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Jan Slabák se stal čestným občanem Kyjova.
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Milí Kyjovjáci,
doba covidová snad pomalu oslabuje a s ní rozvolňují i vládní opatření. Pravda, pro některé z nás až příliš
pomalu. Nicméně s příchodem
teplejších dnů se nálada ve společnosti zlepšuje, ve vzduchu se mísí typické jarní vůně
s očekáváním lepších dnů příštích. Moc si
je přeji a držím palce všem, kterým koronakrize dočasně uzavřela živnosti či omezila
podnikání. Na podporu lokální ekonomiky se
po nucených odkladech snad konečně rozjede Corrency - projekt, který má za cíl formou
virtuální měny, tzv. correntů, podpořit kyjovské podnikatele. Jsem nadšený, že do pilotního projektu se zapojilo bezmála 40 obchodníků. Podrobnější informace naleznete uvnitř
tohoto čísla Kyjovských novin.
Se zájmem sleduji provoz našeho očkovacího
centra. V polovině dubna se dodávka vakcín
zvýšila natolik, že pracoviště je vytíženo po
celý pracovní týden. Dosud tomu bylo zpravidla 3, někdy pouhé 2 dny. Celý proces se tak
výrazně urychlí, poptávka zatím výrazně převyšuje nabídku.
V zásobníku centrálního registru totiž v případě kyjovského centra čeká na svůj termín
očkování skoro 2 tisíce lidí. Čekací lhůty tak
v řadě případů přesáhnou i měsíc.
Provozovatelem očkovacího centra je Nemocnice Kyjov, město se nicméně snaží pomoci.
Třeba pronájmem prostor za symbolickou
korunu, hledáním a evidencí dobrovolníků pro
provoz centra, zajišťováním infolinky na čísle
519 697 494, anebo pravidelnými dodávkami
minerálních vod, aby se pracovníci očkovacího centra cítili jednoduše komfortně.
V provozu bude tak dlouho, jak bude třeba,
dost možná celý letošní rok. Pracovníci Městského kulturního střediska, v jehož prostorách
centrum sídlí, s touto variantou počítají a v návaznosti na to plánují kulturní a společenské
programy do jiných prostor. Snad se jich brzo
dočkáme - kultura je duší společnosti.
O to víc mě mrzí, že letos nebude Slovácký
rok. 100 let od prvního ročníku nejstarších folklorních slavností v zemi a současně 150 let od
založení kyjovského Sokola (tedy organizace,
která u zrodu festivalu stála) si bezpochyby
zasluhuje pořádnou oslavu, ta však za současných podmínek není uskutečnitelná. A než
dělat věci jen napůl, to raději přesunout oslavy
na příští rok. S tímto záměrem jsem oslovil členy redakční rady, kteří mají přípravu programu
na starosti. I když se některým z nich sté narozeniny Slováckého roku s ročním zpožděním slavit nechtějí, věřím, že většina příznivců
folkloru mne v tomto podpoří. Ostatně hned
několik mých přátel si připomínku svých životních jubileí přeložilo z letoška na rok 2022.
Jednoduše proto, aby se při oslavě mohli
obklopit lidmi, které mají rádi.
Přeji nám všem, aby se měsíc květen stal
začátkem éry pocovidové.
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Informace z orgánů města

Údaje jsou upraveny z důvodu ochrany osobních údajů

INFORMACE Z 68. SCHŮZE RADY MĚSTA
KONANÉ DNE 29. BŘEZNA
- zápisy do mateřských škol v Kyjově se uskuteční ve dnech
3. - 13. května, zápisy proběhnou distanční formou.
INFORMACE Z 69. SCHŮZE RADY MĚSTA
KONANÉ DNE 12. DUBNA
Rada města:
- schvaluje výzvu, zadávací dokumentaci (včetně příloh)
pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Demolice
mlékárny.
INFORMACE ZE XVII. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA KONANÉHO DNE 29. BŘEZNA
Zastupitelstvo města:
- schválilo „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na
Kyjovsku na období 2021 - 2023“;
- vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Kyjova č. 1/2021
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na
veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání
zábavní pyrotechniky;
- udělilo Čestné občanství města Kyjova Mgr. Janu Slabákovi, DiS., za popularizaci dechové hudby a propagaci
regionu Kyjovska.

ZAČALA OPRAVA SILNIC
V ULICÍCH NÁDRAŽNÍ
A MLÝNSKÁ
Město opravuje značně poškozené povrchy silnic v Nádražní a Mlýnské ulici. Dlouhodobě plánované opravy už
odstartovaly a potrvají až do června. Práce zkomplikovaly
dopravu. Auta musí většinou projíždět jen po jedné straně
komunikace. „Výměna povrchu komunikací v ulicích Mlýnská a Nádražní potrvá do 4. června. Doprava bude jezdit
vždy po jedné straně silnice s výjimkou doby, kdy se tu
bude pokládat vrchní vrstva asfaltu, což bude pokaždé
trvat přibližně třicet hodin. Přinese to kompletní uzavírku
po dobu jednoho až dvou dnů. O této uzavírce ale budeme
informovat s dostatečným předstihem,“ sdělil místostarosta
Kyjova Daniel Čmelík.
Na obou místech je nainstalované přechodné dopravní značení. I když se nejedná o hlavní silnice, ale o místní komunikace, může uzavírka zkomplikovat dopravu ve městě. To se
týká zvláště Nádražní ulice, která je zčásti uzavřená úplně.
„Jedná se o část Nádražní ulice od Smetanovy po Dobrovského. Ta bude po celou dobu opravy uzavřená, výjimku
pro vjezd do ní dostali pouze vlastníci nemovitostí,“ doplnil
místostarosta Daniel Čmelík.
Město opravu obou silnic dlouho plánovalo. Jejich povrch
poškozují nejen osobní automobily, ale především nákladní
doprava, která tudy jezdí hlavně do zemědělských podniků.
Rozpočet investiční akce činí asi pět a půl milionu korun
a z poloviny ho pokryje dotace a dar společnosti Goodmills
Česko.
(red)
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ZASTUPITELSTVO
JEDNALO ON-LINE
Kyjovští zastupitelé jednají pravidelně už řadu let
v estrádním sále domu kultury. Z toho je teď ale
očkovací centrum a navíc v současné pandemické
situaci by setkání desítek lidí nebylo vhodné. Proto v Kyjově vymýšlejí jiné formy setkání zastupitelů. Několikrát se zastupitelstvo uskutečnilo před
radnicí, kde jeho členové dokázali udržet patřičné
rozestupy. Teď poprvé mohli zůstat doma a k jednání se jen připojit prostřednictvím svého počítače.
Lidé mohli vše sledovat na YouTube kanálu města.
„Je to historicky poprvé, co jsme přenášeli zastupitelstvo on-line. Byli jsme tedy trochu nervózní, přece
jen se připojilo přes čtyřicet lidí, ale drželi jsme si
palce, aby internet nespadl,“ podělil se o své pocity
mluvčí kyjovské radnice Filip Zdražil.
Většina zastupitelů tedy seděla doma, ve své kanceláři pak byl například starosta František Lukl a další
pracovníci radnice. Kdo z občanů města se chtěl
zapojit do diskuse, mohl přijít do zasedacího sálu
radnice. „Legislativa určuje, že musíme zpřístupnit

jednání zastupitelstva veřejnosti, a to jsme učinili. Ve velké zasedací místnosti byla spuštěná
projekce přes plátno a lidé tam měli mikrofon,
prostřednictvím něhož mohli vznášet dotazy
zastupitelům,“ upřesnil Filip Zdražil.
Po prvním úspěšném on-line zasedání zastupitelstva, které se uskutečnilo 29. března,
si jeho členové tuto formu znovu zopakovali
12. dubna.
(red)

Informace k očkování proti
COVID-19 - jak a kde se registrovat

1

2

registrace
Na webu registrace.mzcr.cz vyplníte své
telefonní číslo, potvrdíte souhlas se zpracováním osobních údajů a klepnete na
tlačítko odeslat. Během chvilky obdržíte
formou SMS ověřovací PIN kód, po jehož
zadání se vám zobrazí registrační formulář. V něm vyplníte vaše osobní údaje
(jméno, bydliště, číslo pojištěnce, atd.)
a vyberete si očkovací místo. Po odeslání
formuláře vám dorazí SMS s potvrzením
vaší registrace.

vyčkání na
zvací SMS
Po úspěšné registraci může trvat několik
dnů až týdnů, než vám přijde zvací SMS.
To je dáno tím, že každé očkovací místo
si řídí kapacity samostatně a zve k sobě
zaregistrované zájemce až ve chvíli, kdy
pro ně má s jistotou vakcínu.

3

rezervace

4

očkování

Po obdržení zvací SMS se šestimístným kódem PIN2 máte
72 hodin na vytvoření rezervace. Tu provedete na webu
rezervace.mzcr.cz, kde zadáte
číslo pojištěnce, obdržený PIN2
a následně si vyberete datum
očkování.

Ve zvoleném termínu se dostavíte do očkovacího centra.
Přijďte prosím ve stanovený
čas (ne později, ani s přílišným
předstihem). S sebou si vezměte občanský průkaz a kartičku
pojištěnce. Pro urychlení aplikace očkovací látky zdravotníci
dále doporučují oděv s krátkým
rukávem.
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Jubilati

Věra Hübschtová – 99 let
Bořivoj Souček – 96 let
Zdenka Hachlerová - 96 let
Vladimíra Blahynková – 95 let
Jiřina Matějková – 94 let
Ludmila Ježová – 92 let
Zdeněk Bartoň – 91 let
Marie Dufková – 91 let
Vlasta Procházková – 91 let
Růžena Skřivánková – 90 let
Marie Šaňková – 85 let
Anna Dovolilová – 80 let
Vojtěch Balajka – 80 let
Zdeňka Kneslová – 80 let
Jan Mrkus – 75 let
Ladislav Knotek – 75 let
Ludmila Rybářová – 75 let

Úmrtí

Bohumil Chmelař
*29. 3. 1940 †28. 2. 2021
Alena Chmelařová
*11. 8. 1941 †3. 3. 2021
Petr Bukovský
*12. 9. 1949 †19. 2. 2021
Marie Kamerová
*15. 5. 1940 †12. 3. 2021
Růžena Hlaváčová
†18. 3. 2021
Karel Podešva
*29. 1. 1929 †8. 3. 2021
Antonín Lavingr
*3. 9. 1928 †13. 3. 2021
Jaroslav Čada
*30. 6. 1963 †7. 3. 2021
Jaroslav Alexandr
*27. 5. 1953 †19. 3. 2021
Božena Venhudová
*29. 5. 1943 †25. 2. 2021
Ludmila Slavíková
*14. 4. 1951 †10. 3. 2021
Vlasta Veverková
*12. 1. 1949 †19. 3. 2021
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Malé věci kolem nás
zvelebují Kyjov a okolí
Až do 31. května mohou posílat zájemci přihlášky do pátého ročníku grantového programu Malé věci kolem nás. Zajímavý projekt
může přihlásit každý jednotlivec nebo zájmová skupina.
Firma Vetropack Moravia Glass rozdělí mezi šest vítězných
projektů celkovou částku šedesát tisíc korun. Letos již po druhé
využijeme i Divokou kartu. Díky ní ještě Kyjovské Slovácko v pohybu podpoří jeden projekt navíc. První Divokou kartu získal
v loňském ročníku Bzenecký klubík, který si za finanční podporu
pořídil vše potřebné pro svou Semínkovnu.
Většina z vás při procházkách v krajině jistě potkává houpačky
zavěšené na stromech. Tento projekt byl podpořen hned v prvním ročníku a sklízí velký úspěch. Letos se dokonce dočká rozšíření. Můžete se tak těšit na nová místa s houpačkami. Besídkové krmítko v městském parku v Kyjově bylo také vytvořeno za
podpory grantového programu. Mezi vítězné projekty se dále řadí
vybudování „Bosochodníku“ ve Svatobořicích-Mistříně, podpora
mladých hasičů z Násedlovic, skauti z Kyjova si mohli pořídit
GPSky. Díky penězům z Malých věcí došlo k vyčištění studánky
v Bohuslavicích, pořízení nábytku pro Klub maminek Kyjov nebo
nákupu hrazd pro biketrial.
Máš super nápad a chceš ho přihlásit? Tak neváhej, je to jednoduché.
Veškeré potřebné informace najdeš na
www.kyjovske-slovacko.com/maleveci5.
Za Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.,
Martina Urbancová

VZPOMÍNKA
Dne 26. května 2021 vzpomeneme třetí
smutné výročí, kdy nás navždy opustil
pan MARTIN GISTR z Kyjova. Za tichou
vzpomínku děkují dcera Michalka, rodiče
a sestra Dagmar Kubíková s rodinou.

POLICEJNÍ STŘÍPKY
MUŽ S KRVAVÝM ZRANĚNÍM HLAVY

Krátce před devatenáctou hodinou zpozorovala hlídka při kontrole autobusového nádraží
muže s krvavým zraněním na hlavě, který bezvládně ležel na zemi. Strážníci zjistili, že jde
o čtyřiapadesátiletého muže z Kyjova. Byl silně
podnapilý a zranění si pravděpodobně způsobil pádem na zem. Komunikace s ním byla velmi
složitá. Hlídka na místo přivolala zdravotnickou
záchrannou službu, která zraněného odvezla
na ošetření do nemocnice. Věc městská policie
dořešila v následujících dnech.
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KRÁDEŽE V KAUFLANDU

Hned ke dvěma krádežím zboží v jeden den
došlo v obchodním domě Kaufland. V prvním případě jednadvacetiletá žena odcizila
rtěnku v hodnotě padesáti korun, za což jí
hlídka namístě uložila příkazovou pokutu.
Druhou krádež měl na svědomí osmnáctiletý mladík z Moravan, který se zmocnil
čtyř kusů čokolády Milka v celkové hodnotě
sto třiceti jedné koruny. Také jeho strážníci
namístě odměnili uloženou příkazovou pokutou.

OPILÝ CYKLISTA HAVAROVAL

Drobná dopravní nehoda se
odehrála v Boršovské ulici. Opilý cyklista tam nezvládl řízení
kola a při cestě domů narazil do
zaparkovaného vozidla. Dechová zkouška mu prokázala 1,29
promile alkoholu. Nehodu vyšetřovala Policie ČR a strážníci
na místě usměrňovali dopravu.
K žádnému zranění naštěstí nedošlo. Případ řeší státní policie.
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MĚSTO ŘEŠÍ PROBLÉMY
V OKOLÍ AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ
V blízkém okolí autobusového nádraží v Kyjově
dochází často k narušování veřejného pořádku.
Nejen během večerních hodin, ale i ve dne se tu
scházejí osoby pod vlivem alkoholu nebo drog.
Touto situací se město Kyjov a jeho vedení zabývá už od loňského podzimu. Rozhodlo například
o pořízení další kamery a posílení kontrol městskou policií v této lokalitě. Vyhláškou tu také
zakázalo požívání alkoholu na veřejnosti.
Problémem není jen ojedinělá konzumace alkoholu. Podnapilí lidé tu často pokračují v pití tak
dlouho, až nekontrolují své chování, a pak právě
způsobují narušování veřejného pořádku. Kromě
městské i státní policie se do řešení problémů zapojí také sociální pracovníci. Přestupků se tu totiž
dopouštějí hlavně klienti sociálních služeb. Jsou
mezi nimi i nezletilí, a to jak studující do osmnácti
let, tak dokonce děti školou povinné. Ve spolupráci s městskou policií proto vyrazí do terénu
kurátoři pro děti a mládež. V případě, že zjistí
protiprávní jednání nezletilých, budou ho řešit
pracovnice sociálně-právní ochrany dětí.
Uvažuje se také o rozšíření úvazku v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Bárka o terénní
formu. Nízkoprahová služba může zachytit

problém v počáteční fázi. Ve spolupráci s pedagogy, městskou policií a orgánem sociálně-právní
ochrany dětí tak lze předcházet vzniku sociálně
patologických jevů u dětí.
Je nutné nastavit vyvážený přístup mezi prevencí
a represí. U dětí klást důraz na předcházení problémů a snažit se také začleňovat do společnosti
problematické dospělé. Vždy se však najdou
jedinci, kteří negují jakoukoli pomoc a snahu
o spolupráci.
Ukládání sankcí městskou policií nevede k nápravě
stavu, protože většina pachatelů přestupků
pobírá sociální dávky a nemá prostředky na uhrazení pokut. Město Kyjov prostřednictvím starosty
Františka Lukla iniciuje změnu přestupkového
zákona v oblasti odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Navrhujeme, aby do zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich, byl vložen nový druh správních
trestů, a to správní trest obecně prospěšné práce
a zákaz pobytu, popřípadě jiné opatření, které by
reagovalo na současnou situaci, kdy jsou uložené
pokuty nevymahatelné.
(red)

Budova v Riegrově ulici vydala
historii jednoho života
Část jednoho lidského osudu skrývala bývalá elektrárenská budova v Riegrově ulici v Kyjově, kterou
teď město přestavuje na sociální byty. Stavební dělníci v ní objevili osobní dokumenty a další doklady
z doby před zhruba sto lety. Zatím se ví jen tolik, že
patřily dlouholetému členu sokolské jednoty.
„Při rekonstrukci v Riegrově ulici nás čekalo milé
překvapení. V jednom z výklenků, jsme našli osobní
doklady Vojtěcha Luzara. Vůbec nevíme, o koho šlo,
a jak se do Kyjova dostal, informace o něm máme
jen z dokladů, které v tomto objektu zanechal,“ uvedl mluvčí kyjovské radnice Filip Zdražil.
Ve výklenku byly členské průkazy Sokola z doby
první republiky. Ty nejstarší jsou z Bušperku na
severu Moravy, další z Oslavan u Brna a nejmladší

z Kyjova. Děkovný dopis z Vranovic svědčí o tom,
že pan Luzar se podílel na obnově tamního kina
Světozor. Nejstarším dokladem, který se na místě našel, je vstupenka k veřejnému cvičení sokola
z 28. června 1914, tedy krátce před vypuknutím první
světové války. „Pokud bude některý ze čtenářů vědět, o koho se jedná, ať se na nás obrátí. Budeme
moc rádi, když se o panu Luzarovi dozvíme více,“
vyzval Filip Zdražil.
Budova v Riegrově ulici byla vystavěna jako elektrárna. Donedávna sloužila společnosti E.ON. Je
tedy možné, že i Vojtěch Luzar byl odborníkem na
tuto oblast. Město teď tuto budovu přestavuje na
sociální byty.
(red)

HASIČI MAJÍ NOVÉ VYBAVENÍ
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Kyjov pokračuje v modernizaci svého vybavení i letos.
Díky finančnímu příspěvku Hasičského fondu Nadace AGROFERT se jí podařilo zakoupit vysoce
výkonný dýchací přístroj Dräger PSS 5000, plně
kompatibilní s vybavením profesionálních hasičů, a kalové čerpadlo TSURUMI LSC 1. 4S 2" AG,
pro vysoušení zatopených sklepů a odčerpávání
zbytků hasicí vody po požárech.

„Oba nové přístroje patří ve svých kategoriích
k úplné špičce, a to jak funkcemi, tak kvalitou
zpracování,“ řekl místostarosta Kyjova Antonín
Kuchař, který je zároveň členem jednotky dobrovolných hasičů. Jak doplnil, celková pořizovací
cena byla jednasedmdesát tisíc korun. „Z toho
padesát tisíc pokryl příspěvek od Hasičského fondu Nadace AGROFERT, kterému tímto srdečně
děkujeme,” uvedl místostarosta.
(red)
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V KYJOVĚ KONEČNĚ
ODSTARTOVAL PROJEKT CORRENCY
Za chleba nebo boty v květnu zaplatíte jen občankou
V Kyjově odstartoval dlouho očekávaný projekt
na podporu lidí a obchodníků Corrency. V něm
můžete zaplatit pomocí občanského průkazu
nebo kódu v SMS. Podporu ve výši čtyři sta korun ve formě lokální měny corrent můžete využít
u čtyřiceti kyjovských obchodníků.
Correntem zaplatíte polovinu ceny za nákup.
S každým darovaným correntem zaplatíte jednu
korunu ze svého. Získáte tak u přihlášených obchodníků zvýhodněnou cenu. Corrency pomůže
nastartovat místní obchod a služby, na které dopadla krize způsobená současnou pandemií.
Kyjovská radnice v čele se starostou Františkem
Luklem se dohodla na spolupráci se systémem
Corrency, který přichází s myšlenkou speciální
měny: „O correntovou podporu se u nás mohou
přihlásit všichni občané. Věřím, že tento moderní
ekonomický projekt může podpořit podnikání nejen v Kyjově a je jen otázkou času, než se do něj
zapojí další města,“ vysvětluje důvody vstupu do
projektu starosta Lukl, který je zároveň předsedou Svazu měst a obcí.
První zpráva o Corrency obletěla svět. „Dostali
jsme pozitivní reakce z Francie, Singapuru i Filipín. Jsme hrdí, že v Česku vznikl
nápad, který může pomoci lidem
i obchodníkům na celém světě
a rádi bychom ho nabídli u nás
i v Evropě,“ vysvětluje Pepe Rafaj,
spolutvůrce projektu. „Jako první
nás čeká ověření funkčnosti a efektivity systému v Kyjově, za což vděčíme jeho starostovi Františku Luklovi, který do nás vložil důvěru a šel
s námi do toho.“
Projekt odstartoval 26. dubna
a potrvá do 25. května
Plánované zahájení třicetidenního pilotu se z důvodu uzamčení české ekonomiky skoro o čtyři
měsíce posunulo. Tvůrci se nyní rozhodli, že projekt spustí navzdory ne zcela vyřešené covidové
situaci: „Naší prioritou je projekt odstartovat a začít co nejdříve pomáhat i v dalších městech. Jen
co to bude možné, budeme rádi, když se v Kyjově
zapojí i obchodníci a poskytovatelé služeb, kteří
zatím podnikat bohužel nemohou,“ uvádí autor
myšlenky Corrency Pepe Rafaj.
Jak Corrency funguje
Princip Corrency spočívá v tom, že lidé dostanou cílenou dotaci, kterou mohou během měsíce
využít u svých oblíbených obchodníků. Sami vyberou, koho chtějí podpořit, a platbou u těchto
obchodníků povzbudí celý region. Polovinu částky za nákup zaplatí correnty a druhou ze svého.
Peníze se tak v kyjovské ekonomice rychle protočí
a díky spoluúčasti občanů se objem peněz v oběhu znásobí. Potenciál obnovy místního obchodu
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bude díky tomu mnohonásobně větší a rychlejší.
Kyjovjáci získají příspěvek
ve výši čtyři sta correntů
Do projektu se mohou přihlásit všichni občané
s trvalým bydlištěm v Kyjově starší osmnácti let
do naplnění kapacity dva tisíce občanů. Firma I,
Foundation věnovala Kyjovu osm set tisíc korun.
Přihlášení lidé poté získají příspěvek ve výši čtyři
sta correntů, které budou moci využít u registrovaných obchodníků s provozovnou v Kyjově.
Od prosince se do kyjovského projektu přihlásilo
již tisíc občanů a více než čtyři desítky kyjovských
obchodníků. Registrace budou pokračovat i po
zahájení pilotu. Zájemci o correnty se mohou hlásit na webu kyjov.corrency.cz, na podatelně radnice nebo v kyjovském Infocentru.
Correnty můžete uplatnit
u čtyřiceti obchodníků
Do projektu se přihlásilo čtyřicet místních obchodníků. Jejich škála je široká. Od prodejny
pečiva, potravin, lékárny, několika kaváren, restaurací a papírnictví přes obchod s látkami, opravny
aut, autoškol až po MKS Kyjov a nejrůznější poskytovatele služeb, včetně kadeřnictví a masáží.
„Většina obchodníků se na současná
pravidla musela adaptovat. O všech
otevřených obchodech a možnostech prodeje, které nabízejí, budeme
detailně informovat na našem webu
a sociálních sítích Corrency a kyjovské radnice,” doplňuje Rafaj.
K platbě correntem stačí občanský
průkaz nebo SMS v telefonu
Lidé ani obchodníci se nemusí platby correntem obávat. Při platbě se mohou prokázat jen číslem svého OP nebo využít možnosti
zaplatit kódem, který dostanou v SMS. Nepotřebují k platbě chytrý telefon ani přístup k internetu.
Na druhé straně bude obchodníkům stačit ověřit platbu pouze SMS zprávou nebo vyplněním
jednoduchého webového formuláře. „Našim
záměrem bylo vytvořit systém co nejjednodušší,
aby k němu měli přístup všichni,” vysvětluje Pepe
Rafaj.
Projekt Corrency uspěl v hackathonu Hack the
Crisis vyhlášeném agenturou CzechInvest a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO). Získal
v dotačním programu MPO Czech Rise Up pro
chytrá opatření proti COVID 19 prostředky na realizaci pilotního projektu. Získal záštitu Asociace
malých a středních podniků a živnostníků ČR,
Hospodářské komory ČR a Ministerstva vnitra ČR.
Přihlaste se o svůj příspěvek
Neváhejte a přihlaste se o svůj příspěvek. Více informací získáte na stránce www.kyjov.corrency.cz,
na podatelně radnice nebo v kyjovském infocentru se sídlem ve Svatoborské ulici.
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Mateřská škola Střed jako „škola určená“
Rozhodnutím hejtmana Jihomoravského kraje
o nařízení vykonávání péče o děti pro určené profese se MŠ Střed Kyjov, Mezi Mlaty stala útočištěm
postupně celkem 51 dětí z celého širokého okolí,
jejichž rodiče jsou zaměstnaní ve vyjmenovaných
profesích jako zdravotníci, záchranáři, v sociálních
službách apod. Stalo se tak prakticky ze dne na
den krizovým opatřením vlády o zákazu osobní
přítomnosti dětí v mateřských školách. Celý tým
napnul síly, aby školku nachystal pro příchod dětí
nejen z Kyjova, ale také z okolí. Provoz jsme zahájili hned od 2. března nejprve v jedné třídě a pak
s přibývajícími dětmi ve třech třídách. Jejich složení bylo pestré, výjimkou nebyly ani dvouleté děti,
které vyžadují neustálou pozornost. Současně
s provozem jsme v souladu se školským zákonem
zahájili i pro naše předškoláky distanční vzdělávání
a možnost odebírání oběda.
Pro děti toto období nebylo vůbec jednoduché.
Musely se přizpůsobit novému prostředí, jeho pravidlům, seznámit se s cizími dětmi, s neznámými
dospělými, kterým jsou vidět jen oči kvůli nasazenému respirátoru. Načítají i emoce svých rodičů,
kteří se ocitli v situaci, kdy hledali pro své malé děti
hlídání, aby mohli do práce. A s tím vším se dětská
psychika musela vyrovnat. Proto se paní učitelky
snažily dětem vytvořit příjemné, vstřícné a přátelské prostředí, aby se u nás děti cítily bezpečně.
Dělaly to s nadšením a ze všech sil, i když komunikace přes respirátor je velmi náročná. Děti potřebují vidět artikulaci, některé odezírají, což v tomto
případě není možné. Ale děti jsou empatické a navzájem si pomáhaly.
Tyto děti s námi prožily i období Velikonoc, vyráběly si různé dekorace a na školní zahradě jsme jim
uspořádali hledání velikonočních vajíček. Tak, jak
jsme zvyklí prožívat Velikonoce i s „našimi“ dětmi.
S dětmi z naší školky jsme udržovali kontakt pomocí e-mailů, rodiče nám posílali vypracované

úkoly a také fotografie ze společně prožitých chvil
v přírodě. Každý předškolák z MŠ Střed dostal
dopis s pozdravem ze školky a poděkováním rodičům za jejich příkladnou spolupráci v distančním
vzdělávání. Několik dětských prací a fotografií je
vystaveno ve vestibulu naší školy.
Od konce měsíce března se celý tým mateřské
školy podrobil testování, vždy s negativním výsledkem. Spolu s ukončením nouzového stavu 11. dubna
ukončila naše školka svoji činnost jako určená MŠ.
Od 12. dubna již nastoupily zpět naše předškolní
děti a mladší děti rodičů vybraných profesí podle
Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.
Vše za pravidelného testování a přísných hygienických a organizačních opatření. Podle ohlasů
a děkovných vyjádření od rodičů dětí ze „školy
určené“ byli u nás spokojeni, a to je pro celý tým
velmi povzbuzující.
Všichni věříme, že náročné období zvládneme
i nadále a postupně se vrátíme k běžnému režimu
v mateřské škole. Tak jako dříve to asi už nebude
nikdy, ale jsme na změny zvyklí a víme, že s pozitivním přístupem je lze využít k posunu vpřed.
Mgr. Marie Galková, ředitelka

Velikonoční přání pro babičky a dědečky
Každým rokem jsou pro naše hodiny výtvarné výchovy velikonoční svátky impulsem pro tvoření.
Také diskutujeme o původu a poslání Velikonoc
jako symbolu naděje a znovuzrození. Tato myšlenka
nás právě v tomto roce vedla k zamyšlení se nad
seniory, kteří jsou nejvíce zkoušeni izolací v covidové době.
Řekli jsme si, že chceme udělat něco, co zahřeje
u srdce nejen nás, a tak jsme prostřednictvím školního parlamentu oslovili ostatní žáky s výzvou na
vytvoření velikonočního přání, které by mělo mít
formu osobního sdělení pro babičky a dědečky
z Centra pro seniory v Kyjově. Cílem této aktivity
bylo podpořit mezigenerační vztahy a solidaritu,
ale také zvýšit pochopení a úctu ke starším lidem.
Celkově děti vytvořily na dvě stě přáníček. K předání došlo 1. dubna ve vestibulu Centra pro seniory. Paní učitelka Kostihová a Štěpán Novotný,
žák 9. ročníku, se zde setkali s ředitelkou domova

Ladislavou Brančíkovou. Společně debatovali také
se zástupci seniorů, kteří vyprávěli nejen o svých
pravnoučatech, ale například i o tom, jak dříve
bývalo zvykem posílat dopisy a pohledy.
Štěpán Novotný,
člen školního parlamentu ZŠ Dr. Joklíka Kyjov
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Duben,

v aprílovém počasí budem
Velikonoce byly ve znamení slunečních paprsků,
které během chvilky zasypal sníh. A tak se pro nás
otevřel nový, aprílový měsíc a s ním i on-line sčítání lidu. Ne všichni z nás mají chytré zařízení, skrze
něž by se mohli sečíst. Proto jsme tu pro všechny,
kteří potřebují poradit nebo sčítací arch přímo vyplnit. Rádi vám nabídneme pomoc také při registraci k očkování, stačí přijít k nám do Domečku.
Abychom mysleli i na něco veselého a hravého,
připravili jsme pro děti velikonoční kamínkovou
hru. Při té sbíraly pomalovaná kamenná velikonoční vajíčka po Kyjově a za každé, které našly,
dostaly dáreček. A protože kamínkování baví děti
i rodiče, vymyslel Domeček hru, které se mohou
zúčastnit děti i dospělí. V Kyjově jsme schovali
kamínky s pohádkovými postavičkami a logem
Domečku. Co dělat, když takový kamínek najdete? Vyfoťte se s ním, pošlete nám fotografii a přesuňte kamínek na jiné místo. Už se moc těšíme,
až nám nějaký Krteček zamává třeba z druhého
konce republiky.
O prázdninách na vás zase čeká IV. pobytový
tábor Time to travel – Čas cestovat, který provede
děti úžasnými místy po celém světě plném her,
soutěží, zábavy a kamarádů. Už se také nemůže-

te dočkat prázdnin a nových zážitků? Nesmutněte, rodiny s dětmi si také přijdou na tu pravou
domečkovskou zábavu na Rodinkách, dovolené
v srdci Beskyd s programem pro děti. V Kyjově
vás budou čekat příměstské tábory, na kterých si
zaskáčete na trampolínách, naučíte se hrát florbal,
zatančíte si nebo vyjedete na kolech do přírody
i po cyklostezkách. Tak neváhejte, místa rychle
ubývají. Hola, hola, Domeček děti na tábory volá.
Krásné jarní dny za tým Domečku Kyjov
Lucie Paulíčková

Haló – tady jaro!

To jsme si určitě už všichni všimli. Ale v době, kdy stejnojmennou fotosoutěž náš Ekotým pro žáky ZŠ Dr. Joklíka vyhlásil, to vypadalo spíše na
leden. V noci padaly teploty hluboko pod bod mrazu, a tak najít v přírodě
brzké projevy jara, jak ukládaly propozice soutěže, se jevilo jako nadlidský
úkol. A přesto se sešlo téměř šedesát překrásných snímků. Kočičky, sněženky, šafrány i hlaváčky anebo skvělé krajiny zobrazující předjarní aspekt,
stejně jako snímky zástupců živočišné říše, to vše se na nich objevovalo.
Mladí fotografové zvěčnili mloka, páření ropuch, probouzení včel a dokonce ondatru čvachtající se v Kyjovce! Porota složená z členů Ekotýmu měla
těžký úkol, přesto se jí podařilo vybrat a ocenit hned sedmnáct nejhezčích
fotek. Lze je zhlédnout ve škole na nástěnce a určitě se objeví i v malé
fotogalerii na webovkách naší školy.
Ekotým Vlci, ZŠ Dr. Joklíka Kyjov

Monika Maradová ze ZŠ Dr. Joklíka
se projevila jako pohotová fotografka přírody

PODPOŘTE S JOKLÍKEM ZVÍŘATA V HODONÍNSKÉ ZOO
V současné situaci to nemáme těžké jenom my, lidé, ale i zvířata. Ve většině zoologických zahrad reálně
hrozí velké problémy se zajištěním péče o zvířata, protože podstatnou část rozpočtu zahrad tvoří zisk
ze vstupného. Pan učitel Kouřil vymyslel, jak pomoct nám nejbližší zoo - té hodonínské. Vzniklo video,
které má na neveselou situaci upozornit a pobídnout děti a rodiče k podpoření Zoo Hodonín. Video
můžete zhlédnout na našich webových stránkách www.zsjoklik.cz v sekci Video. Přispíváte přímo na
účet zoologické zahrady – č. účtu je 1122122/0100 VS: 2222.
Martin Jelínek, ZŠ Dr. Joklíka
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Přiznám se, že píši tyto řádky již značně unaven ze
zajišťování provozu školy v této mimořádně nelehké
době. Především příprava týdne, kdy žáci 1. stupně
nastupují do školy formou rotační výuky a kdy naše
škola dvakrát týdně slouží jako testovací centrum na
COVID-19, vzala celému vedení školy opravdu hodně
sil. V takových časech je potřeba zaměřit se na věci
pozitivní a z těch brát tu správnou energii.
A nemusím chodit daleko. Stačilo se podívat na žáky
ve škole a jejich radostné oči (úsměvy bohužel zůstaly
stále skryty pod rouškami) z toho, že konečně mohou být zase se svými spolužáky. Potěšili mě i žáci 2.
stupně, kteří jsou na on-line výuce nejdéle ze všech,
že sebrali dostatek sil a odvahy k tomu, aby reprezentovali naši školu v různých soutěžích a olympiádách. Tím dokázali, že v dnešní době se dá on-line
nejenom učit, ale také soutěžit a vítězit. Kromě četných umístění na stupních vítězů v okresních a krajských kolech soutěží v matematice či angličtině je
toho jasným důkazem vítězství Jana Mikuláše Krajtla
(9. A) v okresním kole dějepisné olympiády a následné krásné 10. místo v krajském kole. Gratuluji!
Žáci 5. – 7. ročníků také nelení a kromě povinné distanční výuky se zapojili do projektu Pen Pal Letters,
ve kterém si procvičují praktickou znalost angličtiny
formou psaní dopisů s kamarády ze základní školy ve
Španělsku.
Nezahálejí ani rodiče, kteří společně se svými dětmi
ukázali, že jim záleží na životním prostředí, a tak během jednoho dubnového týdne doručili do školy
úctyhodnou nálož tříděného materiálu. Však posuďte sami: 215 kg baterií, 202 kg hliníku, 107 kg PET
víček a 102 kg pomerančové kůry. Děkuji a vzkazuji: Jen tak dále! Rodiče sehráli hlavní roli i v další aktivitě, ve které se svými dětmi (žáky 1. B) velmi příznivě reagovali na výzvu paní učitelky Jaroškové, aby
podpořili Zoo Hodonín. Výsledek? Vybraných 5 700 Kč putuje na krmení pro surikaty, a žáci 1. B se tak
stávají adoptivními rodiči jedné z nich.
Školní poradenské pracoviště se zaměřilo na téma bezpečného pohybu v on-line světě. Rodičům poskytlo praktické rady, jak si zajistit přehled a kontrolu nad on-line aktivitami svých dětí a pro žáky
vyhlásilo soutěž o nejlepší plakát na téma bezpečného internetu. Výsledkem intenzivní spolupráce se
společností Podané ruce je probíhající žákovský on-line program Život na dálku zaměřený na duševní
hygienu v rámci „Covid doby“, zvládání této těžké situace, režim dne a plnění povinností. Pro vyučující
zorganizovalo webinář s praktickými tipy na podporu návratu dětí do školy.
Snažíme se i přímo ve škole. Od 14. října do 9. dubna jsme vykonávali nezbytnou péči o děti rodičů
vybraných profesí. Byli jsme tak zařízením v tzv. první linii, ve kterém naše vychovatelky s pomocí asistentek pedagoga zajišťovaly dětem téměř celodenní all-inclusive péči.
S vedoucí školní jídelny jsme zapracovali na nové koncepci školního stravování, jejímž cílem je zajistit
pestřejší a zdravější stravu a více informovat o nabízených pokrmech. Tím jídelna začala plnit i funkci vzdělávacího charakteru. Výsledkem je od 1. března rozšíření nabídky dvou jídel na dva dny týdnu
a zavedení surovin jako např. jáhly, sója či freekeh.
Další novinkou v naší škole je interaktivní dotykový panel ÁMOS vision umístěný v suterénu budovy
v ulici Újezd, který plní úlohu moderního infocentra školy. Všechny důležité informace jsou tak snadno a rychle předávány žákům, učitelům i návštěvníkům školy. Mrkněte na rozvrhy, jídelníček, školní
řád, zhlédněte video s obsahem zaměřeným na prevenci a osvětu nebo si zahrajte nějakou zajímavou
naučnou hru.
Jak vidíte, tak i v této zvláštní době se najde nemálo pozitivních věcí, které člověku zvednou náladu.
Všem, kteří se na tom podílejí, patří velké díky.
Mgr. Radek Klech, ředitel školy
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Pro naši společnost RI OKNA a.s. Bzenec hledáme vhodného kandidáta na pozici:
MAR

TECHNIK / KALKULANT

PRACOVNÍ

IZ S.R.O

& OUTDOOROVÉ

.

ODĚVY

hliníkových oken a dveří s NJ

Náplň práce

- Konstrukční činnost a tvorba cenových nabídek v oblasti rámových,
fasádních a požárních hliníkových konstrukcí dle požadavků zákazníka
- Technická podpora a poradenství koncovým zákazníkům
- Práce v konstrukčních programech CAD, Klaes, LogiKal

Požadujeme

- Min. SŠ vzdělání technického nebo stavebního směru
- Znalost NJ slovem i písmem
- Pokročilá znalost CAD a MS Office (Excel, Lotus Notes)
- Znalost technické dokumentace
- Orientace na výsledek, organizační schopnosti

Nabízíme

- Perspektivní a odpovědnou práci ve stabilní české společnosti
- HPP, 23 dnů ŘD
- Odpovídající finanční ohodnocení
- Možnost profesního růstu, zaškolení a podpora kolegů
- Stravování v rámci společnosti
- Bezplatné využití firemní posilovny a sauny

VRAKOVIŠTĚ VACENOVICE
ODTAH AUTOVRAKŮ
+DOKLAD O LIKVIDACI

Životopisy zasílejte na: jana.sykorova@ri-okna.cz
Adresa pracoviště:
Telefon:

PO–PÁ
7. 30–17.00
SO
8.00–12.00

M Ě Š ŤA N S K Á 6 2 | H O D O N Í N

Okna, která fungují v každé době

Kontakt

O T E V Ř E N O

ZDARMA

Na Bažantnici 1554, 696 81 Bzenecc

+ 420 702 151 089

Nástup možný ihned / dohodou.

PNEUSERVIS • DESINFEKCE KLIMATIZACÍ • NÁHRADNÍ DÍLY

Uvádějte prosím telefonický kontakt pro případné další jednání.

kalkulant_NJ_inzerce_92x130.indd 1

Kontakt: Jan Fišman, tel.: 603 851 394 nebo 604 539 563, www.smelc.eu

15.3.2021 13:43:39

vaše zahradnictví
VŠE Z VLASTNÍ PRODUKCE!

▸ balkonové květiny
mnoho druhů a barev

▸ zeleninová přísada

rajčata, papriky, cukety, celer, atd.

Nové pracoviště v Hodoníně,
Cihlářská čtvrť 19.
Osvědčený personál
v čele s MUDr. Liborem Polákem
a sestřičkou Gabrielou Bílkovou.
Kompletní spektrum výkonů
včetně operace víček,
prsou a liposukce.
Pro objednávky a konzultace volejte:
+420 607 115 715
www.lekarinacihlarske.cz

▸ substráty, květináče
hnojiva, postřiky, řezané květiny

NOVĚ široký výběr skalniček a trvalek
▸ bylinky, letničky, dřeviny
▸ živé ploty (tůje atd.)
▸ pokojové rostliny
Ulice Svatoborská 403
(od kina Panorama směrem
k Budvarce) v Kyjově
tel.: 518 614 010
www.zahradnictvi-gardenia.cz
PLACENÁ INZERCE

VODO - TOPO - PLYN
SERVIS, OPRAVY, MONTÁŽ PLYNOVÝCH KOTLŮ A OHŘÍVAČŮ

Jiří Mlýnek
mob.: 730 575 589
e-mail: vodo-topo-mlynek@mujmail.cz
STR. 10

PO–PÁ: 7.00 – 18.00
SO: 7.30 – 12.00
Kádě
na dešťovou
vodu
200, 300 l

Zahradní
Sud s víkem spirálové
120, 220 l
tyče
n
n
n
n
n

Oficiální dealer vozů SUZUKI
Autorizovaný servis
Prodej originálních náhradních dílů
Výkup vozidel na protiúčet
Kompletní opravy vozů po nehodě

IBC kontejner 1 000 l
+ příslušenství
Incekticidy
různé
druhy

Pobočka UH CAR, s.r.o. s 20 letou
tradicí prodeje a servisu vozů.

UH CAR, s. r. o.
Brněnská 3979 (vedle Shell), 695 01 Hodonín, tel.: 577 700 020, mobil: 770 194 700
prodej.suzukiho@uhcar.cz, www.uhcar.cz

Váš autorizovaný prodej a servis vozů značky SUZUKI v Hodoníně

Barel s víkem nebo bez
50, 70, 100, 120 l

Nabídka je platná pro měsíc květen 2021 nebo do vyprodání zásob

Suzuki
v Hodoníně

Sadbové květináče
KÁJA - 30, 35, 50 l

Dobrovského 899, Kyjov, E: kyjov@zempostober.cz, T: 518 612 470

Příroda se probouzí
Soutěž T VS o
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nejkrásnější snímek
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Sou
www.itvs24.cz
booku! facebook televize tvs
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Všechny snímky b
soutez@televizetvs.cz
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na obrazovkách T VS!
formací:
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PLACENÁ INZERCE

ŠKOLSTVÍ

KVĚTEN 2021

dětí do mateřských škol města Kyjova proběhne
od 3. - 13. května 2021 distanční formou.
Zápis se týká dětí, které nastoupí do MŠ od 1. 9. 2021 nebo v průběhu školního roku 2021/2022. Rodiče jsou povinni přihlásit dítě narozené
v termínu od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 k povinné docházce do MŠ.
Všechny tiskopisy potřebné k vyřízení přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou přístupny zákonným zástupcům na webu jednotlivých
mateřských škol, včetně identifikace datové schránky.
Apelujeme na zákonné zástupce, aby žádali o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pouze do jedné MŠ.
K zahájení správního řízení je třeba dodat: ( tiskopisy na webu školy)
- vyplněný tiskopis žádosti o přijetí
- kopii rodného listu dítěte
- evidenční list potvrzený pediatrem nebo potvrzení pediatra o zákonem stanovených očkování dítěte
- kopie zprávy školského poradenského zařízení (SPC, PPP) pokud byla vydána
K podání žádosti využijte následující způsoby:
- datovou schránku
- email s uznávaným elektronickým podpisem
- schránku umístěnou při vstupu do školy ( potvrzení přijetí žádosti bude oznámeno na email v ní uvedený)
- poštou
- osobní podání lze v nezbytně nutných případech dohodnotnout písemně s vedením školy na základě e-mailové komunikace

Registrační čísla žádostí budou zákonným zástupcům oznámena na email uvedený v žádosti o přijetí, ve výjimečných případech
sms zprávou.
Podle obecně závazné vyhlášky města Kyjova č. 2/2019 jsou v Kyjově pro zápis dětí do mateřských škol stanoveny školské obvody, které
tvoří následující ulice:

a) Školský obvod pro mateřskou
školu vykonávající činnost pod
Mateřskou školou Střed,
příspěvkovou organizací města
Kyjova se sídlem Mezi Mlaty 2,
Kyjov tvoří ulice:
Dr. Joklíka
Fügnerova
Havlíčkova
Jiráskova
Jungmannova
Jurovského
Kollárova
Krátká
Masarykovo nám.
Mezi Mlaty
Na Trávníkách
Nerudova
Příční
Riegrova
Strážovská
třída Palackého
Tyršova
Václava Bzeneckého
Vrchlického

e) Školský obvod pro mateřskou
školu vykonávající činnost pod
Mateřskou školou Boršovská,
příspěvkovou organizací města
Kyjova se sídlem Boršovská 3241,
Kyjov tvoří ulice:
Boršovská
Bukovanská
Ivana Javora
Severní
Školní
Za Humny

b) Školský obvod pro mateřskou
školu vykonávající činnost pod
Mateřskou školou Nádražní,
příspěvkovou organizací města
Kyjova se sídlem Nádražní 829,
Kyjov tvoří ulice:
Čelakovského
Dobrovského
Husova
Kostelecká
Lidická
Luční
Nádražní
nám. Hrdinů
Pod Kohoutkem
Pod Lipami
Pod Vinohrady
Pod Zvonicí
Polní
Sídliště M. Švabinského
Smetanova
Svatoborská
třída Komenského
U Malšinky
Vinohrady
Žižkova

c) Školský obvod pro mateřskou
školu vykonávající činnost pod
Mateřskou školou Za Stadionem,
příspěvkovou organizací města
Kyjova se sídlem Sídliště Za
Stadionem 1224, Kyjov tvoří ulice:
Chmelenec
Jalovcová
Janáčkova
Karla Čapka
Koliba
Květná
Mezivodí
Mlýnská
Nětčická
Růžová
Sídliště Klínky
Sídliště Za Stadionem
Sídliště Zahradní
Sv. Čecha
U Parku
Yvetotská

d) Školský obvod pro mateřskou
školu vykonávající činnost pod
Základní školou a Mateřskou
školou Dr. Joklíka, příspěvkovou
organizací města Kyjova se
sídlem Sídliště U Vodojemu 1261,
Kyjov tvoří ulice:
Bezručova
Brandlova
B. Němcové
Dvořákova
J. Úprky
Klvaňova
Köhlerova
Moravanská
Seifertovo nám.
Sídliště U Vodojemu
Tichá
U Sklepů
Újezd
Urbanova

f) Školský obvod pro mateřskou
školu vykonávající činnost pod
Základní školou a Mateřskou
školou Kyjov - Bohuslavice,
příspěvkovou organizací města
Kyjova se sídlem Bohuslavice
4177, Kyjov tvoří Bohuslavice
tvoří:
Místní část Bohuslavice

Výběr školy zákonným zástupcem dítěte nemusí odpovídat spádové oblasti, pokud to dovolují kapacitní možnosti vybrané školy. V případě, že je k předškolnímu
vzdělávání pro následující školní rok přihlášeno více dětí, než kolik může mateřská škola přijmout, rozhoduje o přijetí dětí ředitel mateřské školy.
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Ředitelství mateřských škol a MěÚ Kyjov, odbor školství a kultury

TAK TLUČE SRDCE NAŠEHO MĚSTA

SOCIÁLNÍ OBLAST

OKÉNKO DOMÁCÍ PÉČE
Pečujícím se člověk stává bez přípravy. Často ze dne na den. A jen ten, kdo má s péčí v domácím
prostředí zkušenosti, ví, jak náročná tato práce je. Naše okénko jsme vytvořili proto, abychom pečující podpořili a přinášeli jim tímto způsobem užitečné informace. Tentokrát se věnujeme dávce
sociální podpory, která se nazývá Dlouhodobé ošetřovné, a budeme se snažit vám ji přehledně
přiblížit.
Základní podmínky:
•
•
		
•
•
•
		
•
•

Nemocný vracející se z nemocnice o naši péči stojí.
Péči musí předepsat při propuštění z nemocnice lékař (na tiskopisu Rozhodnutí o potřebě
péče). Nevydává se zpětně!
Pobyt v nemocnici musí trvat alespoň sedm dnů po sobě jdoucích.
Předpokládaná doba domácí péče musí být alespoň 30 dnů.
Pečující je zaměstnán alespoň čtyři měsíce před zahájením péče, u OSVČ je podmínkou
tříměsíční platba nemocenského pojištění.
Zaměstnavatel musí souhlasit s uvolněním zaměstnance.
Pečující musí být k nemocnému ve vztahu rodinném, případně mít stejné trvalé bydliště.

Postup:
• Pečující vyplní formulář (získaný v listinné podobě na OSSZ, nebo elektronicky
		eportal.cssz.cz).
• Spolu s kopií Rozhodnutí o potřebě péče od lékaře předáte svému zaměstnavateli.
		 Ten odesílá na OSSZ (OSVČ předává formuláře přímo na OSSZ).
• Potvrzení o trvání péče - pro výplatu ošetřovného - vydává (stejně jako Rozhodnutí
		 o ukončení potřeby dlouhodobé péče) praktický nebo odborný lékař nemocného jednou
		 za měsíc. Toto pečující doručí zaměstnavateli, který odesílá na OSSZ.
• V případě, že pečující musí péči ukončit, vyplní formulář Oznámení o ukončení poskyto		 vání dlouhodobé péče a odesílá jej na OSSZ.
Dlouhodobé ošetřovné, kterým stát kompenzuje pečujícímu jeho nepřítomnost v zaměstnání, ve
výši 60% denního vyměřovacího základu je vypláceno maximálně 90 kalendářních dnů.
Pokud byla péče přerušena na několik dnů, za tyto dny se ošetřovné nevyplácí. Při péči se může
pečující střídat s někým dalším, ale výplata dávky náleží vždy jen jednou. Není pravdou, že po
dobu dlouhodobého ošetřovného nemůže nemocný využívat terénních sociálních služeb. Výplata ošetřovného probíhá až do jednoho měsíce ode dne doručení Potvrzení o trvání péče na OSSZ.
To znamená, že pokud v květnu budete na dlouhodobém ošetřovném a na konci měsíce doručíte
svému zaměstnavateli Potvrzení o trvání péče, váš zaměstnavatel odešle doklady na OSSZ až
15. června (za květen) a výplatu ošetřovného tedy můžete očekávat až do 15.července.
Dlouhodobé ošetřovné nelze řetězit - pečovat střídavě o více nemocných po sobě. Nárok na další ošetřovné může vzniknout nejdříve po uplynutí dvanácti měsíců od uplynutí posledního dne
předchozího ošetřovného. S případnými dotazy vám pomohou pracovníci OSSZ.
Pokud se ukazuje, že nemocný bude potřebovat péči delší než 90 dnů, je vhodné se zajímat
o Příspěvek na péči. O tom si povíme zase v příštím čísle.
Bc. Zuzana Šrahůlková, Poradna pro pečující Educante

VZDĚLÁVÁNÍ PRO DOMÁCÍ PEČUJÍCÍ
Kurzy jsou pro účastníky zdarma, ale je třeba se na ně přihlásit. Počet účastníků je omezen.
Pondělí 10. 5. 10:00 – 16:00 • Základní domácí ošetřovatelská péče
Praktický workshop rozšiřující základní péči. Základní prvky bazální stimulace, jak hydratovat
nemocného, jak aplikovat Clexan, inzulín, péče o stomie apod. Přednáší Bc., Mgr. Martina Kalábová.
Úterý 25. 5. 10:00 – 16:00 • Péče o osoby se sluchovým postižením
Akreditovaný zážitkový workshop o komunikaci se sluchově postiženými a o tom, jak předcházet
nedorozumění, či možnosti využití kompenzačních pomůcek (Bc. Noema Čapková).
Pátek 4. 6. 13:00 – 19:00 • Krize jako nebezpečí i příležitost aneb „Jak nepřijít o nervy“
Akreditovaný kurz, ve kterém se podíváme na krizi z nového úhlu (Bc. Zuzana Šrahůlková).
Pondělí 7. 6. 10:00 – 16:00 • Praktická komunikace při péči o osobu s omezením
Akreditovaný kurz, díky kterému se budeme umět domluvit s člověkem, který má kombinovaná
postižení znemožňující mu komunikaci. Praktické zkušenosti nám předá Ludmila Kloudová.
Pondělí 14. 6. 10:00 – 16:00 • Aktivizace (nejen) seniorů v domácím prostředí
Zábavnou formou se naučíme postupy a techniky smyslové aktivizace (Mgr. Zdeněk Gloz).
Pátek 25. 6. 13:00 – 19:00 • Sebepéče
Poslední z kurzů je zaměřený na něco, co pečující nezná. Relax, odpočinek, čas na sebe a na to,
co nás těší. Jak na to? (PhDr. Tomáš Laz).
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Vlastivědné muzeum bojuje
o cenu Gloria musaealis
Generální rekonstrukce budovy pocházející ze
šestnáctého století, která vlivem velké dopravy
začala praskat. Nové podlahy i rozvody elektřiny a vody a především nové, moderní expozice.
Tím vším muselo při rekonstrukci projít Vlastivědné muzeum v Kyjově. Že šlo o rekonstrukci velmi
zdařilou, potvrzuje účast ve státní soutěži Gloria
musaealis.
„Muzeum jsme se rozhodli do soutěže přihlásit
v kategorii muzejní počin roku. Nyní probíhá hodnocení projektů, takže opravdu netušíme, jak to
dopadne. V naší kategorii je už teď přihlášeno
přes dvacet muzeí, tudíž konkurence je velmi silná. Muzea se ve své prezentaci dlouhodobě velmi zlepšují, proto budeme rádi, když se umístíme
v první desítce. Ocenění ovšem není naším hlavním cílem, protože my jsme ten cíl splnili už tím,
že jsme expozici realizovali a že se návštěvníkům
líbí. Samozřejmě ale odborné ocenění potěší,“
uvedla ředitelka Masarykova muzea v Hodoníně,
pod které Vlastivědné muzeum v Kyjově spadá,
Irena Chovančíková.
Pokud by Masarykovo muzeum v Hodoníně
v soutěži zabodovalo, nepůjde o jeho první
úspěch na poli rekonstrukcí objektů. Nejvyšším je
bezesporu ocenění pro Slovanské hradiště v Mikulčicích, které v roce 2008 vyhrálo kategorii Muzejní výstava roku. Cenu získalo za expozici nad
prvním a druhým kostelem. Za běžné situace už
by soutěžící věděli, jak si stojí. Vládní opatření ale
zbrzdila možnost hodnocení, a tak se vyhlášení
posune minimálně o několik týdnů.
„Normálně to probíhá tak, že koncem března
nebo začátkem dubna komise na svém zasedání
vyhodnotí projekty dvoukolově. Nejdřív určí první
desítku, kterou pak boduje a vybírá z ní oceněné projekty. Kolem 18. května, kdy je Mezinárodní
den muzeí, dochází obvykle ke slavnostnímu vy-

hlášení. Letos budeme rádi, když to bude možná
v červnu,“ doplnila Irena Chovančíková.
Stavební úpravy a obnova expozice Vlastivědného muzea v Kyjově skončily v loňském roce. Muzeum představuje různorodé sbírky od přírodovědy
přes historii a archeologii po etnografii. Protože
jsou si vlastivědná muzea poměrně podobná, to
kyjovské se při rekonstrukci zaměřilo na to, co ho
odlišuje. Například v oddělení historie se expozice soustředila na bývalou piaristickou knihovnu,
která obsahuje řadu i světově unikátních svazků.
„Protože v prostoru, který je k dispozici v kyjovském zámečku, není možné udělat nějakou
systematickou expozici, zaměřili jsme se na nejvýznamnější nález posledních let, a to je nález
langobardského pohřebiště. Ten ukazuje, že tato
lokalita byla osídlena v době stěhování národů,
ale i před ním, a že to osídlení mělo i evropský
kontext,“ řekla Irena Chovančíková. Nové expozice jsou více interaktivní, obsahují například i 3D
vizualizace.
(red)

K N I Ž N Í N OV I N KY

PŘIŠEL JSI, KDYŽ VENKU PRŠELO
Sandra Rokosová, 332 stran
Alice si bere svého přítele Richarda Skálu,
když zjistí, že je těhotná. Jejich společné
soužití začíná mít trhliny, a když Richard
nečekaně oznámí, že odjíždí do Afghánistánu na vojenskou misi, dostane ránu největší.
Alice zůstává s malým synem v domě své
tchyně, která jí situaci vůbec neulehčuje.
Aniž by to chtěla nebo plánovala, seznámí
se se svou osudovou láskou, Pavlem. Nemají to však snadné, oba mají jiné partnery
a smysl pro morální povinnost. Jejich láska
je však silná a opojná, ale stejně tak bolestná a spalující. Navíc se blíží čas, kdy se vrátí
Richard z Afghánistánu. Bude to ale úplně
jiný Richard, než kterého Alice znala.
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10 000 KILOMETRŮ PĚŠKY JIŽNÍ AMERIKOU
Jan Rendl, 338 stran
Téměř třicetiletý prodavač a příležitostný cestovatel se rozhodne pěšky přejít Jižní Ameriku.
Jak to může dopadnout? Vzdoruje jazykové
bariéře, drogám v kolumbijských ulicích a všudypřítomné chudobě. Vydává se do nitra kontinentu, aby poznal nový svět i sám sebe. Dostává se do Ekvádoru, který mu pokládá do cesty
všechny překážky ze svého arzenálu. Dokáže
se popasovat s nelidským vedrem v horách či
lijáky uprostřed deštných pralesů? Opravdu se
zatoulá do jediné české hospody na kontinentu
a okoření si putování pekelnou kocovinou? Proč
se v Peru málem ožení a následně sám vyběhne
šestitisícovku? A to ještě netuší, co ho čeká na
hranici s Bolívií.
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Jan Slabák
se stal čestným
občanem města
Kyjov má dalšího čestného občana. Stal se jím
Jan Slabák, zakladatel dechové hudby Moravanka.
Udělení občanství schválilo kyjovské zastupitelstvo. Jan Slabák si získal popularitu především
jako zakladatel i kapelník Moravanky a osobnost,
která dala podobu současné moravské dechovce.
Letos 24. března oslavil 80. narozeniny.
Starosta Kyjova František Lukl přednesl informaci o udělení čestného občanství během besedy,
kterou vysílal Český rozhlas Brno. „Jsem moc rád,
že Honza Slabák rozšíří řady čestných občanů
Kyjova. Toto ocenění získal zcela právem. Je to
velká osobnost dechovky a národopisu a zároveň
i člověk, který je skvělým vzorem pro mladé muzikanty nejen v naší základní umělecké škole,“ řekl
František Lukl.
Město původně plánovalo, že mu čestné občanství předá na Slováckém roku 2021 v rámci koncertu dechové hudby. Tento festival však zhatila
pandemie koronaviru. „Nicméně jsme si slíbili, že
v příštím roce to bude o to bujařejší a větší,“ doplnil
starosta František Lukl.
Jan Slabák je sice spojovaný hlavně s Brnem, narodil se ale nedaleko Kyjova, v Kelčanech. Je absolventem Janáčkovy akademie múzických umění
a hrával například s orchestrem Gustava Broma.
Jeho nejslavnější éra přišla po roce 1972, kdy založil Moravanku. Jako pedagog vychoval řadu žáků,
především na JAMU. I když nejznámější je jeho působení v dechovce, celý život miloval i klasickou
hudbu, kterou také do vysokého věku hrával.
(red)

Foto: Český rozhlas Brno
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SÁM SOBĚ PSEM
Jan Venca Francke, 226 stran
Inu což, narodil jsem se mámě a tátovi. Oba rodiče jsou sportovně založeni, a tak to plivli i na mě. Od závodního plavání
jsem se dostal k triatlonu a reprezentace rodné hroudy v něm.
V roce 2005 jsem se na rok odstěhoval do Colorada. V roce
2007 jsem se vydal k protinožcům, kde jsem strávil tři roky
a v roce 2010 mě vítr odfoukl do Kanady, která se stala mým
druhým domovem. Kromě triatlonu se věnuji extrémním, převážně zimním, ultramaratonům. Miluji windsurfing, orientační
běh a pohyb všeobecně. Od dětství hraji na kytaru. K tomu jsem
později přidal basu, bubny, perkuse, didgeridoo. Jsem svým způsobem bohém, kavárenský povaleč, vášnivý zahrádkář a pěstitel
všemožných rostlin, legálních i nelegálních, exotických i domácích. Miluji přírodu a její fungování! Miluji život! Život vychutnávám, nespěchám! Miluji svou ženu a naše dva syny!
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Kyjovské Slovácko jako zdroj inspirace
Literáti a básníci 2. část
NESTOR ČESKÝCH BÁSNÍKŮ

JUDr. Ivan Jelínek (1909-2002)
„Narodil jsem se 6. června 1909 v Kyjově, malém
městě na jihovýchodní Moravě. Dalekém, protože
jsem rodiště příliš brzy opustil. A přece byl Kyjov
součástí mého dětství. I teď už jen jeho jméno mi
vyvolává slabý pach dřevěného uhlí, jenž, jak si pamatuji, prostupoval město...“
(Z autobiografického románu o pěti dílech Jablko
se kouše, 1994)
Předkové básníka zapustili své kořeny po celé jižní Moravě. Z matčiny strany bohatší rod mlynářský, z otcovy strany z Olšovce u Bzence, stoletý
stařeček, který byl tesařem, milá „starulinka“ se
svým starozákonním pohledem na svět, maminka
se svou láskou k hudbě, kultivovaný otec – soudce, ti všichni ovlivňovali básníkův vztah k rodnému jazyku.
Básně začal psát jako student a první sbírka Perletě vyšla v Brně v roce 1933. Vydal 21 sbírek básní
po celém světě (Vídeň, Mnichov, Řím, Londýn, Los
Angeles), protože víc než polovinu života prožil
v exilu. Chtěl žít jako svobodný člověk, a proto
Hitlerovi vyhlásil soukromou válku. „Odmítám být
otrok. Otrokům se řekne: Bojuj! Nebojuj! Jsem
svobodně se rozhodující o svém životě, svém těle
a duši...“
Po porážce Francie odchází do Anglie, pracuje
v české redakci BBC a na vlastní žádost odchází na východní frontu jako válečný zpravodaj
k čs. vojenské jednotce, se kterou postupuje přes
Slovensko až do Prahy. Dva roky vede na přání
Františka Halase oddělení kulturních styků s Velkou Británií na Ministerstvu informací. Jako dobrý
znalec politiky a historie předvídá domácí politický vývoj v komunistickou diktaturu a odchází
po druhé do exilu. Život tu nemá lehký, v Kanadě
působí jako novinář i jako kovodělník, v Kalifornii
zakládá farmu a učí jazyky na US Army Language
School. V roce 1956 se vrací do Anglie, aby tam
pracoval jako kulturní redaktor BBC až do důchodu (a i řadu let po něm jako externista).
Po roce 1989 se vrací do rodného Kyjova. Nejprve
se v časopisech objevují jeho verše, které oznamují návrat básníka. V roce 1991 vychází sbírka
Světlo a tma, v roce 1992 Kořist. V roce 1991 přispívá do kyjovského literárního almanachu Návraty Kyjovska básněmi Jižní Morava a Podzimní
díky. V roce 1993 dostává čestné občanství města
Kyjova a se svou paní Zdenou se každoročně rád
vrací na jižní Moravu a do jižních Čech, odkud pochází ona. Básník má rád národopisné slavnosti
a miluje Jízdu králů ze Skoronic. Od prezidenta
Havla přebírá 28. října 1998 medaili Za zásluhy
o stát 1. stupně. Na Slovácký rok 1999 už nepřijel,
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ale poslal všem svým známým Kyjovjákům dopis
a verše s omluvou na svůj zdravotní stav. Zemřel
27. 9. 2002 v Londýně ve věku 93 let.
„Po čem se mi občas stýská, je krajina mého mládí, jihomoravské dialekty, stýská se mi po víně
a po písničce… Vyhovuje mi tento širý svět jako
místo pobytu a jestli se vůbec něčím cítím, tak
Evropanem...“
Po básníkově smrti nám ho připomíná pamětní
deska na místě, kde stával jeho rodný dům.
AUTOR „GALÁNEČKY Z JEŽOVA“

Vojtěch Rozner (1905 - 1991)
Básník a spisovatel Vojtěch Rozner (1905 – 1991)
se narodil jako třetí ze sedmi dětí venkovského
učitele v Uhřicích. Rodina se stěhovala po dědinách Slovácka – z Uhřic na Stupavu, pak do Hýsel,
Ježova, Žarošic a Žeravic. Osm let chodil Vojtěch
pěšky do osm kilometrů vzdáleného gymnázia
v Kyjově. „...Hýsly měly tolik nadaných dětí, že
z dědiny mající 106 čísel putovalo denně pěšky
polní cestou přes kopec do reálného gymnázia
v Kyjově na 60 studentů a pár žáků do měšťanky.
Málokterá obec dodala národu tolik inteligence.
Byli z nich učitelé, profesoři, kněží, důstojníci, doktoři, inženýři A chcete-li, i jeden literát...“
Psát začal Vojtěch už jako student gymnázia. Studium knihovnictví v Praze mu umožnilo skutečný
start do literárního světa, spolupráci s novinami
a s nakladatelstvím. Ještě před třicítkou měl za
sebou pět knih. Za román Vzpoura chalup o „zele-
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ných kádrech“ za 1. světové války na Kyjovsku dostal státní cenu a jeho básnický epos Galánečka
o dvanácti zpěvech si vysloužil cenu Akademie.
O jeho oblíbenosti na Slovácku svědčí pět vydání.
Vojtěch Rozner vydal i několik sbírek satirických
veršů a epigramů. V politickém procesu byl odsouzen na 11 let do uranových dolů a propuštěn
byl v roce 1960 na amnestii. Od té doby psal do
šuplíku, pracoval jako dělník v textilce, žil v Liberci,
kde se dočkal i rehabilitace po roce 1989, stal se
členem Obce českých a moravských spisovatelů,
ale vydání svých rukopisů se už nedožil. Zemřel
20. dubna 1991. V almanachu Návraty Kyjovska
z roku 1991 zanechal vzpomínku na rodný kraj:
Zpívající dědiny mého mládí.
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Jízda králů (Růže)
Ten král je čistý jako oči dětí.
V ústech má růži místo slova.
Až z chlapců vyrostou pak muži,
láska do růže se schová….
(Slovácký rok 1971)
Své verše Pavel shrnul do sbírek Rosa písničky
(1998), Dúbravěnko zelená (2006), Jít podle
hvězd (2012), Studánka (2015). Jeho verše doprovodily kresby kyjovských krojů malíře Františka Kudláče v kalendáři na rok 2012. Za studií
Pavel stárkoval s Ivo Kultem v pražském slováckém krúžku, a když přišel do Uherského Brodu,
probudil k životu se svými kamarády Zdeňkem
Černým, Jendou Kristem a Věrkem Blahutkou slovácký krúžek a pak spolu založili soubor Olšava.
Téměř třicet let pracoval jako ekonom v Buzuluku
Komárov a právě v této době, kdy byl tak daleko
od svého rodného kraje, posílal svým přátelům do
Kyjova své vzpomínky - ve verších.
„V šuplíku paměti si schovávám střípky ze Slováckých krúžků v Nětčicích, kde nás Klimoš učil cifrovat, na noční cesty z Vanošova sklípku, na večery
v Brodě u Rochů, na noční kasace, šlahačky. Tolik
všeho, radosti i smutku, tolik podob, tolik mladosti
neviditelně chodí se mnou. Na každém rohu láhev
červeného vína, na náměstí i policajt s námi zpíval.
A tehdy u Hrubé Vrbky se košatil strom v širém
poli a tajemnou nocí se táhla písnička jak chorál –
Dúbravěnko zelená...“
Pavel Černý vstoupil do síně slávy kyjovské radnice po básníku Ivanu Jelínkovi a malířce Gertrudě
Gruberové a stal se čestným občanem města
Kyjova.
Jiří Dunděra

… Hýlom, hýlom, Vlčnovjané - vyšívaní králi,
děvčice jim vrané koně samou růží osedlaly,
a vy, hudci z Velké, měkčící svou notu,
Nivnice, Vrbka, Javorník – vše vyslalo svůj květ,
takovou zahradu barev na celém světě nevidět,
hřmí Hluk a Šardičanům výskot hrdla zlatí,
cifruje chasa z Těšic, vyšlehl plamen gatí
opentlených chlapců od Lanžhotu!
Úryvek z Moravské idyly o dvanácti zpěvech
„Galánečka“ Vojtěcha Roznera

Pavel Černý (1929 – 2018)
bard kyjovského krúžku

Kyjovsko je bohaté na své básníky, ale má jednoho, který většinu svých veršů věnoval přátelům ze
slováckého krúžku a přímo i Slováckým rokům. Je
jím rodák ze Sobůlek Pavel Černý, bez kterého by
se od roku 1956 neobešla žádná publikace Slováckých roků nebo výročí slováckého krúžku:
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TESTOVÁNÍ
zaměstnanců ve firmách
i jednotlivců
v Kyjově a bez starostí!

Volejte 725 800 900
Centrum zdraví Kyjov, MUDr. Pavel Krezlík www.krejzlik.cz

Uzávěrka redakčních příspěvků do příštího čísla je 13. května 2021.
Připomínky k distribuci a obsahu Kyjovských novin můžete zasílat na adresu: mpechura@televizetvs.cz.
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Nový Golf
Napojený na Váš život
Je tu nový Golf, se kterým snadno udržíte svůj denní rytmus. Odemknete ho mobilním telefonem* a přivítá Vás kokpit
nastavený přesně podle Vašeho osobního profilu. Život Vám zjednoduší plně dotykové ovládání, přehledné digitální budíky,
Head-up-Display nebo aktuální dopravní informace z vašeho okolí získané pomocí rozhraní Car2X. Zbývá už jen spustit Váš
oblíbený playlist.
Kombinovaná spotřeba a emise CO₂ modelu Golf: 3,5–5 l / 100 km, 91–115 g/km.
Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.
*Po registraci do služby WeConnect a s kompatibilním mobilním telefonem.

Autorizovaný prodejce Volkswagen

TOP CENTRUM car

Brněnská 4031, 695 01 Hodonín, tel.: 518 389 811, www.topcentrumcar.cz

placená inzerce
PLACENÁ
INZERCE

