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Slovo ředitelky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Váţení čtenáři, 
 
máme za sebou první dny nového roku 2012, a proto mi dovolte malé 
zamyšlení nad uplynulým rokem, které bude směřovat především 
k práci zaměstnanců SENIORu.  
 
Rok 2011 byl opět hektický, plný zvratů, kdy se nám společně mnohé 
povedlo, ale jistě jsme udělali i řadu chyb, které nás snad poučily do 
dalších dní. Mám velkou radost z výsledků naší společné práce, a 
kdybych měla jednotlivě jmenovat, tak by mi rozsah tohoto úvodníku 
jistě nestačil a ještě bych na něco určitě zapomněla. O tom, ţe jsme se 
vydali správným směrem, svědčí řada pochval a poděkování od našich 
uţivatelů a jejich rodinných příslušníků, velmi dobré výsledky všech 
provedených kontrol a dobré jméno naší organizace ve Zlínském kraji. 
Sluţby se nám postupně podařilo po všech stránkách stabilizovat a díky 
řadě sponzorů jsme mohli pořídit i řadu nadstandardních pomůcek, 
které nám ulehčují práci a zpříjemňují ţivot našim klientům. 
 
Chtěla bych tedy jménem svým, jménem zřizovatele i jménem našich 
uţivatelů poděkovat všem zaměstnancům za jejich náročnou, kvalitní a 
obětavou práci, kterou vykonávají, přestoţe není v naší současné 
společnosti dostatečně oceněna finančně ani morálně. Pro výkon 
tohoto povolání je potřeba především láska k druhému člověku, které je 
bohuţel v dnešním individualistickém a spotřebním světě stále méně a 
méně. 
 
Přeji vám tedy všem v novém roce hlavně hodně zdraví, štěstí a osobní 
pohody.  

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

Kulturní život na SENIORu B 
 

 

Dne 12. října 2011 přišel 
pogratulovat starosta Otrokovic pan 
Ing. Budek s místostarostou panem 
Ing. Plesarem a tiskovou mluvčí 
paní Mgr. Krupkovou našemu 
uţivateli panu Kristýnkovi, který 
v létě oslavil krásných 99. let.  I celý 
náš kolektiv zaměstnanců  mu přeje 
spoustu zdraví, štěstí, a 
spokojenosti do dalších let.  
 

 

Den otevřených dveří SENIORu 
spojený s výstavkou z dílny 
ERGOTERAPIE 
Dne 13. října 2011 se v našem 
zařízení uskutečnil Den otevřených 
dveří, který byl spojen s výstavou 
ručních prací z dílny ergoterapie. 
Lidé z řad veřejnosti si mohli 
prohlédnout celé naše zařízení a 
také dílnu Ergoterapie a popřípadě 
si i nějaký výrobek zakoupit. 

 
 
 
Posezení s písničkou 
V pochmurném podzimním počasí nás 
přišel dne 25. října 2011 rozveselit a 
rozezpívat pan Antonín Šobáň z Uherského 
Hradiště. Za doprovodu harmoniky jsme si 
zazpívali spoustu známých lidových 
písniček.  
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Ukončení akce  
ROTOPEDTOURS A PĚŠKOTOURS  
Paní MUDr. Šárka Nováková z Národní sítě 
podpory a zdraví, o.s. slavnostně ukončila 
dne 1. listopadu 2011 akci „Rotopedtours a 
Pěškotours“. Shrnula výsledky, kam aţ jsme 
vzdušnou čarou za naše zařízení došli. Jako 
poděkování jsme od sdruţení obdrţeli, klec 
se dvěma krásnými andulkami -  Lórinkou a 
Pepíčkem. Jsme rádi, ţe je máme, protoţe 
nám dělají velkou radost. 
 
 

 

Zábavná soutěžní hra  KUFR  
Dne 10. listopadu 2011 bylo pro 
naše obyvatele připraveno zábavné 
dopoledne s hrou KUFR, 
inspirovanou známou televizní 
soutěţí. Do hry se zapojili i 
zaměstnanci  v rolích poradců, ale 
především obyvatelé. Všichni 
zúčastnění, byli odměněni sladkostí. 
Akce měla velký úspěch a těšíme se 
na její opakování. 
 

 

Beseda o bezpečnosti seniorů 
V úterý 29. listopadu 2011 proběhla 
pro uţivatele SENIORu Beseda o 
bezpečnosti seniorů. Přednášeli nám 
zástupci z Městské policie, Policie 
ČR a vedoucí odboru dopravně 
správního  MěÚ Otrokovice. Byli 
jsme seznámeni s tím, proč právě 
senioři jsou ohroţenou skupinou, na 
co si mají dávat pozor, jaké zásady 
mají dodrţovat a čemu by  se měli 
vyhnout, jak se bránit krádeţím a 
také domácímu násilí.  



~ 5 ~ 
 

Vystoupení dětí ze ZUŠ 

Dne 30. listopadu 2011 se 
uskutečnil Vánoční koncert 
dětí ze ZUŠ Otrokovice pod 
vedením pana  učitele 
Škubala. Děti nám zpříjemnily 
předvánoční čas. 
 

 

 

 
Vánoční dílna a vánoční besídka 
z DDM SLUNÍČKO 
Dne 1. prosince 2011 si pro nás 
přichystali pracovníci z DDM Sluníčko – 
vánoční dílničky, kde si uţivatelé za 
pomoci dětí a vedoucích z DDM mohli 
vyrobit knoflíkovou hvězdu, papírového 
nebo dřevěného andělíčka. Poté 
následovalo pásmo vystoupení dětí, které 
navštěvují zájmové krouţky. 
 

 

 

 

         Mikulášská besídka 
Na svátek Mikuláše 6. prosince 
2011 se u nás pořádalo posezení, 
kdy k poslechu hráli manţelé 
Adamcovi. Pro zúčastněné bylo 
připraveno bohaté občerstvení. 
Asi po hodině, se ukázal i Mikuláš 
se dvěma čerty a andělem. 
Uţivatelům jsme rozdávali sladké 
balíčky. Mikulášská výprava se 
prošla i po celém domově, aby se 
podívala i za uţivateli, kteří za 
námi nemohli přijít do jídelny. 
Uţivatelé byli  velmi potěšeni 
touto návštěvou.                                                                             

 



~ 6 ~ 
 

Vánoční vystoupení dětí            
ZŠ MÁNESOVA  
V pátek 9. prosince 2011 jsme se 
mohli zúčastnit vánočního 
vystoupení dětí ze ZŠ Mánesova, 
nejprve si pro nás připravili 
nejstarší ţáci krátké divadelní 
představení a poté nám velký sbor 
zazpíval vánoční písničky a to pod 
vedením pí učitelky Dohnalové a     
p. učitele Jordána.  
 
 

Vánoční vystoupení dětí  
z MŠ ZAHRADNÍ 
Dne 14. prosince 2011 za námi 
zavítaly děti z Mateřské školy 
Zahradní. Pod vedením pí učitelky 
Kalusové si přichystaly ukázku 
z výuky angličtiny, jak se hravou 
formou učí cizí jazyk. Poté nám 
zazpívaly vánoční koledy, kdy se 
zapojili i naši uţivatelé. 
Vystoupení  bylo zpříjemněním 
adventního času.  

 

 

 

Veselé Vánoce s písničkou 
Jako poslední  vystoupení  před 
Vánoci  dne 19. prosince 2011 se 
nám představil  p. Černohouz a     
p. Šolc s hudebním vystoupením, 
ve kterém zazněly  písničky Karla 
Hašlera, Fanoše Mikuleckého, 
Jaromíra Vejvody, Karla Vacka a 
také staropraţské a lidové písně ze 
všech koutů naší vlasti. 
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Pořádané kulturní akce na budově C 
 

„Rotopedtours“ a „Pěškotours“ - říjen 2011 
 

Celý měsíc říjen se zájemci o pohybové aktivity 
účastnili zajímavé akce s názvem Rotoped tours 
a Pěško tours.  Jednalo se o projekt pro seniory, 
který si klade za cíl zlepšit jejich kondici a zdraví. 
Ujetou nebo nachozenou vzdálenost si kaţdý 
účastník zaznamenával sám a výsledky jsme 
pak společně sdělili  organizátorům z Národní 
sítě podpory zdraví.  
 
 
 

 
Den otevřených dveří – výstava 

artedílny domova 
Dne 13. října 2011 se konal  u 
příleţitosti celorepublikového Týdne 
sociálních sluţeb Den otevřených 
dveří sociálních sluţeb budovy C. 
Velmi zdařilou doprovodnou akcí 
byla uspořádaná výstava obrazů a 
výrobků z výtvarné a  pracovní dílny 
našich obyvatel.  
 

 
Přednáška na téma aromaterapie  

Dne 26. října 2011 se  uskutečnila 
zajímavá přednáška  paní              
Ing. Jany Koňaříkové na téma 
Bylinné vůně a jejich vyuţití 
v AROMATERAPII. 
 Obyvatelé se dozvěděli informace o 
této terapeutické metodě a také měli 
moţnost si vyzkoušet vůně různých 
druhů bylin s průvodním slovem o 
jejich léčebných účincích. 
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Svatomartinské slavnosti 
U příleţitosti svátku svatého 
Martina jsme 9. listopadu 2011 
uspořádali v sále domova 
slavnosti s bohatým doprovodným 
programem. Na úvod zazpíval 
muţský pěvecký sbor 
z Hradišťska pásmo písní nejen o 
víně, poté zahrál „na přání“ 
oblíbené písničky harmonikář      
pan Šobáň. Nechybělo ani 
ochutnávání dobrých 
svatomartinských vín. 

 
 
 

Mikulášská obchůzka  
Dne 5. prosince 2011 jsme si společně 
zavzpomínali na tradice a zvyky, které se 
dodrţují v předvečer na svatého Mikuláše. 
Mikuláš s andělem a čerty v nás probudil 
vzpomínky na tyto kouzelné okamţiky 
našeho dětství. 
 
 
 
 

Adventní koncert- Tetičky 
z Kunovic  

Dne 8. prosince 2011 se v kulturním 
sále domova uskutečnil náš první 
adventní koncert ţenského 
pěveckého sboru Tetičky z Kunovic. 
Ţeny zazpívaly nejen písničky pro 
adventní čas, ale také známé lidové 
písně, které rozezpívaly všechny 
přítomné.  
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Adventní koncert - Návraty z Tlumačova 
 
Dne 14. prosince 2011 potěšila 
obyvatele domova svým 
adventním koncertem naše 
oblíbená pěvecká skupina Návraty 
z Tlumačova. Tentokráte k nám 
přijeli s programem nejznámějších 
vánočních melodií a koled. Díky 
tomuto hudebnímu vystoupení na 
nás dýchla vánoční atmosféra a 
znovu jsme si připomněli písně, 
které slýcháme jen v čase 
vánočním. 

 
Posezení u stromečku s vystoupením 

dětí z MŠ 
Dne 20. prosince 2011 se konalo společné 
posezení obyvatel a zaměstnanců u 
vánočního stromečku. Vedení domova 
popřálo všem krásné vánoční svátky a 
kaţdý obyvatel dostal pro radost drobný 
vánoční dárek. Navštívily nás také děti 
z místní mateřské školy se svým vánočním 
pásmem básniček a písní. Na závěr jsme 
si společně zazpívali nejznámější české 
koledy. 

 
Vánoční soutěžení 

V předvánoční atmosféře 
jsme  pro obyvatele 
SENIORu C připravili  ve 
čtvrtek 22. prosince 2011  
"předvánoční sportovní 
hry". Nejen pro sportovní 
klání, ale i pro pobavení 
všech zúčastněných byly 
připraveny nejrůznější 
sportovní disciplíny - hod 
kostkou, házení na cíl, 
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kuţelky apod.. V úterý 27. prosince 2011 jsme pokračovali v soutěţení. 
Nyní se konal "turnaj ve společenských hrách", protoţe soutěţní hry 
mají obyvatelé ve velké oblibě. Obě akce  se zdařily a  setkaly se s 
velkým zájmem ze strany obyvatel. 
 
Štědrý den v SENIORu  
Tak jako předchozí léta i letos se 
ŠTĚDRÝ DEN u nás opravdu vydařil. Celý 
den - od rána aţ do večera - se nesl ve 
slavnostním duchu. Nechybělo nic bez 
čeho si nedovedeme tento den představit 
- stědrovečerní stůl, vánoční cukroví, 
ozdobený stromeček a pod ním dárky, 
zpívání koled atd.. Díky velké obětavosti 
pečovatelek u  nás nechyběl ani ŢIVÝ 
BETLÉM. Svatá rodina, oslík a voleček 
navštívili všechny obyvatele a přinesl do 
jejich domovů pravou vánoční atmosféru. 
 
 

Předsilvestrovské dopoledne 
s písničkou  
Předposlední den v roce 2011 jsme 
si opravdu uţili. Na společném 
posezení nechyběla dobrá nálada 
ani tradiční silvestrovské 
občerstvení. Společenská hra 
„pějme píseň dokola“ rozezpívala 
celý sál. Kaţdý si zazpíval tu 
písničku, která je jeho srdci 
nejmilejší. 
 

 

                                    Kulturní akce v CDS 
 
Dne 11. října 2011 jsme navštívili s uţivateli solnou jeskyni Solvip 
v Otrokovicích. Pobyt v jeskyni působí blahodárně na horní a dolní cesty 
dýchací, koţní onemocnění, při srdečně cévních a zaţívacích 
problémech. Působí pozitivně při stresu, depresi a únavě. Při relaxační a 
příjemné hudbě jsme si všichni odpočinuli od kaţdodenních starostí.  
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Dne 13. října 2011 proběhl v Centru 
denních sluţeb Den otevřených 
dveří. Pro veřejnost jsme připravili 
výstavu ručních prací z dílny našich 
uţivatel. Ti, co i přes nepřízeň 
počasí dorazili, byli příjemně 
překvapeni zručností našich 
uţivatel. 
 

Dne 2. listopadu 2011 
proběhla v centru 
Halloweenská párty. Naše 

prostory jsme vyzdobili výrobky 
z dýní a tykviček, vlastnoručně jsme 
si vyrobili stylové kostýmy a 
připravili zábavný program. Všem 
zúčastněným se akce líbila  a určitě 
si ji příští rok zopakujeme. 

Všichni jsme se těšili na 
nadcházející vánoční svátky a 
abychom se svátečně naladili, 
pustili jsme se   23. listopadu 2011  
do pečení perníčků. Společnými 
silami jsme připravili těsto,  do 
pečení a zdobení perníčků se 
zapojil kaţdý podle chuti a svých 
schopností.  Jako kaţdý rok se nám 
povedly na výbornou. 

Dne 7. prosince 2011 si pro nás 
pracovnice  Domu dětí a mládeţe 
„Sluníčko“ připravily  kreativní 
vánoční dílny.  Inspirovaly nás 
k výrobě různých vánočních  ozdob. 
Měli jsme velkou radost z krásných 
hotových výrobků, které nám 
poslouţily při adventní výzdobě 
centra. 
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Dne 7. prosince 2011 nám děti 
z Domu dětí a mládeţe připravily 
vánoční besídku, která se 
uskutečnila v prostorách Klubu 
důchodců. Děti nám zpříjemnily 
adventní čas a potěšily přítomné 
svým jedinečným vystoupením. 
Zlatou tečkou  programu byly malé 
maţoretky. Závěrem  si všichni  
společně zazpívali vánoční koledy. 
 

Ve čtvrtek  8. prosince 2011 navštívil  centrum Mikuláš v doprovodu 
anděla a čerta. Jejich vystoupení bylo vzpomínkou na dětská léta, kdy 
Mikuláš četl z Knihy hříchů a čert lovil hříšné duše.  Všichni byli 
symbolicky obdarováni drobnými dárkovými balíčky.  
 
Dne 15. prosince 2011 jsme 
uspořádali vánoční výstavku prací 
uţivatel CDS. Návštěvníci měli 
moţnost vidět naše perníčky, 
přáníčka, vánoční ozdoby a jiné 
výrobky, které vyrábíme při 
aktivitách v centru. 
 
 
 
 

Dne 19. prosince 2011  k nám přijela 
hudební   skupina „Návraty“ 
z Tlumačova s   programem 
nejznámějších vánočních melodií a 
koled. Znovu jsme si připomněli 
písně, které slýcháme jen v čase 
vánočním. Program se uskutečnil 
v prostorách Klubu důchodců a 
účastnili se ho nejen uţivatelé CDS 
a pečovatelské sluţby, ale i členové 
klubu a obyvatelé DPS. Program měl 
u přítomných velký úspěch. 
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Připravujeme pro Vás  
 

Plánované akce SENIORu B – I. čtvrtletí 2012: 
 

Leden  19.1. 2012   Beseda s kronikářkou p. Kramářovou, na téma:      
    „Tomáš Baťa“ 

 
Únor      1.2. 2012  Čajový dýchánek aneb povídání o čajích spojený s  
                         ochutnávkou 

 14.2. 2012  Vědomostní soutěţ – „Milionář“ 
 21.2. 2012       Masopust a ukázka vystoupení  uţivatelů 
 

Březen    6.3. 2012  Beseda na téma „Pěšky po Evropě“ 
   20.3. 2012  Soutěţ „Bingo“ 
  28.3. 2012  Prodejní výstavka prací uţivatelů v Ergoterapii 

 
Plánované akce SENIORu C – I. čtvrtletí 2012: 

 
Leden       25.1. 2012  Přednáška  - Bylinky a jejich pouţití v zimním období 
           

Setkání se členy Klubu přátel historie města 
Otrokovice  /termín bude upřesněn/   
    

Únor     8.2. 2012  Maškarní bál   
   16.2. 2012  Valentýnské posezení s písničkou    
   20.2. 2012  Oslavy fašaňku  
    
Březen    Koncert dětského pěveckého sboru z Halenkovic 
     Zábavná soutěţní hra  
     /termíny budou upřesněny/ 

  
Plánované akce  v CDS – I. čtvrtletí 2012: 

 
Leden    6.1. 2012  Tříkrálové koledování 

 18.1. 2012  Soutěţ  – Risk je zisk 
 
Únor     8.2. 2012  Čajový dýchánek 

 22.2. 2012  AZ - KVÍZ 
Březen    7.3. 2012  MDŢ v CDS 
    21.3.2012  Trénink paměti -  české filmy 

 28.3. 2012       Pečení perníčků 
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   Toulky po našem kraji 
 

Vesnice Bělov je samostatná katastrální apolitická obec na 

bývalém panství kvasickém s farností do Kvasic. Leţí na pravém 
břehu řeky Moravy. Rozloha obce je 3 ha 12 arů a 16 m² pozemků, 
3 ha 81 arů a 33m² pastvin. Celý katastr se rozkládá na rozloze 
343 ha z toho je 90ha lesa Hučaje. 
Obec je vroubena lesy. Na jiţní, západní a severní straně je pohoří 
Chřiby dělené na tři části. Pro obec jsou důleţitější hory střílecké, 
které jsou rozděleny do tří částí z nichţ větev ţlutavská a 
novodědinská zasahují do katastru obce. 

Vesnice sama je rozloţena na kopci a vypadá jakoby ji někdo rozházel 
po stráních. Jedině na návsi jsou domy uspořádány po obou stranách 
komunikace. Nejníţe jsou poloţeny domky na dolním konci a nejvýše v 
Roţku.  

Gojšena, Krajina, Dolní konec, Dědina, Včelínek, Podbělůvka, 
Záhumenní, Pastýrně, Jordán, Vývozek, Kukla, Holajka, Chrástka, 
Padělek, Kopánky, Ţleb, Kobylisko, Roţek. Místních názvů bylo kolem 
padesáti.  

Stavbou jezu na řece Moravě v letech 1960-1966 byl zregulován 
samotný tok a obec získala spojení se sousedními Otrokovicemi 
vybudováním i nové komunikace. Do té doby k přechodu na levý břeh 
řeky slouţil pouze soukromý dřevěný most vybudovaný. Před rokem 
1929 byl v provozu pouze převoz přes řeku, poslední převozník pan 

http://www.belov.cz/info/media/2008/2008_03_09_b1_v.jpg
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František Bartoník. Vybudováním mostu byla obec spojena s okresem 
zlínským. 

jez Bělov 

 

 

 

 

 

 

 

Nejstarší písemná zpráva 

O Bělově je nejstarší písemná zpráva, záznam ze soupisu majetku 
patřícího ke kostelu ve Spytihněvi, kde je uváděno jedno pusté podluţí 
„I careus cultore Nobeloue“. Tuto písemnou první psanou zmínku našel 
učitel Chrastina v díle „Paměti Napajedel“ od Vincence Proska. 

V listině soupisu majetku olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka (1083–
1150), je první doloţená písemná zmínka, která však není datovaná. 
Tehdy naše obec patřila pod panství Napajedelské. Listina uvádějící 
majetky olomouckého biskupství vzniká u příleţitosti přenesení 
biskupského sídla na území Olomouce od kostela sv. Petra k dnešní 
katedrále sv. Václava. Listina je publikována v CDB I, č. 115, s. 116 - 
123 jako listina vydaná v roce 1131. Nejnověji V. Bistřický především v 
článku datování Zdíkovy listiny. In: Mikulovská sympozia 78, Praha 
1979, s. 33- 35 a ve studii Písemnosti olomouckého biskupa Jindřicha 
Zdíka, SAP 33, 1983, s. 32 - 74 datoval listinu aţ do roku 1141.  

Tato památná listina je uloţena v Olomouci a je jediná z té doby, která 
se zachovala v originále.        

 

           Zdroj: WEB: Bělov 
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Aktuality SENIORu 
 

Sponzorský dar pro SENIOR – magnetoterapeutický přístroj 
 
Příjemným překvapením a zároveň krásným vánočním dárkem pro naše 
uţivatele byl léčebný magnetoterapeutický komplet Medico, který jsme 
spolu s paní ředitelkou Ing. Vardanovou převzaly 19. prosince loňského 
roku od zástupců firmy Renaissance. O tom, ţe se jednalo skutečně o 
vánoční dárek, se přesvědčili uţivatelé SENIORu C hned další den, kdy 
byl tento přístroj rozbalen přímo pod nazdobeným stromečkem při 
vánočním posezení. 
 
Tento léčebný komplet působí jednak regeneračně při urychlování 
procesu hojení, jednak slouţí k potlačení akutních bolestivých stavů při 
zlomeninách, zhmoţděninách, apod. V nejbliţší době jiţ bude našim 
uţivatelům k dispozici v relaxační místnosti pod dohledem aktivizační 
pracovnice paní Simony Wolfové. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat a ocenit podporu naší péče těm, kteří 
se finančně podíleli na pořízení tohoto přístroje. Jedná se o ProAp, s.r.o., 
BMKco. s.r.o., AUTO-VALOUŠEK, s.r.o., MUDr. Zdeněk Reichel, AQUA-
NATUR s.r.o. a Web Interactive, s.r.o. 
 
Přeji nejen jim, ale i Vám všem, milí uţivatelé, milé kolegyně a kolegové, 
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v právě začínajícím roce 2012. 
           
         Ing. Simona Malinová 
           vedoucí SENIORu C 
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Sociální reforma 2012   
 
V rámci sociální reformy došlo od ledna 2012 k některým 
změnám v oblasti péče o osoby zdravotně postiţené (OZP). 
Zásadní změna se týkala jednotlivých dávek pro OZP. Díky 
úpravám vznikly nyní pouze dvě dávky – příspěvek na 
mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku. Jejich výplata 
bude zajištěna  Úřadem práce ČR.  
 
PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU  
Jedná se o opakovanou dávku, která je poskytována osobám starším 
jednoho roku, které nejsou schopny zvládat základní ţivotní potřeby v oblasti 
mobility nebo orientace, opakovaně se v kalendářním měsíci dopravují nebo 
jsou dopravovány, a nejsou jim poskytovány sociální sluţby v domově pro 
osoby zdravotně postiţené, v domově pro seniory nebo domově se 
zvláštním reţimem nebo zdravotnickém zařízení ústavní péče. VÝŠE 
příspěvku na mobilitu činí v kalendářním měsíci 400 Kč (tj. max. 4 800 Kč za 
rok).  
 
PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU  
Jedná se o jednorázovou a nárokovou dávku, která je určena osobám s těţkou 
vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těţkým sluchovým nebo těţkým 
zrakovým postiţením nebo těţkým mentálním postiţením. Tato dávka je 
zaměřena na pomoc v oblasti pomůcek (které umoţňují sebeobsluhu, slouţí k 
získávání informací nebo ke styku s okolím apod.), zakoupení a úpravy 
motorového vozidla a úprav bytu.  
 
PRŮKAZY TP, ZTP NEBO ZTP/P  
Pokud jde o mimořádné výhody, které plynou osobám se zdravotním 
postiţením z drţení průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P, zůstávají i po 1. 1. 2012 v 
platnosti, avšak do doby platnosti vyznačené na těchto průkazech (nejdéle 
však do 31. prosince 2015).  
Příslušný obecní úřad zašle osobám, kterým byly přiznány mimořádné výhody, 
do 31. prosince 2011 písemné sdělení, které bude obsahovat informace o další 
platnosti průkazu mimořádných výhod a o postupu při jejich postupném 
nahrazení.  
Průkaz OZP bude i nadále pouţívat dosavadní označení TP, ZTP a ZTP/P, v 
průběhu přechodného období však tyto papírové průkazy budou nahrazeny 
elektronickou kartou - tzv. „kartou sociálních systémů“.   
 
Bliţší informace o změnách Vám podrobně podají sociální pracovnice 
SENIORu.                                                

       Bc. Věra Berková – metodik SENIORu 
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Hlavní změny ve zdravotnictví v roce 2012 
 

- za pobyt v nemocnici – za den 100 Kč místo 60 Kč – od 1. 12. 2011 
- 30 Kč za celý recept místo za kaţdou poloţku na něm –                  

od 1. 1. 2012 
- více léků placených z kapes pacientů – od dubna 2012 
- méně dostupné a kratší lázně – od 1. 1. 2012 (některé diagnózy, u 

nichţ byla zatím lázeňská péče plně hrazena z pojištění se přesunou 
do péče hrazené částečně)  

- nadstandardní péče jen za příplatek – od 1. 1. 2012 (např. se bude 
platit za lehké sádry, lepší oční čočky, kvalitnější kyčelní klouby….) 

- moţnost zaplatit si péči vybraného lékaře – od 1. 1. 2012 
- pacient bude mít právo na veškeré informace o svém zdravotním 

stavu a o zdravotních sluţbách, které mu mají být poskytnuty pokud 
by měl podstoupit váţný zdravotní výkon (např. amputaci končetiny, 
ozařování v důsledku onkologického onemocnění apod.), dále bude 
mít právo poradit se o správnosti diagnózy a léčby s druhým 
lékařem) 

- pacient určí osoby, které mají nárok na informace o jeho zdravotním 
stavu a mohou nahlíţet do zdravotnické dokumentace 

- praktický lékař bude muset zajistit o své registrované pacienty péči 
nepřetrţitě 

- lidé, kteří podají stíţnost na lékařskou péči, budou mít právo znát 
jméno osoby, která stíţnost prošetřuje 

- lékařská komora nebude mít právo kontrolovat poskytovatele péče a 
vstupovat do dokumentace pacienta bez jeho souhlasu 

- zrušení asi 2,5 tisíce lůţek v nemocnicích – v průběhu roku 2012 
- nový zákon o zdravotnické záchranné sluţbě: 

  dojezd záchranné sluţby se stanovuje do 20 minut (dosud bylo 15 
minut) a to v návaznosti na vzdálenost a přírodní podmínky 

 pokud by při poskytování pomoci byl ohroţen ţivot či zdraví 
záchranářů, zákon dovoluje takový zásah neprovést 

 nemocnice budou muset mít kontaktní místa, která budou 
v nepřetrţitém spojení s operačními středisky záchranky 

 pacienta budou moci nemocnice odmítnout  jen      výjimečně, a 
pokud bude v bezprostředním ohroţení ţivota,  pak nikdy.  

  
Hašková Zdeňka 

  vedoucí sestra SENIORu C 
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Napsali nám 

 

Vzpomínky dobrovolníka 
 
Nevím, jak mám začít tuto vzpomínku, poněvadţ ta cesta je dlouhá od roku 
1933 zde v Otrokovicích – dříve Baťově.  
Můj ţivot začal ve Zlíně od roku 1932 a pak zde na Baťově do dnešních dnů  
roku 2012. 
Při návštěvách jako dobrovolník ADRA na SENIORu B a C se setkávám 
s lidmi z dětství – např. pí Staňa R., Danka T.,  p. Rostislav V., / manţel mé 
spoluţačky Marie Š.. 
Ve sluţbě jako dobrovolník v ČČK /Český červený kříţ/ s pí Boţenkou Š., 
také s Boţenkou F. a i Aničkou N.. Je jich také celá řádka, někteří jiţ opustili 
tuto zem. Moje spoluţačka Marie V., se kterou jsme na Baťově proţily školní 
věk, dříve to byly obecná a měšťanská pokusná škola Dr. Eduarda Beneše, 
nyní ZŠ Mánesova. 
Se ţenami paní Libou. R., Marií B. také v ČČK, ŢPS/Ţenský pěvecký sbor/, 
Jiskra-Spartak a rovněţ v práci dříve n.p. Svit a pak Toma i s paní Evou S., 
a z muţů - Bořivoj N. a  zůstal jen Stanislav P..   
Těch jmen by byla dlouhá řádka, vţdyť to byl můj ţivot, zde a pro toto město, 
kde jsem proţila radostné i smutné okamţiky – takový je ţivot, který zde 
procházíme jen jednou a vzpomínky nám zůstanou, to nám nikdo nevezme 
a ani nás z toho ráje nevyţene. 
 
Děkuji všem, se kterými jsem zde proţila a některými ještě proţívám tu 
dobrovolnickou práci, která je pro mě nabíjející, kdyţ vidím, ţe moji známí 
proţívají ţivot pod péčí zdravotních pracovnic, kterým patří velký dík, jak na 
SENIORu B i C. Moţná, ţe i já v budoucnu se odevzdám do jejich péče 

také. 

„Nehledej mezi lidmi anděly, ale poskytuješ-
li s láskou péči potřebným Anděl tě obejme“. 

  
Motto: „Ovoce dozrává díky slunci a lidé díky 

LÁSCE“. 
 

             Vzpomínky Eugenie Macháčkové 
                                    seniorka  z bud. A 
 
 
  

 
Děkujeme paní Macháčkové za její pravidelné příspěvky a fotografie. 
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Pro volnou chvíli 
 
 
 Křížovka:  
    

Psací potřeba 

roční období 

  ženské jméno 

osamělý 

       velká hala     

      padá v zimě 

kuchyňská nádoba 

dobrý sluha, špatný pán 

         

                                        
 
Mandala: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Motto: 

 

 
„To co způsobuje stáří není věk, ale opuštění ideálů.“ 
 
 
Časopis připravily:   Bc.Věra Berková, DiS.  a        Jiřina Mišáková 
              metodik SENIORu         administrativa  a  recepce 

X     

    X 

X     

   X X 

X    X 

    X 

    X 

    X 


