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Povodně 2013 - informace o pomoci pro obec Veltrusy

V pátek  7.6..2013  proběhla  narychlo 
uspořádaná  sbírka  hmotné  pomoci 
pro povodní zasaženou obec Veltusy. 
Sbírku  vyhlásilo  Město  Říčany 
společně  s  Farní  charitou  Říčany. 
Přestože  sbírka  nebyla  oznámená 
dopředu a informace o ní byly pouze 
na webových stránkách nebo posílány 
mailem, sesbíralo se věcí odhadem za 
20 000,- Kč. Jednalo se hlavně o věci 
pro úklid zatopených domů a potřeby 
pro  osobní  hygienu.  V sobotu  ráno 
8.6.  jsme   všechen  materiál  odvezli 
do Veltrus. Ze všeho tam měli velikou 
radost.  A největší  pak byla ze skoro 
nového  kolečka,  které  mi  dárce 
dovezl  až  domů,  a  také  z repelentů, 

protože komáři už prý se líhnou. Starosta obce pan Kyselý, který osobně pomáhal materiál 
převzít,  všechny  říčanské  občany  pozdravuje  a  všem  dárcům  máme  předat  veliké 
poděkování! 

Projekt Charitní kasička

Sbírka do charitní kasičky - od 8.6. 2013 do 30.6.2013 - bude pro postižené povodněmi 
Vzhledem k tomu, že v červnu postihly Českou republiku ničivé povodně, rozhodla se Farní 
charita přerušit sbírání peněz pro děti ze sociálně slabých rodin v Olivovně (dosud bylo vybráno 
1253,- Kč, tyto peníze budou uschovány a po obnovení sbírky pro Olivovnu budou do celkové 
částky přidány) a sbírat peníze na pomoc lidem postiženým povodněmi. 
Členky Farní charity se dohodly, že darované peníze „na povodně“  budou odeslány do Farní 
charity Kralupy nad Vltavou, kde pomáhají vytopeným rodinám v obcích Kralupy n.V., Nová Ves, 
Veltrusy a Chvatěruby. Paní ředitelka Kovářová nám sdělila, že předávají jednotlivým 
domácnostem poukázky na zakoupení ledničky, pračky nebo i dalších nutných věcí, takže i naše 
darované peníze takto využijí. 
Finanční sbírka bude ukončena k 30.6. a následně budou peníze odeslány na účet FCH Kralupy 
n.V. Pro informaci uvádím, že zatím bylo vybráno 27 784,- Kč (k 20.6.).

Podvečerní povídání v DPS Senior

Dne 27.6.2013 od 16:30 bude v domě Senior uvedena beseda „Povídání s Miluškou“. Přijde paní 
Miluška Voborníková, která bude vyprávět a odpovídat na otázky zúčastněných a současně nám 
zazpívá několik písniček. Kdo si chce zavzpomínat na účinkování paní Milušky v Semaforu, na 
semaforské Návštěvní dny, kde zpívala, na pana Šimka a Grossmanna a další herce za Semaforu, 
určitě ve čtvrtek. 27.6. přijďte do DPS.  

Stránku připravila Marie Junková
Červen 2013
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