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Město letos ozdobí tisíce květin

Zelené království. Více než 250 kusů  muškátů a další tisíce květin ozdobí již za pár 
týdnů Otrokovice. O sazenice květin i bylinek, které si mohou koupit i obyvatelé města, 
se pečlivě starají pracovníci městského zahradnictví Technických služeb Otrokovice. 
Jakmile budou rostliny dostatečně silné a na muškátech se objeví první květy, budou 
vysazeny venku, aby dělaly radost kolemjdoucím lidem. „Na květinové záhony a do 
závěsných nádob na sloupech veřejného osvětlení bude v průběhu května a června 
vysázeno na 14 tisíc nejrůznějších druhů letniček, například voskovky, jiřiny, gazánie, 
hledíky, střapatky a další,“ vyjmenoval vedoucí městského zahradnictví Technických 
služeb Otrokovice Josef Ambruz. Letos přibudou také dva nové záhony  květin, jeden 
na Baťově a druhý v centru města, v blízkosti hasičské zbrojnice. 
 (šar), foto: Šárka Šarmanová

Obrovská vlna solidarity se 
zvedla mezi obyvateli Otro-
kovic. Celá řada lidí vytáhla šicí 
stroje a pustila se do šití rou-
šek. A pozadu nezůstala ani 
otrokovická radnice. Nakou-
pila materiál, předala jej za-
městnancům, kteří jsou ochotni 
doma šít roušky. Kromě toho 
město zřídilo krizovou linku, 
na niž se mohou obrátit senio-
ři či zdravotně postižení lidé, 
kteří potřebují nakoupit nebo 
vyzvednout léky.

Roušky. Tento jindy naprosto 
běžně dostupný výrobek byl  
v posledních týdnech téměř 
ceněný zlatem. Jejich akutní ne-
dostatek naštěstí většina lidí vy-
řešila po svém. Začali si je šít sami. 
A nejenom pro sebe, ale také pro 
ty, kteří neměli možnost si je obsta-
rat. Do šití se zapojili také samotní 
pracovníci otrokovické radnice. Ta 
zároveň spustila krizovou telefonní 
linku, na niž se mohou lidé obracet 
nejenom kvůli rouškám. „Tuto službu 
jsme rozjeli 23. března  a hned první 
dny jsme byli doslova zahlceni tele-
fonáty s prosbami o roušku. Poptávka 
byla opravdu velká,“ zhodnotil situaci 
Kamil Hric ze sociálního odboru. 

Za pomoci skautů i dalších 
dobrovolníků z řad občanů se za 
první tři dny podařilo rozvézt 500 
roušek, za necelý měsíc to bylo více 
než 4 300 kusů. Otrokovická radnice  
také zřídila dvě rouškové pasáže ve 
městě, kde si mohou lidé zdarma vzít 
roušku. Jedna je přímo před budovou 
radnice, druhá u SENIORu C. „Chtěla 
bych poděkovat pracovníkům soci-
álního odboru, skautům, zaměstnan-
cům úřadu a dalším dobrovolníkům, 
kteří ve svém volném čase a bez ná-
roku na odměnu bavlněné roušky 
rozvážejí. Zároveň musím opět po-

děkovat všem, kteří bavlněné roušky 
doma šijí a poskytují nám je k další 
distribuci. Moc si vás vážím,“ vzkázala 
všem lidem starostka města Hana 
Večerková.

Ruce k dílu přiložila také celá řada 
místních firem i dobrovolníků, včetně 
pracovníků Maltézské pomoci. Ti 
kromě šití roušek zdarma poskytují 
také aktivizační pracovní listy pro 
seniory, kteří zůstali uzavřeni buď 
doma, nebo v domovech pro seniory. 
Díky nim se mohou nejenom zabavit, 
ale také procvičit paměť. „Každý 
týden připravujeme dva pracovní 
listy, které obsahují jednoduchá 
cvičení. Lidé je mohou vyplňovat 
samostatně ve svých pokojích či 
domácnostech. Pravidelně je zasílá-
me  domovům pro seniory, sociální-
mu odboru města, ale také jsou volně  
k dispozici na facebookových strán-
kách skupiny Otrokovice, odkud si 
je mohou sami senioři nebo jejich 
rodinní příslušníci vytisknout a svým 
příbuzným předat,“ vysvětlila Roma-
na Rochovanská z Maltézské pomoci.

 Kromě roušek se mohou senioři 
na krizovou linku obrátit s prosbou 
o vyzvednutí léků nebo nákupu.  
„Některým lidem vozíme nákup  
i několikrát do týdne.  Nejčastěji se 
jedná o základní potraviny, ovoce, 
zeleninu, ale také i nějakou sladkost,“ 
pousmál se majitel obchodu s po-
travinami Marek Zpěvák, který po 
dohodě s radnicí seniorům zajišťuje 
nákup a rozvoz potravin. „Jsme při-
praveni pomoci do doby, než se situa-
ce zlepší. Uvažujeme však, že bychom  
v této službě pokračovali i v bu-
doucnu, protože ve velké míře jsou 
mezi klienty lidé, kteří mají ome-
zenou hybnost nebo jsou imobilní,“ 
poznamenal ještě Zpěvák. 

Telefonní číslo krizové linky pomo-
ci je: 577 680 111.  
 Šárka Šarmanová

Dobrovolníci rozdali seniorům  
více než 4 000 roušek

Vážení čtenáři,
vzhledem k aktuální situaci, která neblaze zasáhla kulturu, sport i další 
oblasti umění a zábavy, budou Otrokovické noviny po nějakou dobu 
vydávány v omezeném rozsahu. Věříme však, že již brzy se dočkáte opět 
svého oblíbeného sportu i informací s připravovanými kulturními akcemi 
ve městě. Děkujeme za pochopení. Redakce Otrokovických novin
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S Kuki TV
proti 
nemoci.
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když si lidé dokážou navzájem pomáhat

vše, co potřebují. Lidé, kteří kvůli svému zdravotnímu stavu nemohou chodit ven, mají 
možnost nechat si přivézt nákup až ke dveřím svého domova. Tohoto úkolu se zhostili manželé 
Zpěvákovi, kteří vlastní prodejnu potravin na Baťově.

rouška nad zlato. Snad každá žena, která má šicí stroj, 
neváhala a doma šila roušky nejenom pro svou rodinu, ale 
také pro ty, kteří si je nemohli opatřit. 

Za zdmi úřadu. Snad každý zaměstnanec úřadu, 
který měl chvíli volnou, neváhal a pomohl. Nejenom 
se šitím roušek, ale také s jejich následným balením. 

Dobrovolníci. Potřebné roušky roznášejí po celém 
městě desítky dobrovolníků, včetně otrokovických 
skautů.

Zdarma pro každého. Jak dostat co nejvíce roušek mezi obyvatele města?  Pomocí rouškové 
pasáže, kde mohou lidé zcela zdarma získat bavlněné roušky, které šijí dobrovolníci. Roušková 
pasáž je ve městě již na dvou místech. První je umístěna před budovou otrokovické radnice, druhá 
je na Bahňáku, konkrétně před SENIORem C. Roušky pravidelně doplňují nejenom pracovníci 
radnice, ale také dobrovolníci, kteří je šijí doma. 

Úřad práce
nezaměstnanost, 

sociální dávky

Oficiální infOrmační pOrtál
ministerstva zdravotnictví čr

844 844 803
(v pracovní dny 
od 8 do 16 hod.)

https://koronavirus.mzcr.cz

725 997 391
(v pracovní dny 
od 8 do 15 hod.)

725 997 391
(v pracovní dny 
od 8 do 15 hod.)

725 997 391
(v pracovní dny 
od 8 do 15 hod.)

1212

800 050 248
(v pracovní dny 
od 8 do 15 hod.)

724 221 953, 577 006 759
(nepřetržitě

od 8 do 16 hod.)

pomoc osamělým seniorům
a sociální poradenství

infOlinka čSSZ
nemocenská,  

ošetřovné, důchody

požadavky získání roušky
roušková pasáž 1. budova

měÚ a budova Senior c

krajSká hygienická 
Stanice Zlín

celOStátní infOrmační linka
k nemoci cOVid-19

potravinová pomoc pro 
osamělé osoby v nouzi

DŮLEŽitÁ A kOntAktnÍ ČÍSLA
Potřebné informace naleznete také na našich stránkách 
www.otrokovice.cz a na telefonnním číšle 577 680 111.
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Vážení čtenáři, 
ocitli jsme se v době, kdy asi nej-
častěji používané slovo nás všech 
je koronavirus. Slyšíme jej z médií 
i z úst našich spoluobčanů, přátel, 
rodiny. Do budoucnosti vzhlížíme  
s obavou a také máme strach o naše 
nejbližší. Nastává nový milník v naší  
i světové novodobé historii. Určitě 
tato situace  v mnohém změní náš 
běžný pohled na život a troufám si 
říct, že některé věci již nebudou stejné 
jako dřív. Stejně jako náš život před 
záplavami v roce 97 nebo před pá-
dem dvojčat v září 2001. Koronavi-
rus není možné vymýtit a pravdě-
podobně bude součástí našich životů 
i do budoucna. 

V současné době musíme všichni 
společně táhnout za jeden provaz  
a co nejvíce redukovat možnost 
přenosu a šíření viru, pomáhat po-
třebným a být solidární a nabízet 
pomocnou ruku všude tam, kde 
je to možné. A právě vlna solidari-
ty a aktivizace pomoci všem, kteří 
pomoc potřebují, byla a je v našem 
městě úžasná. Jsem nadšená z toho, 
jak jste se k současné krizi postavili. 
Děkuji Vám všem, kteří jste pomohli 
připravit a realizovat opatření, kte-
rá minimalizovala riziko nákazy ve 
městě. Děkuji všem dobrovolníkům, 
jednotlivcům nebo společnostem za 
pomoc. Ať se jedná o šití a distribuci 
roušek, péči o naše nejstarší spoluob-
čany, za obětavost při výkonu svých 
profesí. 

Nelze všechny a všechno vy-
jmenovat, Vám všem patří obrovský 
dík. Zároveň bych však chtěla říct, že 
nemáme zdaleka vyhráno a prosím 
Vás o rozvahu a obezřetnost. Buďme 
ještě chvíli rozumní a respektujme 
stanovená opatření. Máme za sebou 
svátky velikonoční, svátky vítězství 
života nad smrtí, svátky nového 
počátku. Kdy jindy než teď máme 
možnost se nad touto symbolikou 
více zamyslet a třeba najít v sobě  
i změnu myšlení  a vnímání našich 
životních hodnot. Děkuji Vám za to, 
jak současné nepříznivé situaci čelíte 
a jak držíte při sobě. 

Přeji nám všem především pevné 
zdraví, odpovědná rozhodnutí  
a co nejvíce síly a vzájemné podpory  
v těchto těžkých časech. 

 Hana večerková,
 starostka města 

Město promine podnikatelům nájem nebytových prostorÚvodní slovo

Silničáři opravují obchvat, potrvá to do konce května

Až dvacet tisíc korun pro-
mine otrokovická radnice 
podnikatelům, kteří mají své 
provozovny v městských ne-
bytových prostorech. Děje 
se tak na základě krizových 
opatření státu v souvislosti 
s vyhlášením nouzového 
stavu v České republice. Další 
schválenou úlevou je odklad 
splatnosti nájemného a záloh 
na služby v těchto prostorech. 

Nouzový stav platí v republi-
ce již od 14. března. V souvislosti  
s jeho vyhlášením přijala vláda 
také krizové opatření, kdy mimo 
jiné zakázala maloobchodní 
prodej a prodej služeb v provo-
zovnách a přítomnost veřejnosti  
v provozovnách stravovacích slu-
žeb, s určitými výjimkami. 

Jenom v Otrokovicích se toto 
opatření dotklo celkem 23 provo-
zoven, které sídlí v nebytových 
prostorech města Otrokovice. 

Jedním z bodů posledního 
jednání Rady města Otrokovi-
ce bylo, zda radnice přistoupí  
k nějaké formě úlev pro drobné 
podnikatele, kteří jsou v této těžké 
situaci postiženi ať už přímo, nebo 
nepřímo. Členové rady schváli-
li odklad splatnosti nájemného 
a záloh na služby v pronajatých 
městských nebytových prosto-
rech, které museli nájemci těchto 
prostor v období od 14. března 
uzavřít. U úhrad splatných od 15. 
března  do 15. září 2020 se sjednaná 
lhůta splatnosti prodlužuje o dobu 
trvání nouzového stavu. 

Dále prominou nájemcům 
městských nebytových prostor 

na základě jejich žádosti ná-
jemné za období trvání zákazu  
provozování dané provozovny  
v nebytovém prostoru, a to nej-
výše v částce dvacet tisíc korun 
u jednoho nájemce. Prakticky 
mohou nájemci těchto prostor 
požádat o prominutí nájmu po 
ukončení nouzového stavu.

„Rada města má v kompetenci 
prominout nájem v maximální výši 
dvacet tisíc korun. O vyšších část-
kách by muselo rozhodovat zastu-
pitelstvo, což v současné době není 
možné svolat. Pevně věřím, že tato 
opatření drobným podnikatelům, 
kteří mají provozovnu v městských 
nebytových prostorech v Otrokovi-
cích, usnadní současnou situaci,“ 
uvedla starostka Hana Večerková.
 romana Stehlíková,
 tisková mluvčí města

Bez  veřejnosti. Uctít památku Tomáše Bati st. při příležitosti výročí jeho 
narození přišla za město Otrokovice starostka Hana Večerková. V pátek  
3. dubna v dopoledních hodinách se v parku před Společenským domem 
u sochy slavného podnikatele poklonila jeho památce a položila kytici. 
„Bohužel současná situace neumožnila pozvat k uctění památky Tomáše 
Bati veřejnost. Obvykle se zde sejdou uživatelé nedalekého SENIORU a další 
lidé z Otrokovic,“ vysvětlila starostka. Tomáš Baťa vepsal podstatnou část 
podoby současným Otrokovicím.  (ste), foto: Šárka Šarmanová

Od narození t. Bati uplynulo již 144 let

Silničáři začali s opravou otro-
kovického obchvatu, včetně jeho 
sjezdů do města. Celkem jde  
o 800 metrů dlouhý úsek, který byl 
značně poškozený. To s sebou při-
nese nemalé dopravní komplikace, 
které by měly trvat do 28. května. In-
vestorem akce, která vyjde zhruba na 
20 milionů korun, je Ředitelství silnic  
a dálnic.

Oprava otrokovického Exitu 
30 D55 je rozdělena do několika 
etap. Během prací bude provoz 
svedený vždy do jednoho pruhu 

v každém směru a uzavřený bude 
sjezd na té straně dálnice, kte-
rá se bude opravovat. „Řidiči tak  
nesjedou z Otrokovic ani na Zlín  
a Přerov‚ a naopak neodbočí ve 
směru od Přerova a Zlína do Otro-
kovic. Musí použít kvítkovický Exit 32  
a projet městem,“ upřesnila vedoucí  
odboru dopravně-správního Rená-
ta Krystyníková. Lidé musejí počítat  
s tím, že po dobu oprav se mohou ve 
městě tvořit kolony. „Žádáme řidiče o 
trpělivost a dodržování bezpečnosti,“ 
vyzvala  Krystyníková.   (šar)

Po více než měsíci obnovil  
20. dubna naplno svůj provoz 
Městský úřad Otrokovice.  Příchozí 
lidé však budou muset dodržovat 
určitá opatření. 

Kdo nebude mít na ústech roušku 
či jinou ochranu, nebude  vpuštěn 
na radnici. Toto pravidlo nyní bude 
muset dodržet každý, kdo zamíří 
na městský úřad. Ten na základě 
doporučení Ministerstva vnitra při-
jal  celou řadu hygienických opat-
ření.  U každého vstupu do budovy  
a v čekárnách přepážkových pra-
covišť jsou nyní rozmístěny dez-
infekce a židle mají  dvoumetrové 
rozestupy. Třikrát až čtyřikrát 
denně jsou dezinfikovány prostory 
úřadu včetně klik, tlačítek výtahů, 
zábradlí, pultíků a dalších.

Změn doznala také přepážková 
pracoviště, která jsou vybavena 
novými ochrannými zástěna-
mi. „Stále ale platí, aby lidé, kteří 
mohou své záležitosti vyřídit tele-
fonicky, písemně či elektronicky, 
na úřad nechodili. V opačném 
případě je nutné předchozí tele-
fonické nebo e-mailové objednání, 
na některé přepážky je možné se 
objednat elektronicky,“ uvedla 
tajemnice Městského úřadu Otro-
kovice Radana Zenáhlíková. 

Uzavřeny však nadále zůstávají 
obě pobočky Městské knihovny 
Otrokovice. Od pátku 13. března 
nejsou generovány upomínky a po 
znovuotevření knihovny nebudou 
generovány minimálně další tři 
týdny. Je  však umožněn přístup 
k boxu na vracení knih. Týká se to 
knih vypůjčených z hlavní půjčov-
ny, která je umístěna na radnici.  
 (ste)

Městský úřad obnovil 
svůj provoz



OtrOkOvické nOviny

Jubilejní desátý ročník akce Do 
práce na kole, pěšky, nebo poklu-
sem prošel pod vlivem aktuálních 
událostí radikální změnou. Do vý-
zvy se nyní může zapojit každý,  
i ten, kdo cvičí doma.

Základní prevencí fyzických  
i psychických onemocnění je po-
hyb. A právě na to poukazuje také 
spolek AutoMat, který se rozhodl 
v době rušení všech kulturních, 
společenských i sportovních akcí  
nabídnout výzvu, která spojuje  
a přispívá k lepší kondici i dobré 
náladě.  

Spolek AutoMat vyšel ze své 
pravidelné květnové výzvy Do 
práce na kole, při které motivoval 
zaměstnance nahrazovat cestu 
autem bezmotorovou dopravou. 
Své cesty si pak účastníci zapi-
sovali či nahrávali do systému. 
„Letos jsme významným způso-
bem upravili pravidla tak, aby se 
v květnu mohl zapojit opravdu 
každý. Pro ty, kdo nadále cestují 
na svá pracoviště, je určitě nej-
zdravější a nejbezpečnější vari-
antou dopravovat se pěšky či na 
kole. Ostatní si mohou zapisovat 
třeba zdravotní vycházky, cesty 
pěšky či na kole na nákup. Ti, kteří 
nevyrážejí z domu vůbec, mohou 

evidovat své domácí sportovní 
aktivity, jako je jóga, posilování 
či rotoped,” vysvětlil vedoucí 
kampaně Do práce na kole Jan 
Haruda. 

 Do práce na kole je týmová vý-
zva, díky které lze zůstat alespoň 
virtuálně v kontaktu se svými 
kolegy, vzájemně se motivovat  
a hecovat. 

Každý účastník dostane  trič-
ko či nákrčník s motivem od 
Jaromíra Švejdíka alias Jaromí-
ra 99 a může vyhrát některou  
z cen. Jsou naplánovány i různé 
květnové akce, například kont-
rolní servis kola, snídaně, káva, 
koláče, ovoce, zmrzlina atd.  Vše 
bude záležet na vyhlášených 
omezeních. Pro aktuální informa-
ce sledujte webové stránky akce  
www.dopracenakole.cz buď pod 
městem Zlín, nebo Otrokovice.

 „Ne všichni za Zlín, Otrokovice  
a okolí mají dokončené při-
hlašování, a proto připomínáme, 
že registrace trvá do 30. dubna. 
Trička, nákrčníky i výhry jsou 
připravené.  Těšíme se na vás 
ve zdraví a dobré náladě,“ řekla 
koordinátorka Do práce na kole 
za Zlín, Otrokovice a okolí Jana 
Vybíralová.  (ste) 
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Montáže, opravy kotlů Mora, 
Destila, Thermona, Viadrus. Topi-
dla Mora, Karma. Ohřívače vody 
Mora, Karma, Ariston, Enbra.

Tel.: 604 988 815

Základní škola T. G. Masaryka 
je jedna ze sedmi základních 
škol ve Zlínském kraji, která 
od konce března otevřela své 
dveře pro děti zaměstnanců  
v tak zvané první linii. Tedy 
záchranářů, zdravotníků, po-
licistů, pracovníků v sociálních 
službách nebo prodavačů. 
Funguje denně nezávisle na 
počtu dětí. 

Jindy rušné chodby této otro-
kovické základní školy nyní zejí 
prázdnotou, všude je ticho. Jenom 
z jedné třídy jsou slyšet hlasy dětí  
i učitelek. Právě tam probíhá výuka 
třech sourozenců Terezky, Ondry  
a Šimona, jejichž maminka pracuje 
ve zdravotnictví. „Běžně chodíme 
na trávnickou školu, ale tady je to 
taky hezké. Hodně mi však chybí 
kamarádi ze třídy,“ posteskla si Te-
rezka. 

Otrokovická škola je otevřena 
pro děti denně, bez ohledu na 
jejich počet. „Zajišťujeme výuku 
pro děti, jejichž rodiče pracují zej-
ména ve složkách Integrovaného 
záchranného systému, tedy u Po-
licie České republiky, hasičského 
záchranného sboru, zdravotnické 
záchranné služby, městské policie 
atd. Přijmout můžeme také děti 
pracovníků dalších vybraných sub-

jektů, jako jsou například potravi-
nové řetězce, lékárny a další. Co se 
týče počtu docházejících dětí, ten 
se  týden od týdne mění,“ vysvětlila 
ředitelka školy Marta Zakopalová.

Výuka dětí probíhá jako v běžné 
škole. „Dopoledne dělají úkoly, kte-
ré dostávají ze svých vlastních škol, 
pak mají různé výtvarné činnosti 
nebo rukodělné práce nebo s nimi 
hrajeme různé hry a podobně,“ 
vyjmenovala dále ředitelka školy.

Vše se děje samozřejmě za 
přísných hygienických podmínek. 
„Škola je dvakrát denně dezinfi-

kována, děti musejí nosit po celou 
dobu výuky roušky a pravidelně 
si je také měnit. Samozřejmě že 
pokud máme ve třídě pouze sou-
rozence, ti mohou být bez roušek,“ 
doplnila Marta Zakopalová.

Nejenom sami učitelé, ale také 
děti už se těší na to, kdy veškerá 
opatření skončí a opět se vrátí zpět 
do běžného režimu. „Musím říct, že 
učit se doma mi  přijde mnohem 
těžší než běžně při vyučování.  Už 
se opravdu těším zpět do své ško-
ly a mezi své kamarády,“ připustila 
Terezka. Šárka Šarmanová

O děti hasičů, policistů, záchranářů a lékařů je postaráno

Spolu. Vzhledem k tomu, že Tereza, Ondra i Šimon jsou sourozenci, nemuseli během 
výuky používat ochranné roušky.  Foto: Šárka Šarmanová

krátce z města

Mateřská škola Otrokovice vy-
hlašuje na školní rok 2020/2021 
každoroční zápis dětí. Ten se 
uskuteční ve všech budovách 
mateřské školy 13.–14. květ-
na vždy v čase od 9 do 15 
hodin. „Rodiče si vytisknou  
z webových stránek MŠO  Žádost 
o přijetí do MŠ a Přihlášku ke 
stravování. Kdo nemá možnost si 
žádosti vytisknout, ten si je může 
vyzvednout ve dnech 29. dubna  
a 30. dubna v sídle MŠO Jana 
Žižky 1356 od 9 do 15 hodin,“ 
uvedla ředitelka Mateřské školy 
Otrokovice Magda Zycháčková.
Podrobnější informace k letošní-
mu zápisu a s nimi související 
dokumenty budou vloženy na 
webu MŠO www.mso.wz.cz.  (ste)

Město i letos podpoří 
talentované děti

I letos vyčlení otrokovická radnice 
ze svého rozpočtu částku sto tisíc 
korun na podporu mimořádně 
talentovaných dětí a mládeže. Žá-
dosti o grant mohou lidé posílat 
ještě do 30. dubna. Loni podpoři-
la radnice 15 talentovaných mlá-
dežníků. Granty jsou určeny pro 
občany města do 23 let, kteří jsou 
vynikajícími žáky nebo studenty 
základní školy, základní umělecké 
školy, střední školy, konzervato-
ře, vyšší odborné školy nebo vy-
soké školy nebo jsou vynikajícími 
sportovci či umělci. Maximální 
výše grantu pro jednotlivce je 
20 tisíc korun. Potřebné formulá-
ře jsou na webových stránkách 
města, v sekci odboru školství 
a kultury, v záložce Formuláře.    
 (šar)

Zápisy do mateřských 
školek budou v květnu

kampaň Do práce na kole prošla radikální změnou

Nejméně do konce srpna nebude 
Městský úřad Otrokovice sank-
cionovat lidi, kteří pozdě zaplatí 
poplatky za komunální odpad  
a psy. Jejich sazba se však nemění. 

„Toto opatření jsme zavedli 
proto, aby lidé na úřad chodili  
v úředních hodinách vyřizovat 
skutečně jen to nejnutnější. Tím, 
že nebudou pozdější platby  
sankcionovány, lidé v těchto 
dnech nemusí chodit na úřadovou 
pokladnu,“ uvedla tajemnice úřa-
du Radana Zenáhlíková. Dodala, že 
díky tomu se lidé u pokladny roz-
volní do delšího časového úseku  
a předejde se tak shlukování lidí  
v čekárnách.

Lidé od loňského roku již ne-
dostávají do schránek poštovní 
poukázky k úhradě těchto po-
platků. Pokud si neuchovali číslo 
účtu a variabilní symbol, mohou 
se obrátit na správce poplatků. 
Kontakty: tel. 577 680 221, komu-
nal@muotrokovice.cz, svozilova.
ilona@muotrokovice.cz. „Přesto 
žádáme občany, aby při úhradě 
poplatku preferovali bezhotovost-
ní platební styk, pokud mají tuto 
možnost platby. Děkujeme,“ 
vzkázala tajemnice.  (ste)

Pozdní platby za odpad 
a psy budou bez sankcí
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I když v  těchto týdnech 
nemohou probíhat kroužky 
ani nemůžeme pořádat akce 
pro veřejnost, přesto rozhodně 
nezahálíme. Neustále vymýš-
líme pro naše děti, které teď 
nemohou být s námi, novou  
zábavu, abychom jim zpříjemni-
li volný čas, který musí trávit 
doma.

S rodiči a dětmi se snažíme ko-
munikovat alespoň prostřednic-
tvím e-mailů a sms. Navíc pro 
všechny své příznivce a fanoušky 
připravujeme každý den na Fa-
cebooku drobné aktivity pro po-
bavení a vyplnění volného času 
doma. 

Nabídka je pestrá a věříme, že 
si z ní každý vybere. Jsou to např. 
kvízy, pokusy, cvičení, výtvarné 
tvoření či recepty. I přes stávající 
stav doufáme, že se nejpozději za-
čátkem června opět v kroužcích 
setkáme a vše si alespoň poslední 
měsíc před prázdninami společně 
užijeme. 

V uplynulých týdnech jsme se 
také zapojili do šití roušek pro 
město Otrokovice. 

Obyvatelé města si také mohou 
při svých cestách z práce či na ná-

kup všimnout, jak nám rozkvetla 
všechna střediska jarní výzdobou. 
Na oknech budovy Centra volného 
času na Baťově mohou lidé navíc 
obdivovat obrázky od dětí, kte-
ré nám posílají a zpříjemňují pak 
tyto dny nejen nám, ale i všem 
kolemjdoucím. Moc děkujeme za 
vaše pozdravy a kladné ohlasy, kte-
rých si nesmírně vážíme.

Čemu ale věnujeme v sou-
časných dnech nejvíce času, je pří-
prava programů na letní příměst-

ské a pobytové tábory, které, jak 
pevně věříme, budeme realizovat 
dle plánu. Na některých táborech 
máme ještě volná místa, tak pokud 
se vám změnily plány, mrkněte se 
na stránky www.ddmslunicko.cz  
a třeba si ještě vyberete.

Na závěr nám dovolte popřát 
vám do dalších dnů hodně zdraví, 
sil a také spoustu důvodů k úsmě-
vu.
 kolektiv pracovníků 
 DDM Sluníčko

Dům dětí a mládeže Sluníčko je stále s vámi

Pozdravy od dětí. Okna Centra volného času na Baťově zdobí obrázky od 
dětí, které  DDM Sluníčko poslaly.   Foto: DDM Sluníčko

Osmnáct výtvarníků otrokovické-
ho spolku Rozumění přestalo šít 
roušky, učit děti, vařit pro domá-
cí hladové krky a opět se vrhli na 
umění. Namalovali obrazy, vymode-
lovali keramiku, vytesali skulpturu.   
A protože nelze zhlédnout jejich 
práce v rámci klasické výstavy, roz-
hodli se výtvarníci uspořádat zcela 
první on-line výstavu. 

Koronavirus bohužel zasáhl nega-
tivně všechny oblasti, kulturu nevy-
jímaje. Neznamená to však, že by 
kultura jako taková opravdu usnula. 

 „Není tomu tak, jen tyto aktivi-

ty přešly na internet. A tak můžete 
navštívit kino v obyváku, kde sle-
dujete filmy s přáteli, kteří sedí na ji-
ném gauči. Do Vinohradského diva-
dla můžete jít na řadu her, které také 
vysílá on-line, řada kapel pořádá 
koncerty ze svých studií a tak i my, 
otrokovičtí výtvarníci, jsme pro vás 
připravili 1. Otrokovický výtvarný 
salon On-line 2020,“ upřesnil před-
seda spolku Rozumění Jiří Holub.

Uvařte si kávu, na chvíli zapo-
meňte na situaci, ve které se na-
cházíme, a virtuálně si projděte 
bohatou galerii výtvarných děl, 
která lze najít na stránkách spolku 
www.rozumeni.cz. „Na shledanou 
v lepších časech,“ vzkázal Jiří Holub. 
 Jiří Holub, 

 předseda spolku Rozumění

Otrokovický výtvarný salon letos poprvé on-line
Z důvodu pandemie koronavi-
ru se rozhodli pořadatelé po-
sunout termín konání Zlín Film 
Festivalu. Jubilejní šedesátý 
ročník nejstaršího a největšího fil-
mového festivalu pro děti  
a mládež se měl pů-
vodně uskutečnit  
v tradičním ter-
mínu na pře-
lomu května 
a  č e r v n a , 
konkrétně od 
29.  k větna 
do 6. června. 
Pořadatelé se 
nakonec roz-
hodli termín posu-
nout na září.  „Je nám 
to nesmírně líto, že letos 
děti tradičně neoslaví svůj svátek 
a blížící se konec roku na našem 
festivalu, ale termín festivalu mu-
síme letos přeložit. Namísto konce 
školního roku plánujeme přivítat  
s dětmi jeho začátek,“ konsta-
toval prezident festivalu Čestmír 
Vančura s tím, že nový termín je 
stanoven na 4. až 10. září. 

Do této doby ještě organizátoři 
také upřesní podrobný program 
festivalu a v jednání je také to, zda 
se budou některé filmy promítat 
také v Otrokovicích.

Změna termínu se dotkne  
i součásti doprovodného progra-
mu Salonu filmových klapek.

„Pozastavena byla také Klapka 
tour 2020, která měla startovat  

v polovině března v Praze.  
O možném ná-

hradním termínu 
i podobě ce-

lého projektu 
momentálně 
j e d n á m e , 
již nyní však 
m ů ž e m e 

s l í b i t ,  ž e 
k o m p l e t n í 

letošní kolek-
ce klapek bude 

již brzy k vidění na 
webu w w w.salonf il -

movychklapek.cz,“ uvedla členka 
správní rady Nadačního fondu 
FILMTALENT Zlín Markéta Páš-
mová.

Kromě toho byli pořada-
telé nuceni odložit také start 
Festivalového půlmaratonu MO-
NET+ Zlín 2020. Ten se měl pů-
vodně konat v sobotu 6. června.

„Půlmaraton se uskuteční mimo 
standardní rámec festivalu, a to  
v sobotu 12. září,“ doplnila 
výkonná ředitelka Zlín Film 
Festivalu Jarmila Záhorová.  (red)

Filmový festival odstartuje až na podzim

Milovníci a příznivci cestovatel-
ského festivalu Neznámá země se 
mohou radovat.  O tuto oblíbenou 
akci, plnou zajímavého vyprávě-
ní, nepřijdou. Místo v dubnu se 
nakonec festival odehraje v říjnu. 
A o žádnou ze zajímavých besed 
nebudou ochuzeni ani obyvatelé 
Otrokovic.

Festival Neznámá země se 
měl původně konat od 20. do 
30. dubna. Veškeré přípravy ale 
zastavila koronavirová epidemie  
a opatření, která s ní souvisejí. „Leč 
zůstáváme optimisty, že se s virem 
brzy vypořádáme a v náhradním 
termínu 19.–30. října to zase pa-
rádně rozjedeme,“ věří organizá-
tor festivalu Miroslav Náplava.

Pořadatelé slibují, že  Otrokovi-
ce určitě ze svých plánů nevyne-
chají. „S tímto městem rozhodně 
počítáme i nadále a budeme 
se snažit, abychom původně 
plánovaný program zachovali  
v maximálně možné podobě. Vše 
se bude také odvíjet i od časových 
možností pozvaných hostů a také 
od dalších možných opatření, kte-
rá budou ještě následovat,“ vy-
světlil Náplava s tím, že kompletní 
program bude znám v září.   (šar)

neznámá země
 má náhradní termín

Umělci. V on-line galerii lze vidět mimo 
jiné ukázky prací Kamila Koláčka (na 
snímku) nebo Eriky Müllerové (dole). 
 Foto: archiv rozumění
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SPOLEČEnSkÁ krOnikA

Vydal ses cestou, jíž chodí každý sám, jen dveře vzpomínek jsi ne-
chal dokořán. Dne 3. března uplynulo 5. výročí, kdy nás navždy 
opustil náš drahý tatínek, manžel, dědeček, pan František  
MAtULÍk. Za tichou vzpomínku děkují manželka Bohumi-
la a dcery s rodinami.

V našich srdcích a vzpomínkách žiješ stále. Dne 21. března 
uplynuly 4 roky, co nás opustila paní Jana ŠkrABAŇOvÁ. 
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina. Děkujeme všem, co 
vzpomenou s námi.

Dne 1. dubna uplynulo 14 let ode dne, kdy nás navždy 
opustila  naše  drahá manželka, maminka a babička Marie 
LUkÁČOvÁ. S  láskou a úctou vzpomínají manžel, synové 
a vnučka. 

Dne 15. dubna uplynulo 9 let od chvíle, kdy nás opustil náš 
tatínek, pan Jaroslav nEMEtH. S velkou láskou stále vzpo-
mínají Martina a Jarek Nemethovi.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Dne 17. dubna jsme vzpo-
mněli 30. smutné výročí, co nás navždy opustil manžel, ta-
tínek, dědeček, pan Antonín JAvOr. Za tichou vzpomínku 
děkuje manželka a synové s rodinami.

Dne 20. dubna jsme vzpomněli 14. výročí úmrtí pana Jana 
PÁLEnÍkA. Dne 16. srpna by se dožil 80 let. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte prosím s námi. Manželka Míla, syn Jan  
a dcera Eva s rodinami

Dne 20. dubna jsme vzpomněli  již desáté výročí ode dne, 
kdy nás opustil pan Mojmír OČADLÍk. Děkujeme všem, 
kteří v této těžké době vzpomenou s námi. Manželka  
a děti s rodinami

Dne 20. dubna jsme si připomněli 1. výročí úmrtí naší ma-
minky, babičky, paní Otílie SAMOHÝLOvé. S láskou vzpo-
mínají dcery s rodinami.

Nikdy nezapomeneme na toho, koho máme rádi. Dne  
20. dubna by oslavil 80. narozeniny pan Ladislav GErŽA. 
S láskou a úctou vzpomínají synové Zdeněk, Jindřich a La-
dislav s rodinami.

Dne 20. dubna uplynuly 3 roky, kdy nás navždy opustila 
paní Anna DrÁBkOvÁ. S láskou vzpomíná manžel Josef  
a dcery Alena a Hana s rodinami.

Když se naplní čas, člověk odchází. Žije však  
v nás, v našich vzpomínkách. Dne 25. dubna 
to byl první nejsmutnější rok, co odešel pan  
František OHnOUtEk a 8. května uply-
ne také první výročí úmrtí paní Miloslavy 

OHnOUtkOvé. Vzpomíná dcera Věra s rodinou a ostatní příbuzenstvo.

Dne 27. dubna uplyne 6 let, co nás navždy opustil drahý 
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan Zdeněk  
BErAn. S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují 
manželka a děti s rodinami.

Kdo v srdcích žije, neumírá. Dne 28. dubna uplyne 5 let, co 
nás nečekaně opustil pan Ladislav HnAnÍČEk. S láskou  
a úctou vzpomínají manželka, dcera Renata a syn Ladislav  
s rodinami. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Velká v srdci bolest a stálé vzpomínky, kdy nás v 27 letech 
opustil náš syn, bratr, vnuk, synovec Pavel DOLEŽAL. Dne 
29. dubna uplynou 2 smutné roky. S láskou vzpomínají ro-
diče, sestra Eva a celá rodina.

Dne 30. dubna uplynou 2 smutné roky, kdy nás navždy 
opustil pan Jaromír ŠEvČÍk. S láskou vzpomíná manželka, 
rodina a kamarádi.

BLAHOPŘÁnÍ

Kancelář Otrokovice-Baťov, tř. T. Bati 1556, Otrokovice 765 02

POHŘEBNÍ SLUŽBA 
NONSTOP

www.pohrebnisluzbanonstop.cz

Naši další pobočku najdete v Otrokovicích na Baťově 
u autobusového nádraží, nad Pizzerií Vassallo, hned vedle 
supermarketu BILLA, kde je možné i pohodlně zaparkovat.

Tel.: 774 759 574
Bezplatná linka: 800 12 12 11

Jsi jako sluníčko, které prozáří každý náš den, jsi jako měsíček, 
který nám večer přináší krásný sen. V myšlenkách jsi všude  
s námi, protože Tě máme rádi. Dne 19. dubna se dožila 94 let 
paní Anna vLkOvÁ. Drahá maminko, babičko, prababič-
ko, přejeme Ti pevné zdraví, ať je pro Tebe každý den milý  

a přátelský jako Tvůj úsměv, štědrý jako Tvé srdce a nádherný jako Tvá 
duše. Dcera Jarmila s rodinou

UPOZOrnĚnÍ! Do doby znovuotevření turistického a informačního 
centra je možné podklady do společenské kroniky zasílat pouze  e-mai-
lem: redakce@otrokovickenoviny.cz. Platba pouze převodem na účet.  

inZErcE

Řešíme situaci s bydlením a shání-
me byt v Otrokovicích a okolí. Dě-
kuji za jakoukoliv nabídku. 
tel.: 704 902 709.

Zajištění manželé koupí dům.
tel.: 604 517 862.

ÚDrŽBÁŘSké PrÁcE vŠEHO 
DrUHU v OtrOkOvicÍcH 

A OkOLÍ 
Opravy: voda, elektro, malířské, natě-
račské, zednické, podlahářské práce. 

Práce na zahradě atd.

HODinOvÝ MAnŽEL

tel.: 733 209 024 
www.hod-manzel.czDrahomír Plšek,

Ariston, Baxi, Brotje, Buderus, Be-
retta, Destila, Immergas, Thermona, 
Viessmann, Viadrus, Quantum, Karma

SErviS A MOntÁŽ
PLynOvÝcH kOtLŮ

tel.: 777 052 866

Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.
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Dovolte mi podělit se o svůj 
osobní pohled, který mě – 
nově příchozí paní učitelku  
na trávnickou školu – napadl 
v souvislosti se zcela novou 
situací. Ta s sebou přináší výzvy  
i problémy, které si nikdo z nás 
ještě před pár týdny neuměl 
skoro ani představit. 

Jak všichni víte, děti v těchto 
dnech nechodí do školy, učíme 
se tedy na dálku,  tzv. on-line vý-
ukou. Každý z nás vyučujících volí 
různé formy, jak žáky vzdělávat  
a komunikovat s nimi. Mezi ty nej-
častější patří vypracovávání a roze-
sílání pracovních listů e-mailem  
a jejich zpětná kontrola, popřípa-
dě hodnocení. Ale není to jediná 
forma! Využíváme také Messenger, 
WhatsApp a mnozí kolegové začali 
využívat i prostředí MS Teams, které 
si pochvalují oni i žáci. 

 Co se mně jako začínající uči-
telce osvědčilo? Střídmost, zod-
povědnost, spolupráce a hlavně 
zachování si i určité míry humo-
ru a nadhledu. Současná situa-
ce mě ovlivňuje jak z pohledu 
občana, tak z pohledu rodiče  
a samozřejmě z pohledu profesní-
ho. Omezení pociťuji nejvíce  
v osobní komunikaci. Chybí mně 
to každodenní osobní setkání  
s mými žáčky. Učím totiž prváčky, 
a tak komunikace probíhá spíše  
s jejich rodiči než přímo s dětmi.  

Zároveň však tuto situaci beru 
jako výzvu naučit se nové věci, zís-
kat nové kompetence. Například 

taková výuka v prostředí MS Teams 
byla pro mne ještě donedávna na-
prosto neznámá. Snažím se, abych 
si tuto dovednost co nejdříve plně 
osvojila a připojila se ve výuce  
k některým mým kolegům, se kte-
rými si své poznatky samozřejmě 
vzájemně vyměňujeme.

 Jako jednu z nejdůležitějších 
oblastí osobnostních předpokla-
dů každého učitele vidím nastavení 
jeho životních hodnot –  ať už cel-
kový pohled na život, zdraví, rodinu, 
přátelství, zájmy, práci nebo třeba 
pracovní úspěchy. Jako pozitivum 
celé této těžké situace je pro mne 
i pocit, že všechny výše uvedené 
hodnoty se posilují, ukazuje se lepší 
soudržnost mezi kolegy, snaha více 
si pomáhat, radit jeden druhému, 
sdílet své úspěchy i neúspěchy, více 
pečujeme a bojíme se o své zdraví. 
Není to vše už tak automatické!

Někde jsem četla, že ideální učitel 
by měl dokázat vytvořit přijatelnou 
atmosféru tak, aby mohl komuni-
kovat se žáky, ale i s jejich rodina-
mi, případně dalšími sociálními 
partnery v běžných i mimořádných 
situacích. 

Poslední tři týdny jsou pro mne 
velmi závažnou mimořádnou 
situací a zvládám ji tu s většími, tu  
s menšími problémy. Nemyslím 
si, že jsem ideální učitel, ale velmi 
rychle se snažím učit novým vě-
cem a přizpůsobit tomu i soukro-
mý život. Domnívám se, že stejné 
pocity mají i mí kolegové.
 veronika Hozáková,
 učitelka ZŠ Trávníky 

Koronavirus nás zaskočil všechny, 
zasáhl náš osobní i pracovní život. 
V půlce března se najednou školní 
život otočil, nikoliv však zastavil. 

Děti a učitelé jsou sice najednou 
fyzicky daleko, ale věřím a vidím, že 
kontaktem velmi blízko. Nejenom 
se učíme, ale jsme spolu na dálku. 

Běžně hodně komunikujeme 
s rodiči, proto jsme v tom mohli 
pokračovat. Reagujeme na kaž-
dý mail a telefonát. Ptáme se 
žáků i rodičů, výsledky ankety, 
které se zúčastnilo více než 80 % 
žáků, ukázaly, že 90 % z nich je 
spokojeno se systémem zadávání 
materiálů k domácí přípravě  
a 94 % z nich hodnotí komunikaci  
s učiteli jedničkou nebo dvojkou. 

Hned v prvním týdnu jsme na 
školním webu, FB i Instagramu za-
ložili Galerii proti trudnomyslnosti, 
kam žáci ve velkém přispívají – 
a protože na IG je mnoho z nich, 

příspěvky si lajkují, a vzájemně tak 
o sobě vědí. Školní psycholožka je  
k dispozici žákům i rodičům,  
i v této situaci navázala na svou 
předchozí práci, každé třídě při-
pravuje dopisy na míru i s odkazy 
na relaxační hudbu, začala při-
pravovat a natáčet krátká relaxační 
videa. 

Je jasné, že žáci se nemohou 
– z mnoha důvodů – doma učit 
to, co by zvládli ve škole. Takže 
jsme přemýšleli, co je důležité,  
a co ne? Jak mohou vypadat úkoly, 
které žáci doma zvládnou? Jak je 
udržet v kontaktu se školou? Jak 
ulehčit rodičům? Jak mohou žáci 
využívat internet? Které výukové 
weby a online materiály se mohou 
hodit? Co s těmi, kteří doma nemají 
techniku? Můžeme jim ji jako škola 
zapůjčit? Jak budeme známkovat? 
Pomohou žákům týdenní plány 
práce? Výsledky debat sboru na 

tato témata už naši žáci vidí ve své 
domácí výuce. 

V době, kdy píšu tento text, 
máme za sebou už více než tři týd-
ny. A musím přiznat, že navzdory 
nepříznivé epidemiologické situaci 
zažívám i mnoho radosti. Radost 
mi dělá, jak kultivovaně dokážou 

komunikovat mailem i naši žáci. 
A maily rodičů jsou velkým potě-
šením nejen pro mě, ale pro celý 
sbor. Práce nás ještě čeká hodně, 
ale začali jsme dobře, tak věřím, že 
to půjde. Děkuju vám. 
 Marcela Javoříková,
  ředitelka ZŠ Mánesova

Střední průmyslová škola Otro-
kovice úspěšně využívá Evrop-
ského programu Erasmus plus  
a v rámci projektu „Health to meet 
you“ spolupracuje s pěti partner-
skými školami ze Španělska, 
Lotyšska, Chorvatska, Rakouska 
a Turecka.  Projekt se zaměřu-
je na zlepšení kvality vzdělávání  
v oblasti zdraví, zdravého životního 
stylu, používání digitálních tech-
nologií, reklamu ovlivňující život 
zejména mladých lidí, na škodlivé 
aspekty životního prostředí a na vliv 
nedostatku sportu v lidském životě.

Druhá projektová mobilita se 
konala poslední únorový týden 
v malebném městečku Požega  
v Chorvatsku. V prostorách míst-
ního gymnázia se setkali zástupci 
všech škol zapojených do projektu. 
Naši školu zastupovali čtyři studenti 
prvního a druhého ročníku a tři pe-
dagogové.

Hlavním tématem setkání bylo 
nejen rozsáhlé každodenní vyu-
žívání digitálních technologií, ale 

také jejich vliv na zdraví člověka. 
Zástupci jednotlivých zemí pre-
zentovali aktivity, které na toto 
téma uskutečnili ve svých školách. 
Studenti naší školy si například 
vyzkoušeli „Den bez mobilu“  
a také zmapovali pomocí dotazníku 
počet hodin, které věnují svému mo-
bilnímu telefonu.  Velmi přínosné 
byly zejména diskuze na daná té-
mata, vzájemná výměna zkušeností  
a v neposlední řadě procvičování 
angličtiny, která je oficiálním 
jazykem projektu.

Program druhé projektové 
mobility byl zajímavý a bohatý. 
Studenti i učitelé poznali kulturní  
a historické zajímavosti nejen 
města Požegy, ale i blízkého oko-
lí. Jeden den strávili účastníci se-
tkání v Záhřebu, kde absolvovali 
návštěvu Institutu přírodních věd  
a také prohlídku historického města. 

Další setkání partnerů by mělo 
proběhnout v České republice.
 vlasta koštiálová,
 pedagog SPŠ Otrokovice

Očima učitele: nejvíce mi chybí 
osobní kontakt s mými žáky

Únorové setkání šesti škol proběhlo v chorvatsku 

Poučné i zábavné. Studenti měli možnost vyměnit si zkušenosti se svými 
vrstevníky a především si procvičit znalosti  angličtiny. Foto: SPŠ Otrokovice

Máneska v čase koronaviru: Držíme spolu, i když jsme od sebe fyzicky daleko

Úryvek z mailu od tatínka žáka z 1. stupně: 

Paní učitelko a vlastně celý vážený učitelský sbore! Nejsem žádný velký pisa-
tel, ale nedá mi to… píšu nejen za sebe, ale i za juniora, který sedí vedle mě. 
Musím říct, že po úvodním zděšení z množství úkolů si to po pár dnech krásně 
sedlo a systém zadávání úkolů z ČJ a MAT na celý týden je pro nás ideální  
a srozumitelný a to platí i u ostatních předmětů. Udělat úkoly a mít možnost 
nahlédnout na úkoly na příští den, zjistit, zda nejsou nějak problematické pro 
dítě (což nejsou), aby si je mohlo udělat samostatně dopoledne další den, je 
pro mě  jako pro rodiče, který chodí do práce, naprostý luxus a odlehčení. Pak 
zůstane jen pár věcí, které děláme společně, u kterých diskutujeme a i nás 
baví (PŘ, VL, AJ)…, ale přece bez vás – učitelek a učitelů a vašeho pozitivního 
přístupu by to vůbec nešlo. Přece i vy máte své rodiny, o které máte v této 
nelehké době strach a ještě dodáváte sílu druhým... klobouk dolů před vámi. 
Jsem hrdý, že mám dítě na MÁNESCE a junior je hrdý, že chodí na MÁNESKU. 
Děkuji vám a prosím vyřiďte mé poděkování všem.
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Mimořádná opatření si žádají 
mimořádná řešení. S jedním 
takovým přišla i otrokovická 
společnost Síť 21, která se roz-
hodla pomoci těm, kteří jsou  
v těchto týdnech nejvíce vytí-
ženi a mnohdy nemají čas ani 
na pravidelnou stravu. Založi-
la projekt Děkujeme obědem 
a denně vozí zcela zdarma 
obědy pro policisty, hasiče  
a zdravotníky. 

„Někteří šijí roušky, dobrovolní-
ci nakupují seniorům, roznáší po-
třebné věci a spoustu dalšího. Proto 
se i naše společnost Síť21  rozhod-
la, že nebudeme nečinně sedět  
a taky pomůžeme. Spustili jsme 
projekt, kterým myslíme na lidi  
z jednotek Integrovaného zá-
chranného systému,“ přiblížil ko-
ordinátor projektu Marek Kojecký.  

Projekt odstartoval 30. března  
a za necelý měsíc dobrovolníci 
stačili rozvézt takřka 1 600 jídel, 
denně je to více než sto teplých 
obědů. „První jídla jsme rozváželi 
ve Zlíně a postupně pomáháme  

i v dalších městech Zlínského 
kraje, Otrokovice nevyjímaje. Zde 
jsme potěšili obědem policisty, 
hasiče a záchranáře,“ uvedl dále 
Kojecký. 

Jídla připravují kuchaři v tlu-
mačovské restauraci. Každý den 
se tak záchranáři mohou těšit na 
teplou polévku a hlavní chod. Za 
to vše neplatí ani korunu, stejně 

tak pracují zdarma i lidé, kteří jsou 
do projektu zapojeni. „Obrovskou 
odměnou jsou pro nás spokojené 
úsměvy a děkovné zprávy i videa, 
které nám posílají lidé z jednotek 
IZS,“ pousmál se Marek Kojecký.

Přesto všechny potraviny zdar-
ma nejsou. „Proto pokud budete 
chtít, můžete náš projekt podpořit 
jakoukoliv finanční částkou. Díky 
tomu se uvaří více obědů a podě-
kuje se více lidem z jednotek IZS,“ 
vyzval dále koordinátor projektu. 

Společnost pro tento účel již 
zřídila konto, na nějž mohou ja-
koukoliv částkou přispět lidé, 
kteří chtějí také touto cestou po-
děkovat zdravotníkům, hasičům 
i policistům za jejich obětavou 
práci. „Děkujeme moc všem, 
kteří nám již přispěli a stejně tak  
i předem děkujeme dalším lidem, 
kteří se rozhodnou podpořit nás v 
této iniciativě,“ vzkázal všem Ma-
rek Kojecký.

Číslo transparentního účtu, kam 
mohou lidé přispívat libovolnou 
částkou, je: 123-1584190227/0100.

 Šárka Šarmanová 

Lidé mohou poděkovat záchranářům za jejich nasazení obědem 

Senioři, kteří pobývají v institucio-
nální péči – domovech pro senio-
ry, zůstali v důsledku ochrany před 
koronavirovou nákazou ve svých, 
většinou jednolůžkových, poko-
jích. Skončily skupinové aktivity, 
společné stravování v jídelně, mše, 
všechny možnosti, při kterých 
měli senioři možnost se potkávat 
a povídat si. Pro mnohé je obtížné 
přijmout současnou situaci a vést 
kvalitní život i za těchto ztížených 
podmínek. Právě z těchto důvodů 
se rozhodla Maltézská pomoc na-
bídnout podporu seniorům netra-
diční formou návštěv, a to formou 
telefonického hovoru.

 Nová aktivita s názvem Povídej-
me si spolu je vlastně forma minis-
cenční terapie, díky které mohou 
být senioři s dobrovolníky ve vzá-
jemném pravidelném kontaktu.

„Telefonický hovor by měl být 
přátelským popovídáním, poví-
dáním nejen o tom, co seniory 
trápí, ale hlavně o tom, jaké to 
bylo za dob jejich dětství a mládí. 
Povídáním o minulosti se zlepšuje 
psychický stav seniorů, který se 
promítá do celkového zdravotní-

ho stavu,“ přiblížila cíl terapie ko-
ordinátorka dobrovolníků Maltéz-
ské pomoci Romana Rochovanská. 
Dodala, že tato aktivita funguje již 
například na otrokovickém SENIO-
Ru či v Charitě.

„Povídejme si spolu není jen  
o pomoci seniorům, je to i o zís-
kání dovednosti mluvit se seniory, 
zvládnout jejich obavy a smutek, 
umět si popovídat s odlišnou vě-
kovou skupinou a pochopit její 
náhled na současný svět. Máme 
zpracovanou metodiku a možné 
okruhy dotazů spolu s tématy,  
o kterých senioři obecně rádi 
hovoří, takže se dobrovolní-
ci nemusejí bát ticha na druhé 
straně nebo obtížného hledání 
námětu na hovor. Hledáme stále 
nové dobrovolníky, kteří mají zá-
jem podpořit seniory, uzavřené  
v domovech pro seniory,“ uvedla 
Rochovanská.

Lidé, kteří by měli zájem o tuto 
dobrovolnou činnost, se mohou 
hlásit na tel.:   737 589 644 nebo 
také prostřednictvím e-mailu  
otrokovice@maltezskapomoc.cz. 
 (red)

Domovy pro seniory zavádějí stále 
přísnější opatření, aby zabránily 
nákaze koronavirem.  Jedním  
z nich je i SENIOR Otrokovice, kte-
rý již ve chvíli, kdy se potvrdily 
první případy nákazy koronavirem  
v České republice, okamžitě  zave-
dl přísná hygienická opatření a za-
kázal návštěvy. I přes toto nelehké 
období se všichni zaměstnanci 
maximálně snaží zpříjemnit  těžké 
dny svým klientům tak, aby se 
jim po rodinných příslušnících co 
nejméně stýskalo. Například také 
formou videohovorů.

Uživatelé i zaměstnanci SENIO-
Ru reagovali na hrozbu vyplýva-
jící ze šíření COVID-19 poprvé 
zákazem návštěv od 3. března 
2020. Od té doby průběžně na-
stavujeme opatření zvyšující bez-
pečnost uživatelů, našich seniorů  
i zaměstnanců. Od 14. března jsme 
uzavřeli denní stacionář. Ostatní 
služby poskytujeme v běžném 
rozsahu. 

Přijali jsme vnitřní opatření smě-
řující k omezení pohybu uživatelů 
i zaměstnanců tak, aby se se-
tkávaly co nejmenší skupiny osob. 

Zaměstnanci jsou od dubna roz-
děleni do směn, kdy se 50 % z nich 
během následujících týdnů vůbec 
nepotká s druhou polovinou. Dále 
jsou na směnách rozděleni do 
jednotlivých podlaží a oddělení, 
abychom preventivně snižovali 
riziko do co nejmenších skupin.

Moc děkujeme všem indivi-
duálním i firemním dobrovolníkům 
a donátorům, kteří nám pomáhají  
s péčí o naše seniory. 

Moc děkujeme i rodinám našich 
uživatelů, které jsou ochotny vyu-
žívat naší nabídky na telefonické 
nebo videohovory na sociálních 
sítích. Velmi nám tím pomáha-
jí udržovat seniory v psychické 
kondici. Individuálními aktiviza-
cemi (pohybovými, paměťovými, 
velikonočními tradicemi,…) a od  
16. dubna už za příjemného počasí 
i vycházkami do našich zahrad při 
dodržování všech pravidel nou-
zového stavu se snažíme zajistit 
spokojený život našich seniorů.

Moc děkujeme za pomoc, zů-
staňte s námi.

  Zdeněk Mikel,
 ředitel SENIORu

Povídejme si spolu – po telefonu

Ještě polévku. Zaměstnanci denně rozvezou více než stovku obědů hasičům, 
zdravotníkům i policistům.  Foto: Pavel Ligr

navštívit příbuzné v SEniOrU lze i přes Skype


