výpočtu daně z příjmů) nejpozději do 30. září
2012 tak, aby v říjnu mohly být stromy
vysázeny.
3. Zaplatit příslušnou částku (dle druhu
a velikosti stromu – je uvedena v projektu) na účet města 388156369/0800.
4. Domluvit si s odborem výstavby a ŽP
způsob výsadby (vlastními silami nebo
s pomocí technické čety města).
Vážení občané, děkuji Vám všem, kteří
se do této akce zapojíte.
Ve Velvarech dne 12. července 2012
Ing. Jitka Linhartová
starostka města
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Rozpis zápasů A mužstva – I.A třída podzim 2012
Den
Datum
Doma/venku
Čas
Soupeř
sobota
11.8.2012
doma
17:00
Tuchlovice
neděle
19.8.2012
venku
17:00
Sokol Vraný
sobota
25.8.2012
doma
17:00
SK Petrovice
sobota
1.9.2012
venku
17:00
Sokol Vonoklasy
sobota
8.9.2012
doma
17:00
SK Slaný
sobota
15.9.2012
venku
16:30
SK Černolice
sobota
22.9.2012
doma
16:30
SK Lhota
sobota
29.9.2012
venku
16:30
AFK Loděnice
sobota
6.10.2012
doma
16:00
MFK Dobříš
Rozpis zápasů A mužstva – I.A třída podzim 2012
neděle
14.10.2012
venku
16:00
Union Cerhovice
sobota
20.10.2012
doma
15:30
SK Rakovník
Den
Datum
Doma/venku
Čas
Soupeř
sobota
27.10.2012
doma
14:30
SK Hvozdnice
sobota
11.8.2012
doma
17:00
Tuchlovice
sobota
3.11.2012
venku
14:00
SK Nový Knín
neděle
19.8.2012
venku
17:00
Sokol Vraný
sobota
10.11.2012
doma
14:00
Sokol Hostouň
sobota
25.8.2012
doma
17:00
SK Petrovice
sobota
17.11.2012
doma
13:30
Všenorský SK
sobota
1.9.2012
venku
17:00
Sokol Vonoklasy
sobota
8.9.2012
doma
17:00
SK Slaný
Rozpis zápasů B mužstva – III. třída podzim 2012
sobota
15.9.2012
venku
16:30
SK Černolice
Den
Datum
Doma/venku
Čas
Soupeř
sobota
22.9.2012
doma
16:30
SK Lhota
sobota
25.8.2012
venku
17:00
Vraný B
sobota
29.9.2012
venku
16:30
AFK Loděnice
neděle
2.9.2012
doma
17:00
Zlonice A
sobota
6.10.2012
doma
16:00
MFK Dobříš
sobota
8.9.2012
venku
17:00
Klobuky
neděle
14.10.2012
venku
16:00
Union Cerhovice
neděle
16.9.2012
doma
16:30
Žižice
sobota
20.10.2012
doma
15:30
SK Rakovník
sobota
22.9.2012
venku
16:30
Koleč
sobota
27.10.2012
doma
14:30
SK Hvozdnice
neděle
30.9.2012
doma
16:30
Olovnice
sobota
3.11.2012
venku
14:00
SK Nový Knín
sobota
6.10.2012
venku
16:00
Blevice
sobota
10.11.2012
doma
14:00
Sokol Hostouň
neděle
14.10.2012
doma
16:00
Černuc A
sobota
17.11.2012
doma
13:30
Všenorský SK
sobota
20.10.2012
venku
15:30
Pozdeň A
sobota
27.10.2012
venku
14:30
Tuřany A
Rozpis zápasů B mužstva – III. třída podzim 2012
neděle
4.11.2012
doma
14:00
Uhy
Den
Datum
Doma/venku
Čas
Soupeř
sobota
10.11.2012
venku
14:00
Zvoleněves
sobota
25.8.2012
venku
17:00
Vraný B
neděle
18.11.2012
doma
13:00
Otvovice A
neděle
2.9.2012
doma
17:00
Zlonice A
sobota
8.9.2012
venku
17:00
Klobuky
Rozpis zápasů dorostu – I.A třída podzim 2012
neděle
16.9.2012
doma
16:30
Žižice
Den
Datum
Doma/venku
Čas
Soupeř
sobota
22.9.2012
venku
16:30
Koleč
sobota
25.8.2012
doma
10:15
Roztoky
neděle
30.9.2012
doma
16:30
Olovnice
neděle
2.9.2012
venku
10:15
FC Mělník
sobota
6.10.2012
venku
16:00
Blevice
sobota
8.9.2012
doma
10:15
O.Voda
neděle
14.10.2012
doma
16:00
Černuc A
sobota
15.9.2012
venku
10:15
D.Beřkovice
sobota
20.10.2012
venku
15:30
Pozdeň A
sobota
22.9.2012
doma
10:15
Sp Kladno
sobota
27.10.2012
venku
14:30
Tuřany A
neděle
30.9.2012
venku
10:15
Brandýsek
neděle
4.11.2012
doma
14:00
Uhy
sobota
6.10.2012
doma
10:15
Vraný
sobota
10.11.2012
venku
14:00
Zvoleněves
neděle
14.10.2012
venku
10:15
P.Mělník
neděle
18.11.2012
doma
13:00
Otvovice A
sobota
20.10.2012
doma
10:15
Tn Rakovník
sobota
27.10.2012
doma
10:15
SK Slaný
Rozpis zápasů dorostu – I.A třída podzim 2012
neděle
4.11.2012
venku
10:15
Hředle
Den
Datum
Doma/venku
Čas
Soupeř
sobota
10.11.2012
doma
10:15
Kročehlavy
sobota
25.8.2012
doma
10:15
Roztoky
neděle
18.11.2012
venku
10:15
N. Strašecí
neděle
2.9.2012
venku
10:15
FC Mělník
sobota
8.9.2012
doma
10:15
O.Voda
sobota
15.9.2012
venku
10:15
D.Beřkovice
sobota
22.9.2012
doma
10:15
Sp Kladno
neděle
30.9.2012
venku
10:15
Brandýsek
sobota
6.10.2012
doma
10:15
Vraný
Rozpis zápasů starší žáci – I.A třída podzim 2012
neděle
14.10.2012
venku
10:15
P.Mělník
Den
Datum
Doma/venku
Čas
Soupeř
sobota
20.10.2012
doma
10:15
Tn Rakovník
neděle
2.9.2012
doma
11:00
Lužná
sobota
27.10.2012
doma
10:15
SK Slaný
sobota
9.9.2012
venku
10:00
Povltavská FA
neděle
4.11.2012
venku
10:15
Hředle
neděle
16.9.2012
doma
11:00
O.Voda
sobota
10.11.2012
doma
10:15
Kročehlavy
neděle
23.4.2012
venku
10:00
Hořovicko (Bzová)
neděle
18.11.2012
venku
10:15
N. Strašecí
neděle
30.9.2012
doma
11:00
K. Dvůr
sobota
6.10.2012
venku
10:00
N. Strašecí
neděle
14.10.2012
doma
11:00
Dobříš
sobota
27.10.2012
venku
10:00
Kročehlavy
neděle
4.11.2012
doma
11:00
Slaný
sobota
10.11.2012
venku
10:00
Kralupy

A MUŽSTVO

DOROST

STARŠÍ ŽÁCI

Rozpis zápasů mladší žáci – okresní přebor podzim 2012
Datum
Doma/venku
Čas
Soupeř
2.9.2012
doma
9:00
Slovan Kladno
pátek
7.9.2012
venku
17:00
Švermov

Den
16neděle

Rozpis zápasů A mužstva – I.A třída podzim 2012
Den
sobota
neděle
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
neděle
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

AKTUÁLNÍ
Datum
11.8.2012
19.8.2012
25.8.2012
1.9.2012
8.9.2012
15.9.2012
22.9.2012
29.9.2012
6.10.2012
14.10.2012
20.10.2012
27.10.2012
3.11.2012
10.11.2012
17.11.2012

Doma/venku
doma
venku
doma
venku
doma
venku
doma
venku
doma
venku
doma
doma
venku
doma
doma

Čas
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
14:30
14:00
14:00
13:30

ROZPISY
NA PODZIM 2012

B MUŽSTVO

Soupeř
Tuchlovice
Sokol Vraný
SK Petrovice
Sokol Vonoklasy
SK Slaný
SK Černolice
SK Lhota
AFK Loděnice
MFK Dobříš
Union Cerhovice
SK Rakovník
SK Hvozdnice
SK Nový Knín
Sokol Hostouň
Všenorský SK

Rozpis zápasů B mužstva – III. třída podzim 2012
Den
Datum
Doma/venku
Čas
Soupeř
sobota
25.8.2012
venku
17:00
Vraný B
neděle
2.9.2012
doma
17:00
Zlonice A
sobota
8.9.2012
venku
17:00
Klobuky
neděle
16.9.2012
doma
16:30
Žižice
sobota
22.9.2012
venku
16:30
Koleč
neděle
30.9.2012
doma
16:30
Olovnice
zápasů starší žáci
– I.A třída podzim
sobota Rozpis
6.10.2012
venku
16:00 2012 Blevice
Den
Datum
Doma/venku
Čas
SoupeřA
neděle
14.10.2012
doma
16:00
Černuc
neděle
2.9.2012
doma
11:00
Lužná A
sobota
20.10.2012
venku
15:30
Pozdeň
sobota
9.9.2012
venku
10:00
Povltavská
sobota
27.10.2012
venku
14:30
Tuřany A FA
neděle
16.9.2012
doma
11:00
O.Voda
neděle
4.11.2012
doma
14:00
Uhy
neděle
23.4.2012
venku
10:00
Hořovicko
(Bzová)
sobota
10.11.2012
venku
14:00
Zvoleněves
neděle
30.9.2012
doma
11:00
K. Dvůr A
neděle
18.11.2012
doma
13:00
Otvovice
sobota
6.10.2012
venku
10:00
N. Strašecí
neděle Rozpis
14.10.2012
11:002012
Dobříš
zápasů dorostudoma
– I.A třída podzim
sobota
27.10.2012
venku
10:00
Kročehlavy
Den
Datum
Doma/venku
Čas
Soupeř
neděle
4.11.2012
doma
11:00
Slaný
sobota
25.8.2012
doma
10:15
Roztoky
sobota
10.11.2012
venku
10:00
neděle
2.9.2012
venku
10:15
FCKralupy
Mělník
sobota
8.9.2012
doma
10:15
O.Voda
Rozpis zápasů
mladší žáci –venku
okresní přebor
podzim 2012
sobota
15.9.2012
10:15
D.Beřkovice
Den
Datum
Doma/venku
Čas
sobota
22.9.2012
doma
10:15
SpSoupeř
Kladno
neděle
2.9.2012
doma
9:00
Slovan
Kladno
neděle
30.9.2012
venku
10:15
Brandýsek
pátek
7.9.2012
venku
17:00
Švermov
sobota
6.10.2012
doma
10:15
Vraný
neděle
16.9.2012
doma
9:00
Slaný
A
neděle
14.10.2012
venku
10:15
P.Mělník
pátek
21.9.2012
venku
17:00
B
sobota
20.10.2012
doma
10:15
Tn Slaný
Rakovník
sobota
29.9.2012
venku
11:30
N.
sobota
27.10.2012
doma
10:15
SKStrašecí
Slaný
neděle
7.10.2012
doma
9:00
Stochov
neděle
4.11.2012
venku
10:15
Hředle
sobota
13.10.2012
venku
11:45
Kablo
Kročehlavy
sobota
10.11.2012
doma
10:15
Kročehlavy
neděle
21.10.2012
doma
9:00
Buštěhrad
neděle
18.11.2012
venku
10:15
N.
Strašecí
pátek
26.10.2012
venku
17:00
SK Kladno

MLADŠÍ ŽÁCI

*Rozpisy pro MLADŠÍ a STARŠÍ PŘÍPRAVKU
budou ještě upraveny a zveřejněny
na našem webu www.slovanvelvary.cz

informace

MLADŠÍ A STARŠÍ PŘÍPRAVKA
ZAHAJUJE LETNÍ PŘÍPRAVU
Vezměte své děti do našeho týmu.

První trénink už 20.8.2012 od 17:30

Slovan Velvary ZVE VŠECHNY NA TRADIČNÍ LETNÍ ZÁBAVU,
KTERÁ SE KONÁ v sobotu 18. 8. 2012 od 20:00. HRAJE GLOBUS
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pozvánka

MĚSTSKÉ MUZEUM VELVARY
VÁS ZVE NA VÝSTAVU

ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH BABIČEK
14. 7. – 23. 9. 2012

Výstava, ze které na vás dýchne kouzlo starých časů,
kdy ženy zdobily výšivkou snad každý kousek své výbavy,
háčkovaly dečky, přehozy a záclony,
vyšívaly ubrusy i zástěry…
Při prohlídce můžete i posedět v kuchyni
z období 1. republiky.
18
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článek
V dnešní části o nebezpečích, která nás v domácnosti
obklopují, bude MUDr. Farná hovořit o toxikologických
rizicích přípravků osobní hygieny, čisticích prostředků
a léků.
Obecně se soudí, že pokud dítě či dospělá osoba omylem spolkne saponát, šampon či pěnu do koupele, je dobré vyvolat zvracení. Je to skutečně vhodná první pomoc?

MUDr. HANA FARNÁ
MUDr. Hana Farná je zaměstnankyní Toxikologického
informačního střediska (TIS)
Kliniky pracovního lékařství
1. LF UK v Praze.
Žije trvale ve Velvarech.

To tedy rozhodně není vhodná první pomoc, postiženému se tak může spíš uškodit, – protože při zvracení
je nebezpečí vdechnutí zpěněného přípravku. Po požití
saponátových přípravků je vhodné podat Sab Simplex
nebo Espumisan (léky, které se běžně podávají při plynatosti), aby se netvořila v trávicím traktu pěna. Tekutinu ke zředění žaludečního obsahu je možné podat, ale
jen po malých doušcích, aby se nepodporovalo pěnění.
Pokud pacient zvrací, je vhodné podržet hlavu níž než
boky, aby nedošlo ke vdechnutí pěny. Jen pokud dítě
opakovaně zvrací a/nebo má plná ústa a nos pěny, pak
je nutný pobyt v nemocnici.
A jak je to s avivážními prostředky?
Aviváže jsou určené k zjemnění a změkčení prádla.
Obsahují kvarterní amoniové sloučeniny, které ve vyšších koncentracích mohou silněji dráždit sliznici trávicího traktu. Po olíznutí hrdla nádoby není třeba se něčeho obávat. Pokud by dítě něco „ochutnalo“, loklo si,
nebudeme vyvolávat zvracení, je vhodné podat vlažný
čaj nebo vodu. V případě požití většího množství nebo
při bolestech a pálení v krku a za hrudní kostí je vhodné krční vyšetření, popřípadě hospitalizace.
Co dělat, když ve varné konvici omylem zůstal prostředek na odstraňování vodního kamene a její majitel si
s ním zalil kávu?
V současné době je na trhu celá řada těchto přípravků, jejich složení je velmi různé: mohou obsahovat silné anorganické kyseliny (např. kyselina amidosírová, kyselina fosforečná) nebo slabé organické kyseliny (např. kyselina octová nebo citronová). Podle svého složení (a naředění) mohou mít na sliznice dráždivý
až leptavý účinek. Odstraňovače vodního kamene jsou
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zpravidla naředěné. Omylem připravená káva nebo čaj varuje svou kyselou chutí. Postiženému podáme sklenku vody, čaje nebo mléka. Nikdy nevyvolávat zvracení, nepodávat aktivní
uhlí. V případě pálení v ústech, krku, za hrudní kostí, při obtížném polykání, slinění, popřípadě zvracení, je nutné krční vyšetření.
Některé obaly hygienických prostředků imitují vzhled obalů skutečných potravin a nápojů?
Není to hlavně pro děti zavádějící?
Samozřejmě, je to velmi zavádějící – a nejen pro děti, ale často i pro dospělé. Nejvíce nás
toxikology trápí gelové svíčky tvarované do podoby ovoce, pudinků, želé, dokonce i kávy se
šlehačkou. Nevaruje tady ani zápach, naopak, tyto přípravky jsou parfémované ovocnými
vůněmi, některé voní jako vanilka, skořice.
Různé čisticí prostředky jsou v lahvích připomínajících limonády, Coca Colu, alkoholické nápoje. V takto atraktivních obalech bývají distribuovány i lampové oleje. Zrovna mám před
sebou tři takové exempláře: šampón Whisky, olejovou koupelovou lázeň Whisky a šampón
Coca Cola. Dokonce ani čističe odpadů nejsou vždy v „technických“ lahvích.
Je pravda, že při otravě chladicí kapalinou Fridex má postižený polknout tvrdý alkohol?
Ano, to je pravda a je to doporučená první pomoc pro dospělé i pro děti. Dětem ovšem raději podáme pivo (dítě o hmotnosti 10 kg může dostat 150 ml 10°piva). Fridex a jiné nemrznoucí kapaliny, brzdové kapaliny atd. obsahují totiž ethylenglykol a alkohol zde působí jako
antidotum (protijed). Je třeba zajistit originální láhev s etiketou, a pokud to není možné,
musí se otrava vyloučit vyšetřením hladiny ethylenglykolu. V případě, že se otrava potvrdí,
podává se alkohol v nemocnici, až do poklesu hladiny ethylenglykolu a úpravy laboratorních
hodnot. Nesmí se brát na lehkou váhu ani pouhé podezření na vypití (jde především
o možnost těžkého poškození ledvin).
Jaký je váš názor na lékovky, do nichž zejména starší pacienti umísťují pilulky zbavené originálních obalů na týden dopředu?
Dávkovače léků jednoznačně odmítáme. Léky mají vždy zůstat v originálních obalech, jedině tak je minimalizována možnost záměny. Navíc pokud se k dávkovači dostane dítě, může
naráz sníst celou týdenní dávku několika různých léků.
Je rozumné konejšit malé děti při polykání léků tvrzením, že jde o bonbónky?  
To vůbec není rozumné, to je přímo odsouzeníhodné. I malé dítě musí vědět, že lék je lék
a ne pamlsek. Pak je naděje, že ani babiččiny léky nebude považovat za bonbónky k ochutnání.
Nejběžnějšími léky proti horečce a bolesti jsou v našich domácnostech přípravky, které obsahují
paracetamol. Opravdu je předávkování paracetamolem životu nebezpečné?
Ano, je. Paracetamol při předávkování může vážně poškodit játra, až k jejich selhání. Léky
s paracetamolem je proto nutno užívat přesně podle předpisu, to se týká i čípků.
S MUDr. Farnou hovořila Z. Ortová
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INZERCE

TAK TROŠKU

OPOMENUTÉ
Když jsem dostala příležitost
napsání článku do velvarského
zpravodaje, rozmýšlení
na jaké téma mi netrvalo dlouho.
Ráda bych se zmínila o městské
knihovně a o městském muzeu,
nebo vlastně spíš o jejich
pracovnicích.
V několika posledních měsících
jsem měla možnost si vyzkoušet práci v obou zmíněných institucích.
Překvapilo mě, jak rozmanitou
a širokou činnost zahrnuje práce
knihovnic a také správkyně muzea.
Nebudu se rozepisovat o základních
pracích a o všech činnostech s tím
spojených, ale ráda bych připomněla alespoň střípek z toho, oč se příjemné dámy starají.
Například paní Zdeňka Ortová
z dětského oddělení naší knihovny
má pro práci s dětmi skutečné vlohy.
Vymýšlí různé programy a soutěže,
s dětmi promluví, pochválí je.
Na tváři jí snad nikdy nechybí
příjemný úsměv, kterým rozdává
kolem sebe pozitivní energii. Vždy je
připravena vyjít komukoli vstříc s nápomocnou rukou. Často si můžeme
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KŘÍŽOVKA
přečíst její články například ve velvarském zpravodaji, v kladenském deníku a nebo
se potěšit jejími autorskými knížkami. Vrozená skromnost jí nedovoluje, aby například uspořádala svoji vlastní besedu, coby spisovatelka, jako tomu je, když zve do
Velvar různé osobnosti nejen z oblasti spisovatelů. Tyto besedy se těší nemalé pozornosti občanů. Věřím, že se časem dočkáme i besedy s paní Zdeňkou.
V dospělém oddělení naší knihovny pracuje paní Anna Kratochvílová. Je to velice
příjemná paní, která dokáže čtenářům poradit s výběrem knížek, napovědět, co který titul obsahuje a to vždy s vrozenou elegancí a milým úsměvem. Mimo jiné paní
Kratochvílová pořádá literární setkání ve zdejším domově pro seniory. Jednoho takového setkání jsem se zúčastnila, abych pořídila několik dokumentačních fotografií. Byla jsem nadšena, s jakou profesionalitou paní Kratochvílová besedu vedla. Senioři byli očividně spokojeni a mě těšil jejich zájem.
Ve velvarském muzeu pracuje, taktéž stále usměvavá, paní Jitka Kůrková, která má talent nejen pro organizaci nejrůznějších výstav, ale také vkus pro samotné
uspořádání exponátů při vystavovacích akcích. I paní Jitka podniká v rámci muzea
různé akce pro občany a navíc má obrovské znalosti z historie, nejen Velvarska.
Na závěr bych všem zmíněným ráda poděkovala za jejich obětavou činnost a
především za jejich pozitivní přístup k práci samotné a také za jejich lidskost, neboť
mám pocit, že přívětivý přístup s rozesmátou tváří je dnes už téměř vzácností.
Ráda bych také připojila poděkování, nás zdejších amatérských fotografů, za
možnost pravidelných výstav fotografií v knihovně a také občasných výstav v muzeu…
Blanka Tauerová
Při fotografování projevily
všechny tři dámy smysl pro humor!
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xxx
Základní škola Černuc, okres Kladno
273 23 Černuc 95
tel.: 315 761 302, 739 035 297
e-mail :zscernuc@seznam.cz

www.zscernuc.cz

Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence

V letošním roce se nám opět podařilo získat účelovou dotaci z Dotačních titulů Středočeského kraje.
S finančním přispěním Středočeského kraje realizujeme projekt

„LEXIKON KOUZEL ANEB PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ“.
Projekt , vychází z celkové preventivní strategie školy a je zpracován s návazností na
projekty předcházejících školních roků, s tím rodílem, že jsme si v žádosti o poskytnutí
dotace dali sami sobě úkol: „ vytvořit pro širokou laickou veřejnost , tudíž i pro vás,
jednoduché konkrétní informace „ Zásady prevence rizikového chování v kostce “, které
vám nyní předkládáme. Věříme, že budou pro vás srozumitelné a akceptovatelné.
Co to tedy ta všude přítomná „PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ“ je?

Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít
problémům a následkům rizikového chování, případně minimalizovat jejich negativní
dopad, včetně dalšího šíření.
Nejčastěji se mezi rizikové chování řadí:
 šikanu a násilí ve školách, včetně extrémně agresivního jednání,
 týrání a zneužívání dětí atd.
 užívání návykových látek, ale i anabolik a steroidů,
 nelátkové závislosti (problémy spojené s nezvládnutým využíváním PC, hazardní hry atd.),
 záškoláctví,
 vandalismus,
 kriminální jednání,
 sexuálně rizikové chování,
 odpor, nepřátelství a nedůvěra ke všemu cizímu (xenofobie), rasismus a intoleranci.
Zásady prevence v kostce
 předcházet nudě
 získat důvěru dítěte a umět mu naslouchat
 vytvořit zdravá rodinná pravidla
 posílit sebevědomí dítěte
 pomáhat dítěti přijmout hodnoty, které mu usnadní odmítat alkohol a drogy
 pomoci dítěti se ubránit nevhodné společnosti
 umět s dítětem o alkoholu a drogách informovaně hovořit
 spolupracovat s dalšími dospělými (třídní učitel, výchovný poradce, psycholog, aj.)
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Jednoduše řečeno : „Rozvíjení dovedností potřebných pro život“










schopnost plánovat si čas, vést přiměřený a vyvážený životní styl
podpora zdravého způsobu života
vstřícná komunikace
začleňování herních a prožitkových aktivit do rodinných aktivit i do výuky
posilování pozitivního sebehodnocení dětí a žáků , jejich přátelských vztahů ve
skupině
vytváření pozitivní motivace k učení a dobrým studijním výsledkům
podpora dobrého vztahu žáků k prostředí (třída, škola, domov, obec)
vedení dětí k zájmu o četbu, o kulturu a národní dědictví
rozvoj etického a právního vědomí a občanských postojů

Během realizace projektu byly v rámci všeobecné prevence realizovány četné aktivity,
zaměřené na zvyšování sebevědomí žáků, komunikativní dovednosti, konstruktivní řešení
problémů, schopnost klást otázky a vyjádřit svůj názor, řešení stresu, vyrovnání se
s neúspěchem, obrana před manipulací, předávání a zneužívání informací., učení vzájemné
pomoci, schopnost říci si o pomoc a vědomí, kam se v jakých záležitostech obrátit.
Pomoc obětem kriminality
257 317 110
NONSTOP

Pomoc obětem domácího násilí
2 51 51 13 13
NONSTOP

LINKA BEZPEČÍ pomáhá prostřednictvím bezplatného telefonního čísla 116 111
dětem a mladistvým zdarma řešit jejich problémy. Proto na její číslo volejte tehdy,
když opravdu něco potřebujete. Pamatujte, že pokud budete volat "jen tak",
nemusí se dovolat kamarád, který má opravdu vážný problém.
NE VŽDY SE PODAŘÍ NA LINKU DOVOLAT NAPOPRVÉ.
Je v provozu nepřetržitě – tedy sedm dní v týdnu, 24 hodin denně.
PhDr. Václav Bělík, Ph.D; lektor projektu
Mgr.

Miluše

Volková;

koordinátor

projektu
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INZERCE
AUTOELEKTRIKA - AUTODÍLY
Provozní doba:
Pondělí – Pátek ………. 7 – 17 hod
Sobota ………………... 8 – 12 hod
Neděle ………………... zavřeno

Zdeněk Tutr
Za Roudnickou branou 622
273 24 Velvary
tel./fax: +420 315 761 412
mobil: +420 723 360 838
mail: autoelektrika@tutr.cz
www.tutr.cz

Nabízíme:
Standardní služby: OPRAVY, PRODEJ a MONTÁŽE:
- Startérů
- Alternátorů
- Hands free sad
- Autoalarmů
- Výfuků

- Nezávislých topení
- El. Příslušenství
- Tažných zařízení
- Autorádií
- Autobaterií

Doplňkové služby:
- Výměna motorových olejů včetně filtrů: nabízíme všechny typy olejů SHELL
za velmi výhodné ceny v originálním balení i rozlévané ze sudového balení.
- Kontrola, event. ošetření akumulátoru a kontrola stavu dobíjecí soustavy
Trvale rozšiřujeme sortiment ND a příslušenství pro:
- Osobní i nákladní vozidla tuzemských i zahraničních značek, speciální díly dodáme
na objednávku do 24 hod.
- Pro další prodej poskytujeme slevy.

STAVEBNINY
IIIII VELVARY
PALUBKY, PODLAHOVKY
HRANOLY, FOŠNY, PRKNA, HOBLOVANÉ
ŘEZIVO OSB DESKY, DŘEVOTŘÍSKA /NA
OBJEDNÁVKU

STŘEŠNÍ LATĚ
IMPREGNOVANÉ, 6x4CM /SKLADEM

PLOVOUCÍ PODLAHY
SÁDROKARTON
OBKLADY A DLAŽBY
PO-PÁ 7-16 HOD, SO 8-12 HOD
CHRŽÍNSKÁ 752, VELVARY
TEL.: 733 120 531
stavebninyvelvary@seznam.cz
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ZÁBAVA

KŘÍŽOVKA

O tom, že Velvary byly vždy městem kulturně osvíceným, svědčí
i skutečnost, že již v roce 1920 získala velvarská Jednota Sokol koncesi
ke zřízení městského... viz tajenka
Výzkumná
pracovna
Dřímat
Nazout
Průkaz
Býčí zápasy
Úmyslné
zabití
Číslo
Palouk

Vyluštění
z červencového
čísla:
10. září 1922 byl na louce
u Malovarského rybníka
předvedena divadelní hra
PSOHLAVCI
Příjemné zákoutí ve velvarském
areálu volného času - bývalé
děkanství
Stránku připravila Z. Ortová
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Městské muzeum Velvary
připravuje ve spolupráci s městem Velvary a
Římskokatolickou farností v Kralupech nad
Vltavou na sobotu 8. 9. 2012 program ke
Dnům evropského dědictví (EHD). Letošní
ročník je zaměřen na hudební minulost
Velvar. Tradiční vlastivědná vycházka začne
na hřbitově u kostela sv. Jiří a provede
účastníky městem po místech spjatých
s osobnostmi hudebního světa. Odpoledne
rozezní kostel sv. Kateřiny tóny barokní
loutny. S hudbou barokního skladatele
Johanna Sebastiana Bacha nás seznámí
renomovaný hudebník pan Milan Černý. Po
skončení koncertu proběhne prohlídka
interiéru kostela s malou přednáškou
zaměřenou především na literátské bratrstvo
a velvarský rorátník z 16. století ( uložen
v SOA Praha- SOkA Kladno).
Program s udáním časů bude uveřejněn
v zářijovém čísle Zpravodaje, na webových
stránkách Velvar a na plakátech, které
budou vyvěšeny na obvyklých místech
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