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Slovo ředitelky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váţení obyvatelé, milí čtenáři, 
dostáváte do rukou další číslo našeho zpravodaje SENIORská 
vlaštovka.  
 
Ač se Vám to nezdá, je tomu jiţ rok, kdy jsme společně s našimi kmotry 
MVDr. Stanislavem Mišákem – hejtmanem Zlínského kraje a bývalou 
starostkou Otrokovic paní Radoslavou Matuszkovou křtili první číslo 
našeho časopisu. Doufám, ţe jsme splnili, co jsme tehdy slíbili, a to ţe 
se pokusíme prostřednictvím našeho časopisu vám přinášet radost, 
rozptýlení, inspiraci a informace. 
 
Kaţdého čtvrt roku se zde společně snaţíme zachytit novinky ze ţivota 
v našich zařízeních, zajímavosti z minulosti i současnosti, snaţíme se 
zodpovědět vaše otázky týkající se sluţeb v naší organizaci, 
poskytujeme prostor pro vyjádření Vašich názorů a připomínek. 
 
Oblast sociálních sluţeb se neustále vyvíjí a mění v čase, proto je jistě 
stále mnoho témat, o kterých je třeba hovořit. Nejsou to pouze zákony, 
které nás nutí k neustálým změnám či různým někdy i nepopulárním 
opatřením. Je to i současná nepříznivá finanční situace, kterou 
pociťujeme nejen v celonárodním měřítku, ale my všichni ve vlastních 
peněţenkách. Myslím si, ţe se nás to dotýká bez rozdílů všech, dětí, 
pracujících i důchodců. Přesto neztrácejme chuť do ţivota, buďme 
pozitivní sami v sobě i ke svému okolí, radujme se z kaţdého dalšího 
dne a z kaţdé maličkosti, které nám ţivot přináší. 
 
 

Ing. Ivana Vardanová 
ředitelka SENIORu Otrokovice 
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Ohlédnutí za kulturou v předchozím čtvrtletí 
 

Akce na SENIORu B 
 
Za krásného letního dne 7. července 2011 
jsme uspořádali  společné  posezení 
s opékáním uzenin v parku pod břízkami u 
SENIORu A. Posezení se zúčastnili jak 
obyvatelé SENIORu A, tak i uţivatelé 
sluţeb ze SENIORu B.  Akci nám zpestřil 
p. Šobáň z Uherského Hradiště, který 
všechny příjemně naladil svým zpěvem, a 
za doprovodu harmoniky si spolu s ním 
všichni mohli zazpívat krásné moravské 
písničky.  

 
 
 
 
Dne 12. července 2011 navštívilo několik 
seniorů akci s vařením a ochutnávkou jídel 
- KLUCI V AKCI zn. "Jíme zdravě" 
pořádané na SENIORu C. Měli jsme 
moţnost na vlastní chuť si vyzkoušet, jaká 
jídla se dají připravit např. z luštěnin, 
pohanky, různých druhů rýţe aj. Tato akce 
se všem zúčastněným velice líbila a dle 
jejich reakcí by se rádi zúčastnili i 
případného dalšího takového vaření.  
 
 

Na 1. srpna 2011 jsme naplánovali 
společný výlet do Kroměříţe. Bohuţel 
však počasí nám tento den nepřálo, i tak 
se všichni raději tepleji oblekli a vyrazili na 
cestu do Kroměříţe. Za odměnu všechny 
čekala pěkná prohlídka „hanáckých Atén“, 
návštěva místního kostela a na závěr také 
posezení v cukrárně nad dobrou kávou i 
zákuskem.  
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Ve dnech 22. – 23. září 2011 byly 
zorganizovány další zájezdy 
tentokrát do Napajedel. 
Zúčastnění senioři měli moţnost 
zhlédnout výstavu historických 
kočárků na zámku v Napajedlích, 
dále po krátké procházce městem 
výlet zakončili návštěvou místní 
cukrárny.  
 
 
 

I kdyţ kalendářně se jiţ o vládu 
přihlásil podzim, vyuţili jsme 
krásného „babího léta“ a dne    
27. září 2011  jsme uspořádali 
tradiční sportovní dopoledne - 

HRY BEZ HRANIC VĚKU.  
Cílem bylo přijít při sportu a 
soutěţení na jiné myšlenky. 
Vítězem byli tento den všichni, co 
chtěli něco udělat pro svoje 
zdraví a zábavu a k tomu všemu 
nám přálo krásné i slunné počasí. 
Všichni byli odměněni za účast 
sladkou medailí.  
 

Dne 29. září 2011 byla za 
pomoci Národní sítě podpory 
zdraví, o. s. ze Zlína  
uspořádána přednáška na 
téma „Pohybové aktivity 
seniorů – POHYB JE ŢIVOT“. 
MUDr. Šárka Nováková nám 
prezentovala také projekt 
pohybové aktivity seniorů 
"Rotopedtours a Pěškotours", 
který probíhá v měsíci říjnu i 
v našem zařízení. Všem 

přítomným pak rozdala letáčky s tabulkou pro své záznamy ujetých či 
nachozených vzdáleností. 
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AKCE NA C 
 
KLUCI V AKCI  aneb „JÍME ZDRAVĚ“  
Dne 12. července 2011 se uskutečnila 
zajímavá  kulinářská akce inspirovaná 
televizním pořadem KLUCI v  AKCI, kterou 
si pro naše uţivatele připravili kuchaři  firmy 
LAGRIS a PODRAVKA.  
Mistři kuchařského umění před našimi 
zraky připravovali různé saláty, pomazánky 
a hlavní jídla. Všechna připravovaná jídla 
jsme měli moţnost ochutnat a ty pokrmy, 

které nám nejvíce chutnaly, budou zařazeny do  jídelníčku naší kuchyně. 
 
 

ZMRZLINÁDA  27. července 2011 
Horké letní dny jsme si zpříjemnili 
zábavnou dopolední akcí s názvem 
ZMRZLINÁDA. Na programu akce 
byla nejen ochutnávka zmrzlinových 
pohárů, ale také vzpomínání na 
společenský ţivot v našem domově. 
Měli jsme moţnost shlédnout 
fotoprezentace  nejzdařilejších 
kulturních akcí, které se 
v předchozích dvou letech v domově 
uskutečnily.   

 
 
 
 
 
VÝLET DO KROMĚŘÍŢE 1. srpna 2011 
I kdyţ  srpnové počasí nepřálo našim plánům,  
přece jen se nakonec výlet do historického města 
Kroměříţe  navzdory občasnému dešti vydařil.  
Po projíţďce městem jsme navštívili místní kostel a 
prohlédli jsme si kroměříţské náměstí. Příjemnou 
tečkou celého výletu byla návštěva zámecké 
cukrárny. 
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INDIÁNSKÉ LÉTO 31. srpna 2011 
Na konci prázdninových dní jsme 
uspořádali  letní slavnost, která se nesla 
v duchu „indiánských zvyků“.  V átriu 
domova jsme mohli vidět indiánské 
obydlí „týpí“, ohniště, totem a několik 
nadšenců z řad personálu domova 
v tradičním indiánském oděvu. Slyšet 
byla tradiční indiánská hudba. 
Pro uţivatele byly připraveny tradiční 
indiánské soutěţní hry jako např. hod 
tomahawkem. 
 
 
 

VÝLET DO NAPAJEDEL  22. září   a   23. září  2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krásné „babí léto“ jsme vyuţili 
k uspořádání dalších výletů pro naše 
uţivatele. Tentokráte bylo našim 
výletním místem městečko 
NAPAJEDLA. Navštívili jsme krásný 
barokní zámek a přilehlé zahrady a 
prohlédli jsme si výstavu historických 
kočárků a panenek, která se všem 
účastníků zájezdu moc líbila. 
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První výletní den se účastnili 
uţivatelé Domova pro seniory 
z budovy B a C, a také Centra 
denních sluţeb. Druhý výletní 
den byli na výletě uţivatelé 
Domova se zvláštním reţimem.     
Výlet byl vţdy zakončen  
v zámecké cukrárně u kávy a 

sladkostí.             

 
 

CHCETE BÝT MILIONÁŘEM 26. září  2011 
 V rámci skupinového trénování paměti 
jsme pro naše uţivatele připravili 
zábavnou vědomostní soutěţ „Chcete být 
milionářem“?, která byla „svého času“ 
oblíbenou televizní soutěţí. 
Pravidla hry jsme si upravili  tak, aby 
vyhovovaly našim podmínkám. Soutěţilo 
se ve dvojicích a výhrou nebyl  1 MILIÓN 
korun, ale drobné dárky od našich  
sponzorů.  

 
 
 
 
 
HIPOTERAPIE  
V pátek 30. září 2011 jsme 
v átriu našeho domova 
mohli vidět ukázky 
HIPOTERAPIE – práce 
s koňmi a další domácí 
zvířata rodinné farmy z  
nedalekého Tlumačova. 
Zaměstnancům farmy 
děkujeme za pěkné 
zpestření  podzimních dní. 
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AKCE V CDS 
 
ČERVENEC: 
V letních měsících je naší 
oblíbenou zábavou společné 
grilování, které jsme tentokráte 
spojili  s  oslavou ţivotního jubilea 
jednoho z  našich uţivatelů.  
Všichni jsme mu popřáli hodně 
zdraví a pohody do dalších let. 
Jako specialitu na gril jsme 
společně vybrali kuřecí stehýnka. 

 
 
 
 
SRPEN: 
Ani v srpnu (přesněji 3. srpna 
2011)  jsme nevynechali naše 
oblíbené grilování. Protoţe se 
v letních měsících nabízí spousta 
čerstvé zeleniny z našich zahrádek 
byla hlavní specialitou na grilu 
zeleninka všech druhů. Pro 
milovníky masa jsme připravili  
„klasiku“  
- opékané špekáčky. Moc nám 
všem chutnalo. 
 
 
 

 
Ve spolupráci s Klubem důchodců 
Trávníky jsme uspořádali koncert 
oblíbeného  ţenského kvarteta 
z Tlumačova „Návraty“.  Jako vţdy 
sklidily  se svým vzpomínkovým 
programem obrovský úspěch. Uţ 
se všichni těšíme na jejich vánoční 
program.  
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ZÁŘÍ: 
Ve středu 15. září 2011 jsme společně oslavili svátek všech Ludmilek a 
také ţivotní jubileum jednoho z našich uţivatelů. Všem jim přejeme hodně 
zdraví a pohody do dalších let. Ať se jim u nás stále líbí, tak   jako dosud. 
 
 
 
Krásné podzimní počasí se 
nabízelo k uspořádání 
sportovního dopoledne. Na 
programu byly míčové hry – 
hod míčem na koš, pinkání 
atd. Všichni přítomní se 
aktivně zapojili a drţeli se 
hesla „není důleţité vyhrát, 
ale zúčastnit se“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nepříznivé prázdninové 
počasí nás nutilo několikrát 
zrušit plánovaný výlet do ZOO 
Lešná. Krásné „babí léto“ bylo 
konečně tu a my se vydali na 
náš výlet. Na programu byla 
prohlídka pavilonů s   
exotickými zvířaty,  projeli  
jsme se vláčkem a potom jsme 
si dali dobrý oběd a něco na 
zub v místní restauraci.  
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 Připravujeme pro Vás  
 

 
Plánované akce SENIORu B -  IV. čtvrtletí 2011  

 
Říjen        13. 10.    Den otevřených dveří SENIORu Otrokovice spojený s    
                         výstavou ručních prací z dílny ergoterapie. 

25. 10.  Posezení s písničkou 
 
Listopad    1. 11.  Ukončení akce ROTOPEDTOURS  a  PĚŠKOTOURS                                  

10. 11.  Zábavná soutěţní hra „KUFR“ 
29. 11.  Beseda o bezpečnosti seniorů 

 
Prosinec    1. 12.  Vánoční dílna a vánoční besídka z DDM Sluníčko  

  6. 12.  Mikulášská besídka 
Vánoční vystoupení dětí z MŠ Zahradní – termín      
bude upřesněn 

Vystoupení dětí ze ZUŠ Otrokovice  na hudební   
nástroje – termín bude upřesněn 

                Vánoční vystoupení dětí ZŠ Mánesova – termín                                         
  bude upřesněn 

 19. 12. Hudební pořad „Veselé Vánoce s písničkou“ 
 
 
 
 
 
 

             Plánované akce SENIORu C – IV. čtvrtletí 2011 
 
Říjen   12.10.  Koncert hudební skupiny „Návraty“ z Tlumačova 
                               Téma: Melodie našeho mládí 
          

13.10.  Den otevřených dveří s výstavkou výtvarných prací  
z pracovní dílny domova 

 
   26.10. Přednáška na téma – část I. : 
    Bylinné vůně a jejich vyuţití v AROMATERAPII 
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Listopad     9.11. „Svatomartinské slavnosti“  
                               s  posezením u harmoniky 
 
   23.11. Přednáška na téma – část II.: 
    Bylinné čaje pro naše zdraví  s ochutnávkou 
    
Prosinec    2. 12.     Besídka s dětmi z DDM Sluníčko Otrokovice     
           5. 12. Mikulášská obchůzka 
 
    8. 12.  Adventní koncert  –  Tetičky z Kunovic 
 
  14. 12. Adventní koncert  –  Návraty z Tlumačova 

20. 12.     Vánoční besídka s vystoupením dětí z MŠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plánované   akce V CDS IV. čtvrtletí 2011 
 
 
Říjen: 11.10. Návštěva solné jeskyně 

13.10.  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – výstavka prací  

uţivatelů CDS 

 
Listopad:   Halloween v CDS 

Pečení perníčků 

Prosinec:   Mikuláš v CDS – besídka s nadílkou   
    Vánoční výstavka prací uţivatelů 

Vánoční koncert ve spolupráci s KD Trávní 
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Aktuality SENIORu 

 

Vzdělávací akce pro seniory 
 

Pod záštitou paní europoslankyně Olgy Sehnalové se nejen pro seniory, ale i 
pro osoby, které pracují se seniory, se uskuteční v pátek dne  4. listopadu 2011 
ve společenském sále budovy C zajímavý seminář na aktuální téma s názvem 

 
Nekalé obchodní praktiky vůči seniorům. 

 
Cílem semináře je informovat účastníky o typických 
aktuálních podvodných jednáních ze strany některých 
obchodníků   např. při podomním prodeji nebo na 
zájezdních předváděcích akcích, stejně tak podat 
srozumitelnou formou informace o svých zákonných 
právech (na co si dávat pozor při kupování zboţí, 
odstoupení od smlouvy, ...).  Lektorem na těchto 
seminářích je vrchní rada České obchodní inspekce, pan 
Zdeněk Krul.  
V případě Vašeho zájmu o účast na tomto semináři se 
obraťte na sociální pracovnice domova. 

        Napsala: Bc. Věra Berková, DiS. 
 
 
 
 
 
 
 
V měsíci říjnu se zapojí uţivatelé SENIORu - budova B a C - do soutěţe  

Pěško-tours  a Rotoped-tours. 
 
Celá akce je pod záštitou občanského sdruţení Národní síť podpory zdraví. 
Cílem projektu je „společně překonat rovník“.  Kaţdý účastník si bude 
během října zaznamenávat počet metrů či kilometrů, které denně ušel, ujel na 
vozíku nebo motomedu. Na konci měsíce se výsledky sečtou a vyhodnotí.  
Kaţdý účastník poté obdrţí pohlednici z města, do kterého se pomyslně v celé 
soutěţi dorazilo. Pohlednice bude podepsána Taťánou Kuchařovou, jejíţ 
nadace Krása pomoci se na tomto projektu také podílí. Zúčastněné zařízení 
bude také odměněno drobnou cenou. Největší motivací by ovšem mělo pro 
naše seniory být zlepšení fyzické kondice. 
            Napsala: Bc. Alena Dušková 



~ 13 ~ 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Nabídka pro uživatele pečovatelské služby a centra denních služeb: 
  

Cítíte se osaměle?  

Chtěli byste někoho s kým byste mohli chodit na 

      procházky a  povídat si? 

 

OObbrraaťťttee  ssee  nnaa  MMaallttéézzsskkoouu  ppoommoocc!!  

  
 

Právě pro Vás nebo někoho Vám blízkého je tento program: 
 

SSoocciiáállnněě  aakkttiivviizzaaččnníí  pprrooggrraammyy  pprroo  sseenniioorryy  aa  oossoobbyy  ssee  zzddrraavvoottnníímm  

ppoossttiižžeenníímm  
 

Spolu s naším dobrovolníkem si můžete číst, povídat, 

chodit na procházky, výstavy… 
 

 
 
 

 

 
 

MMůůžžeettee  nnáámm  zzaavvoollaatt  nnaa  uuvveeddeennéé  

kkoonnttaakkttyy  nneebboo  zzaa  nnáámmii  ppřřiijjíítt  ddoo  

cceennttrraa  vv  OOttrrookkoovviiccíícchh!!    
 

 

 

 

 

 

 

koordinátorka centra:   Bc. Markéta Hladká 
adresa: nám. 3.května 166 (v prostorách fary 

kostela sv. Vojtěcha) 
kontaktní den centra:        úterý 15.00-17:00 
telefon:                                +420 737 589 644 
email:                                    otrokovice@maltezskapomoc.cz  
web:                                      www.maltezskapomoc.cz 
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Zánik sociální služby CHRANĚNÉ BYDLENÍ v SENIORu Otrokovice 
 

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Otrokovice ze dne        
15. 9. 2011 bude pobytová sociální sluţba chráněné bydlení  na 
stávajícím SENIORu A na ulici Školní 1299 k 31.12. 2011 zrušena. 
Hlavním důvodem, který vedl k zániku této sluţby byla skutečnost, ţe 
převáţná většina obyvatel chráněného bydlení  nepotřebuje pobytovou 
sociální sluţbu a je schopna ţít běţným způsobem ţivota. Sluţby, které 
nyní malé procento obyvatel odebírá, odpovídají nabídce sluţeb 
zajišťovaných pečovatelskou sluţbou, např. úklid, praní prádla, dovoz 
oběda apod.  

 
A co tedy stávající obyvatele od 1. 1. 2012 čeká za změny?   

Z budovy na ulici Školní 1299 vznikne k 1. 1. 2012 nájemní dům zejména 
pro seniory s moţností vyuţití pečovatelské sluţby. S kaţdým obyvatelem 
bude uzavřena nájemní smlouva, popřípadě dle potřeby nabídnuta 
smlouva pro poskytnutí pečovatelské sluţby. Hlavním pozitivem této 
změny je, ţe bydlení v nájemním domě není spojeno s povinností odebírat 
jakoukoliv sociální sluţbu. Dle předběţných cenových kalkulací je pro 
mnohé obyvatele tato změna výhodnější i z finančního hlediska. Z důvodu 
zajištění „pocitu bezpečnosti“ obyvatel zůstane v domě zachována 
celodenní obsluha elektrické poţární signalizace. Pro obyvatele - nájemce 
- vyplývají z této změny dle Občanského zákoníku nově povinnosti ke 
svému bydlení, např. úhrada drobných oprav, údrţba bytu apod.. 

 
Doufáme, ţe zánik sluţby i přesto, ţe přinese celou řadu změn pro 

stávající uţivatele sluţby, bude vnímán převáţně pozitivně a přinese jim 
nezávislost na institucionálním způsobu ţivota. 

 
  Napsala: Bc. Věra Berková, DiS. 
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Zlínský kraj se již 4. rokem spolupodílí na financování sociálních 
služeb v Otrokovicích 

 
  Jiţ 4. rokem se Zlínský kraj spolupodílí na financování sociálních sluţeb 
poskytovaných příspěvkovou organizací SENIOR Otrokovice, jejímţ zřizovatelem 
je město Otrokovice. Jedná se o pobytové, terénní a ambulantní sluţby, které 
SENIOR Otrokovice poskytuje převáţně seniorům. Uţivatelům jsou zajišťovány 
všechny základní činnosti vyplývající ze zákona o sociálních sluţbách (bydlení, 
stravování, hygiena, úklid domácnosti, praní prádla, aktivizační činnosti, 
vyřizování osobních záleţitostí). Mimoto je nabízena i řada fakultativních sluţeb, 
které mají zpříjemnit či ulehčit ţivot našich klientů a jejich rodinných příslušníků. 
     Pro rok 2011 získaly finanční podporu tyto sociální sluţby: odlehčovací sluţba 
SENIOR B – 75.000,- Kč, odlehčovací sluţba SENIOR C – 55.000,- Kč, domov 
se zvláštním reţimem – 171.000,- Kč, pečovatelská sluţba – 104.000,- Kč, 
centrum denních sluţeb – 23.000,-Kč. Celkem byl tedy rozpočet organizace 
podpořen částkou 428.000,- Kč. 
Posláním podporovaných sluţeb je: 
Odlehčovací služby mají pomoci rodinným příslušníkům, kteří zajišťují v plném 
rozsahu podporu a péči o svého blízkého v domácím prostředí v situaci, kdy 
dočasně potřebují podporu a péči zvládnout jiným způsobem. Sluţba je 
poskytována pobytovou formou po dobu 1 týdne aţ 3 měsíců. Celková kapacita 
sluţby je 8 lůţek. 
Domov se zvláštním režimem má poskytnout důstojný a bezpečný ţivot 
seniorům, kteří nemohou ţít ve své vlastní domácnosti z důvodu sníţených 
poznávacích schopností, problémů s orientací, vnímáním, pamětí, vyjadřováním a 
se zvládáním běţných činností. Sluţba je poskytována pobytovou formou 
nepřetrţitě po celý rok. Celková kapacita sluţby je 12 lůţek. 
Posláním Centra denních služeb  je poskytnout přímo v denním centru seniorům 
a dospělým tělesně postiţeným občanům pomoc v péči o vlastní osobu, kterou 
nezvládají vlastními silami a pomáhat jim udrţovat kontakt s jejich vrstevníky. 
Sluţba je poskytována v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod. Kapacita centra je 
10 uţivatelů. 
Pečovatelská služba má umoţnit seniorům a zdravotně postiţeným občanům, 
prostřednictvím naší podpory a pomoci, zůstat co nejdéle ve svém domácím 
prostředí a zachovat si soukromí a způsob ţivota, na který jsou zvyklí. Časová 
dostupnost pečovatelské sluţby: pondělí-pátek 7.00 – 20.00 hod. Na základě 
vzájemné dohody s uţivatelem je moţno poskytovat pečovatelskou sluţbu i mimo 
výše uvedenou dobu. Kapacita pečovatelské sluţby: terénní 90 uţivatelů, 
ambulantní 2 uţivatelé.    
              Napsala: Ing. Ivana Vardanová
   
Více informací o všech našich 
sluţbách můţete získat na:  
www.senior-otrokovice.cz 

 

http://www.senior-otrokovice.cz/
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Toulky po našem kraji 
 

MALENOVICE u Zlína 

První zmínka o Malenovicích se objevuje v r. 1321 pod názvem "Malehnawicz". V 
šedesátých letech 14. století byly Malenovice povýšeny na městečko. Od roku 
1375 - 1406 vlastnil Malenovice markrabě Jošt Lucemburský.  

 

V roce 1427 dobyli Malenovice sirotci. 
11. srpna 1470 tábořil u Malenovic 
český král Jiří z Poděbrad při taţení 
proti králi Matyášovi. V táboře ho 
tehdy navštívili polští poslové. Ve 
druhé polovině 16. století aţ do 
poţáru roku 1626 stával na pastvisku 
nedaleko Dřevnice kostel sboru 
Jednoty bratrské v    Malenovicích.  

 

V roce 1626 byla obec vypálena Mansfeldovým vojskem. Mnoho z celkových 100 
gruntů v Malenovicích zůstalo pustých. V letech 1804 - 1858 byl vybudován nový 
kostel a postavena nová škola. V polovině 19. století bylo malenovické panství 
proslulé chovem ušlechtilých ovcí.  

 

Po zrušení poddanství a roboty v roce 1848 měly Malenovice asi 1380 obyvatel. V 
roce 1863 byly Malenovice postiţeny velkým poţárem, kdy vyhořelo celé 
"městečko", tedy dnešní Jarolímkovo náměstí. V roce 1896 byla započata stavba 
podřevnické dráhy Otrokovice - Zlín - Vizovice, která vede přes Malenovice. 
Malenovice byly spádovou obcí pro okolní dědiny - Tečovice, Lhotu a Chlum.    
29. června 1900 se rozvodnila Dřevnice a zalila silnici směrem na Tečovice. 
Počátkem 20. století se Malenovice staly sídlem zvláštního perleťářského 
průmyslu, do Malenovic se přistěhovalo asi 20 dělnických rodin. V roce 1904 byla 
zahájena stavba nemocnice, které se říkalo špitál. 

  

Důleţitá data 

V září 1912 byly pod hradem otevřeny sirnaté koupele. Další povodně postihly 
Malenovice v září 1910 a v srpnu 1913. Ve volbách do Národního shromáţdění 
nové Československé republiky byl poslancem za sociální demokracii zvolen 
malenovický občan Vítězslav Mikulíček. V r. 1921 ţilo v Malenovicích 1655 
obyvatel. V r. 1932 byla vystavěna nová sokolovna. 3. května 1945 osvobodila 
Malenovice rumunská armáda bojující po boku Rudé armády. V r. 1963 se zde 
točil československý film Ivana v útoku. V r. 1967 byla dokončena I. a II. etapa 
výstavby malenovického sídliště, celkově bylo dokončeno v r. 1970. 
Administrativně byly Malenovice do r. 1920 součástí Země moravské, v letech 
1927-1948 součástí Země moravskoslezské. Od 1.1.1949 byly sloučeny s 
městem Zlín (tehdy Gottwaldov) a staly se součástí nově utvořeného 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jo%C5%A1t_Lucembursk%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sirotci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_z_Pod%C4%9Bbrad
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%99evnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jednota_bratrsk%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poddanstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Robota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Te%C4%8Dovice
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%99evnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Te%C4%8Dovice
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_republika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rud%C3%A1_arm%C3%A1da
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B_moravsk%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B_moravskoslezsk%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zl%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gottwaldov
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Gottwaldovského kraje. Od r. 1960 patřily pod Jihomoravský kraj a od r. 2000 jako 
součást krajského města Zlína patří ke Zlínskému kraji. 

 

Kostel sv. Mikuláše v Malenovicích 

Na místě, kde nyní stojí náš farní kostel sv. Mikuláše, stával gotický kostel, který 

je písemně doloţen roku 1386. Ten zde stál aţ do roku 1845, kdy byla dokončena 

stavba nového kostela a ten starý byl strţen. Z původního kostela se dochovaly 

některé oltářní obrazy a také nejstarší památka- náhrobní kámen Tetoura z 

Tetova, pána z Malenovic  a Pohořelic. Je datován rokem 1560. Nápis na něm je 

dodnes dobře čitelný. 

Stavbu kostela v dnešní podobě 

financoval tehdejší majitel panství 

Leopold ze Šternberku ( císařský 

komorník ) a na jeho památku zde 

máme erb jeho rodu- zlatou hvězdu 

na modrém poli. Stropní malby z 

roku 1893 pocházejí od 

akademického malíře Schmidta. 

Oltáře byly zhotoveny v roce 1902 

olomouckým řezbářem Františkem 

Cellerem.Kostel má jednu loď, presbytář, zákristii, věţ s hodinami a čtyřmi zvony 

a také kůr s varhanami.          
            Zdoj Web: Google 

 
 

PŘEDSTAVUJE SE VÁM 

 
 

Představuje se Vám – nová sociální pracovnice 
SENIORu B  
 
sl. Kamila Zvoničová DiS.  
 
Úřední hodiny:  
pro veřejnost – středa 7:00 – 17:00 hodin  
pro uţivatele – po dohodě kdykoliv v pracovní době  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Gottwaldovsk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jihomoravsk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zl%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zl%C3%ADnsk%C3%BD_kraj
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Napsali nám 
 
 

 

                    O nás dvou 
 
 
Jsme ţeny, které se znají jiţ mnoho let ze 
zaměstnání - TOMA n.p. a Koţnak, zde 
z Otrokovic.  
Nebyly jsme přítelkyně, jen obyvatelky jednoho 
činţovního domu na Tylově ulici 1205 v 
Otrokovicích na Baˇtově. 
 

 
Od roku 1970 aţ po čas, kdy jsem odešla na 
SENIOR  A, paní Anna Němečková zůstala 
doma i se svým manţelem, který zakrátko 
váţně onemocněl a zemřel. Anička pro svou 
váţnou nemoc nemohla být bez pomoci, tak 
jsem jí byla, jako sousedská výpomoc.  
Postupně  jsem o ni pečovala po celý den. 
Zařídila jsem i denní dováţení  obědů aţ do 
domu.  
 
Chodily jsme denně  na  vycházky a později 
jsem ji vypravovala do Charity do 
„DOMOVINKY“, kde byla spokojená.  Po čase si nás všimla paní  Vlasta 
Procházková sociální pracovnice SENIORu A, která zařídila dočasný pobyt  
jmenované na SENIORu  A a po zhoršení zdravotního stavu  byla přemístěna do 
SENIORu C, který byl nově vystavěn a kde ţije dosud a já ji navštěvuji. 
 
Dobrovolnickou práci dělám jiţ  40 let pod hlavičkou ČČK a nyní ADRA. Tato práce 
mě těší a hlavně nabíjí pro kaţdodenní ţivot. Budu mít 80 let  a  na Baťově ţiji celý 
můj ţivot. 

„Naučila jsem se, ţe „ţít“ není totéţ, jako „proţívat ţivot tady a teď.“ 
 
            Vaše Evţa  
Ţivot  
Všichni se z něčeho radujeme, 
všechny nás občas něco zarmoutí, 
ale radost i smutek mají tisíce podob,      
jako má louka tisíce barev a vůní.     Macháčková Eugenia 
              „To je ţivot“ 
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Dieta jako součást léčby 
 
Váţení a milí, 
převáţná většina z Vás uţ sama na sobě někdy vyzkoušela, co to znamená drţet 
dietu. Někdo třeba jen krátkodobě, ale někdo má dietu kvůli svému zdravotnímu 
stavu nastavenou lékařem tzv. napořád. 
 
Co to vlastně dieta je? 
Dieta je soubor opatření, která nám mohou pomoci zmírnit, či úplně odstranit obtíţe 
při onemocnění. Je to jednoduše pomocník v tom, abychom se cítili lépe a aby nám 
naše nemoc neznepříjemňovala kaţdodenní běţný ţivot. 
 
Dieta neznamená jen vyloučení některých potravin, ale také způsob, jakým je strava 
připravovaná. Zmiňovaný způsob se nazývá technologický postup. Právě šetrný 
technologický postup, kdy se vyhýbáme některým způsobům přípravy stravy, jako je 
např. smaţení, nám můţe ušetřit nemalé potíţe. 
 
Je tedy nutné dietu dodržovat? 
Určitě ano, protoţe kdo z nás se nechce cítit dobře? Dodrţování dietního reţimu nás 
sice samo o sobě nevyléčí, ale zcela jistě přispěje k tomu, aby nám bylo lépe. 
Některá onemocnění jsou navíc z dlouhodobého hlediska nedodrţování dietního 
reţimu hodně zákeřná.  
 
Lidé trpící cukrovkou sice nepociťují okamţité obtíţe, kdyţ nedodrţují dietu, tak jako 
je to třeba u lidí, kteří drţí dietu šetřící z důvodu potíţí s trávením apod.. O to více 
však těmto lidem hrozí riziko dalších nepříjemných následků, jako jsou např. 
komplikace oční, ledvinové nebo cévní. 
 
Je na kaţdém z nás, jak se ke svému zdraví budeme chovat a stravování je 
bezesporu neoddělitelnou součástí péče o zdraví. Buďme tedy na sebe hodní a 
pečujme o sebe. Pestrá a ţivinami vyváţená strava je potřebná jak pro člověka 
zdravého, tak i nemocného. 
 
Na závěr jen malý dodatek: věřte, ţe pokud zřídka k nějakému porušení 
dlouhodobého dietního reţimu dojde, aţ takové neštěstí to není, nemělo by se to 
však stát pravidlem. Za celý stravovací úsek Vám přeji krásný podzim  
 
                                   
 
 

  Miroslava Chromá, nutriční terapeut 
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Pro volnou chvíli 
 
 
Křížovka:  
    

poník 

lán 

  přikrývka 

       část postroje na koně  

     roční období 

      očistiti vodou                        

      

 

                                                
 
Mandala: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Motto: 

 

„Život je smutné jeviště a člověk musí hrát, když mu srdce krvácí musí se 
umět smát.“ 

 
Časopis připravily:   Bc.Věra Berková, DiS.  a        Jiřina Mišáková 
              metodik SENIORu         administrativa  a  recepce 
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