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Nový typ koronaviru, který se začátkem letošního roku rozšířil z Číny téměř po celé planetě, představoval pro naši generaci
nové, nepoznané a pouhým okem neviditelné nebezpečí. O to těžším a zákeřnějším se stal nepřítelem, na jehož útok nebyl připraven prakticky nikdo z nás. Snad i tento fakt přispěl k tomu, že naše společnost jako celek uvěřila varovným hlasům odborníků a rozhodla se nebezpečné koronavirové nákaze aktivně čelit. Hrozba katastrofálního rozšíření původně neznámé hrozby,
o jejíchž dopadech se v začátcích dalo jen spekulovat, tak byla protentokrát zažehnána. Díky tomu můžeme říct, že pokud se
proti šíření viru SARS-CoV-2, způsobujícímu v některých případech závažné plicní onemocnění Covid-19, rychle a důrazně
vystoupí, nemusí být pro společnost ani pro většinu z nás fatální.
Řada bezprecedentních opatření, s jejichž vedlejšími (především ekonomickými) dopady se teď musíme jako jedinci i jako
společnost vyrovnat, přinesla kýžený efekt. Na rozdíl od mnoha míst po celém světě nedošlo v České republice k nekontrolovatelnému šíření nebezpečného - vysoce nakažlivého viru, s nímž se imunitní systém nikoho z nás předtím nesetkal. Díky tomu
se podařilo to hlavní – udržet akceschopnost zdravotnictví a nedopustit jeho kolaps. Každému, kdo se v uplynulých týdnech
z různých příčin ocitl v ohrožení života, se tak dostalo patřičné lékařské pomoci. Víme, že spousty lidí v Evropě, v Americe či
v Asii takové štěstí neměly. Zprávy a obrázky z těch částí světa, kde se nepodařilo šíření nového koronaviru dostat rychle pod
kontrolu, byly a stále ještě jsou plné zmaru, zoufalství a smrti.
V Napajedlích jsme zpočátku žili v jakémsi koronavirovém závětří. Samospráva, městský úřad, jednotlivé městské organizace,
firmy i my občané jsme dbali všech pokynů a nařízení vydaných na základě doporučení odborníků vládou či ministerstvy. Dokázali jsme si vyrobit a vzájemně poskytnout ochranné pomůcky a chovali jsme se zodpovědně. V jednu chvíli si ale zákeřný
virus našel otevřenou cestu a v Napajedlích se rozhořelo jedno z ohnisek nákazy. V tu chvíli, těsně po Velikonocích, jsme však
už věděli, jak se účinně bránit a díky součinnosti města a kraje se podařilo vznikající požár rychle uhasit. Věřme, že – když na
to přijde – budeme stejně úspěšní i v budoucnu. Odlehčení, které nyní prožíváme, totiž může být jen dočasné. Ten virus je tu
s námi dál a odborníci varují, že musíme počítat s jeho novými útoky.
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„Pocit
ohrožení přinesl poznání o naší zranitelnosti,”
NOVINY
říká starostka města Napajedla Irena Brabcová.

„V roli starostky už mám za sebou několik krizových stavů. Vždy nás překvapilo něco, s čím se dosud nepočítalo a co
bylo třeba rychle zvládnout,” říká v rozhovoru pro speciální vydání Napajedelských novin starostka Irena Brabcová.
Po úspěšném odražení prvního útoku nového typu koronaviru, kdy se Napajedla stala jedním z ohnisek jeho výskytu,
pak může s úlevou dodat že: „Máme tým lidí, na které je spolehnutí a kteří ví, jak v danou chvíli účinně pomoci.”
Paní starostko, jak po prodělané zkuopravdu nebylo a není nejlépe. Podezíšenosti vnímáte úlohu obce v situacích,
ravost, rozsévání nedůvěry i neochota
jakou je šíření dosud nepoznaného
přijmout závažnost situace a uskromnit
typu vysoce nakažlivého viru?
se, dobrému zvládnutí podobných událostí rozhodně nepomáhají.”
„V souvislosti se šířením nového
typu koronaviru pojmenovaného jako
Odborníci varují, že je třeba počítat
SARS-CoV-2 byl na celostátní úrovs dalšími vlnami šíření nového typu
ni vyhlášen nouzový stav. Krizové
koronaviru a jím způsobené plicní neřízení bylo vedeno ústředním krizomoci Covid-19. Objevují se i názory, že
vým štábem a my všichni na nižších
se mohou objevit další podobné či zceúrovních samosprávy a státní správy
la nové hrozby s globálním dosahem.
jsme se v prvé řadě řídili nařízeními a
Jak je možné uchopit tato varování
doporučeními, která byla na této úrovz pohledu fungování a připravenosti
ni přijímána. Pro nás v Napajedlích to
obce?
znamenalo zejména zajistit zprostředkování všech zásadních informací, kte„To je opravdu hodně těžká otázka.
ré jsme jako radnice obdrželi, a dále
Vyzkoušeli jsme si, jak žít v izolaci a
koordinaci jednotlivých složek pomoci
přitom plnit své povinnosti a úkoly. Cía distribuce ochranných pomůcek. Pro
tím, že je nutné zlepšit naši připravenost
mne osobně se jedním z nejdůležitějk využívání postupů předávaných na
ších úkolů v době ohrožení stalo zajišdálku, především s využitím možností
tění plynulého chodu města a úřadu tak,
Jaké zásadní zkušenosti a poznatky
nových technologií. V této souvislosti
aby občané nepocítili žádné výraznější
z tohoto období si Vy osobně odnášíte
jsem si uvědomila, jak důležité je kvazměny oproti normálu.”
do své další práce i do svého osobního
litní a spolehlivé propojení s okolním
života?
světem. A naopak jak je zlé, když taKdy Vám bylo v uplynulých týdnech
kovou situaci zneužijí ke svým cílům
„Myslím si, že to, co máme v tuto
nejhůř?
hackeři.
chvíli za sebou, byla pro nás všechny
V době krize jsem čelila spoustě otá„Bylo to samozřejmě v době, kdy se u
hodně cenná zkušenost, která mimo
zek, jak pomáháme, co nakoupíme a
nás objevilo ohnisko nákazy. Vše bylo
jiné přinesla poznání o naší vlastní zraco rozdáme. Tím největším přínosem
o to horší, že v těch dnech po velikonitelnosti. Tím zásadním je pro mne
ale bylo podle mého názoru to, že naše
nočních svátcích se téměř v celé repubzjištění, že i v době, kdy jsme si zvykměsto zůstalo i v těžkých chvílích ohrolice začala situace uvolňovat My jsme
li ve velkém přijímat výdobytky naší
žení a karantény čisté a bezpečné. Mým
naopak museli dříve přijatá opatření
společnosti, se dokážeme obrazně řečepřáním teď je, aby se jistou formou fiokamžitě zpřísňovat. Úplně nejhorší
no vrátit zpátky na zem a s přehledem
nanční pomoci občanům stal fakt, že
chvíle jsem prožívala, když bylo třeba
se postarat nejen o sebe a o své blízké,
město udrží na svých bedrech zvýšené
utlumit činnost našich pečovatelek
ale také o všechny potřebné a ohroženáklady na likvidaci odpadů a jednotz důvodu karantény, do které musely
né. Uskromnit se, přizpůsobit se situaci
livé domácnosti tak v letošním roce
na základě nařízení Krajské hygienické
a s pokorou ji přijímat.
nebudou postaveny před další zátěž ve
stanice Zlín odejít. V ten okamžik jsem
Oproti těmto pozitivním dojmům ale
formě zvýšení nárůstu poplatku za odsi naplno uvědomila, že někteří naši
přišla i řada zjištění, která mne zneklidpady.”
občané nemají na světě kromě nich niňují. Z některých příspěvků, které jsem
Děkuji za rozhovor
koho jiného, kdo by se o ně postaral.”
zaregistrovala na sociálních sítích, mi
Michal Forst
Můžete tuto zcela novou situaci přirovnat k něčemu, co jste už dříve v roli
starostky zažila?
„Krizových stavů už mám za sebou v roli starostky více. Většinou to
byly situace spojené s velkou vodou.
Ale i ty byly pokaždé jiné a vždy nás
překvapilo něco, s čím se nepočítalo a
co bylo třeba rychle zvládnout. Myslím, že zásadní postupy jsou ve všech
takových případech obdobné. Tím nejdůležitějším je podle mého názoru mít
kolem sebe tým lidí, na které je možné se spolehnout, kteří ví, co je třeba
udělat a v danou chvíli dokáží účinně
pomoci. Tím týmem byli a jsou zaměstnanci města a městských organizací, z
nichž každý má svou nezastupitelnou
roli. Myslím, že i tentokrát ji všichni
zvládli na výbornou, za což jim tímto
vyslovuji velké poděkování.”
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Foto: Hasiči Napajedla

Starostka Napajedel Irena Brabcová s hejtmanem Zlínského kraje Jiřím Čunkem a velitelem
jednotky dobrovolných hasičů Markem Šiškou při přebírání prostředků určených k dezinfekci
napajedelských veřejných budov či prostranství a také společných prostor bytových domů
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Samospráva v karanténě
Karanténní opatření přijatá proti šíření nového typu koronaviru
se dotkla života prakticky všech občanů České republiky. Reagovat
na tuto situaci a respektovat všechna nařízení a doporučení, která
na základě stanoviska epidemiologů a dalších odborníků přijala
česká vláda, muselo i napajedelské zastupitelstvo. Jednání rady
města i zasedání zastupitelstva se tak v čase nouzového stavu konala ve zcela odlišných podmínkách než obvykle.

Foto: František Cívela

Termín letošního jarního zasedání Zastupitelstva města Napajedla byl
z původního dubnového termínu přeložen na pondělí 11. května 2020.
Důvodem byla nepříznivá epidemiologická situace ve městě, která vrcholila ve druhé polovině dubna.
Zasedání se za přísných hygienických podmínek konalo na nádvoří napajedelské radnice. Ačkoliv v ten den panovalo nestabilní počasí, dvacítka zúčastněných zastupitelů přijala usnesení ke všem bodům
programu. Diskuse nad některými aktuálními tématy byla odložena na
dobu, kdy budou k jejich projednání panovat příznivější podmínky.
V době platnosti karanténních
opatření se uskutečnila také dvě jednání Rady města Napajedla. Radní
při nich hlasovali po internetu. K diskusi a projednání jednotlivých bodů
bylo přitom využito konferenčního
telefonního hovoru anebo spojení
prostřednictvím technologie Skype.

Skype
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Jak to šlo u vás, ředitelé?
Anketa s vedoucími pracovníky příspěvkových organizací města Napajedla

Pečovatelská služba, Služby města Napajedla, základní školy, mateřská škola, Dům dětí a mládeže Matýsek, Klub
kultury – v souhrnu příspěvkové organizace města Napajedla – zásadně pocítily dopady opatření, která bylo třeba přijmout v reakci na ohrožení novým typem vysoce nakažlivého koronaviru. První dvě jmenované organizace se s tímto
nebezpečím dokonce setkaly tváří v tvář ve chvíli, kdy jejich pracovníci museli odejít do karantény.
(pozn.: V rámci následující ankety daly Napajedelské noviny slovo i ředitelce ZUŠ Rudolfa Firkušného. Tato organizace nepatří mezi příspěvkové organizace města, nicméně je významnou součástí napajedelského kulturního a společenského života.)

Napajedelské noviny požádaly vedoucí pracovníky uvedených organizací o odpovědi na následující otázky:

1/ Co bylo z Vašeho pohledu třeba udělat ve chvíli, kdy se ukázalo, že situace je v důsledku ohrožení novým
typem koronaviru vážná?

2/ V Napajedlích se situace vyhrotila až v týdnu po Velikonocích, kdy se ve městě objevilo ohnisko nákazy.
Co to znamenalo pro Vámi vedenou organizaci?

3/ Odborníci varují, že je třeba počítat s dalšími vlnami šíření nákazy virem SARS-CoV-2.
Jak se na tuto situaci připravujete?

4/ Přinesla neočekávaná a bezprecedentní situace z Vašeho pohledu i nějaká pozitiva a zjištění, kterými
bychom se měli v budoucnu řídit?

Mgr. Michaela Burešová, ředitelka Pečovatelské služby Napajedla, p.o.

1 Zachovat klid, nepanikařit, důsledně dodržovat hygienická pravidla a chránit sebe i ostatní - tzn.

nosit roušky a nesdružovat se. Tak se to stalo i ve skutečnosti.

2 Především velké obavy z toho, jak i v této těžké situaci zvládnout péči o osoby, které jsou na

našich službách závislé. A pak neskutečný sled telefonátů a emailů za účelem sehnat náhradu za
pracovnice, kterým byla Krajskou hygienickou stanicí Zlín nařízena karanténa.

3 Dostatečnou zásobou ochranných prostředků a pozitivním přístupem.
4 V krizové situaci jsem se přesvědčila, že i ve 21. století si lidé pomáhají a myslí na druhé.

Jménem příspěvkové organizace Pečovatelská služba Napajedla bych proto chtěla poděkovat
všem, kteří nás v době ohrožení kontaktovali a nabízeli pomoc. Moje poděkování patří především
těm, kteří nám darovali ochranné pomůcky, desinfekční prostředky a další vybavení pro zajištění
bezpečné péče o uživatele našich služeb. Dále chci poděkovat dobrovolníkům, kteří potřebným
osobám nakupovali potraviny a zajišťovali léky. Velmi si toho vážíme a všem přejeme pevné
zdraví, pohodu a dobrou mysl.

Ing. Aleš Jirků, ředitel Služeb města Napajedla, p.o.

Speciální vydání

1 V momentě, kdy se situace ukázala jako vážná, jsem rozhodl o rozdělení pracovníků (včetně

vedení) do dvou skupin. Jedna skupina vždy zůstala doma, se zákazem přijít do zaměstnání i po
pracovní době. Jelikož jsme měli vyzkoušený systém připojení z domova, mohli jsme využít
home office. Důležité bylo rychle sehnat roušky, v čemž nám pomohl Klub kultury. Desinfekci
jsme nakoupili v lékárně. Vstup do budovy zůstal zamčený, ale základní chod organizace byl
zajištěn. Především fungoval odvoz kontejnerů a úklid odpadkových košů.

2 Po Velikonocích se u nás situace nejprve trochu zklidnila. Pracovníci byli rozděleni do jednot-

livých šaten, byl zajištěn pravidelný úklid a desinfekce společných prostor. Všichni se podrobili
pravidelnému měření teploty. Bohužel - 21. dubna byl jedním z pracovníků nahlášen pozitivní
test na přítomnost viru SARS-CoV-2. Hygienická stanice tak nařídila čtyřem pracovníkům, kteří
s ním byli v bezprostředním kontaktu, domácí karanténu. Druhý den byl pozitivní test nahlášen
další pracovnicí a karanténa byla nařízena dalším čtyřem zaměstnancům. Den na to byla na základě epidemiologické situace v Napajedlích nařízena karanténa i pro všechny zbývající pracovníky.
V tu chvíli jsem měl jen několik hodin na zajištění obsluhy objednaného pohřbu v kapli, zajištění pracovníků na úklid odpadkových košů a zajištění vozidla pro odvoz kontejnerů. Naštěstí se to vše povedlo a občané naše potíže snad ani nezpozorovali.

3 Nachystat dostatek dezinfekce a roušek. Domluvit případnou spolupráci s firmami, které nám pomohly již v této krizi. A při-

pravit včasné rozdělení pracovníků do více samostatných skupin, které se nám osvědčilo už v uplynulých týdnech.

4 Příjemné bylo zjištění, že nám hodně lidí přálo brzký návrat pracovníků do zaměstnání a zároveň pochopilo důvody, proč

nebyly otevřené sběrné dvory. Na druhou stranu se našlo i pár občanů (osobně pevně doufám, že to byli nějací přespolní), kteří
v čase karantény přijeli ke kontejneru a když viděli, že je plný, tak se nerozpakovali hodit odpad přímo na zem.
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Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka 1. základní školy Napajedla

1 Z vlastní zkušenosti soudím, že kromě nezbytných opatření je nejdůležitější rychlá a detailní

informovanost veřejnosti, nejlépe prostřednictvím webových stránek. Nedostatek relevantních
informací totiž vede k „lidové tvořivosti“ – vyvolávání paniky a nedůvěry.

2 Vzhledem k tomu, že v danou chvíli již probíhala distanční výuka žáků a pedagogičtí pracovníci

fungovali v režimu home office, nepředstavovala pro nás tato situace prakticky žádný problém.

3 V průběhu měsíce června vyhodnotíme klady a zápory jednotlivých forem distanční výuky,

předáme si zkušenosti a stanovíme určité zásady pro případné opakování této situace v novém
školním roce. Pro všechny vyučující chystáme školení práce s programem Office 365 – online
služby a jeho využití ve škole. Právě Office 365 se nám totiž osvědčil jako dobrý nástroj k podpoře výuky v některých ročnících.

4 Myslím, že řada rodičů v době, o které je řeč, lépe pochopila náročnost práce učitelů. Přínosem

je určitě rozšíření komunikačních dovedností a technických znalostí učitelů i žáků. Za pozitivní
pokládám i posílení vědomí, co všechno pro nás běžný školní režim znamená. Potěšilo mě také, že žáci 9. ročníku přistoupili
velmi zodpovědně ke konzultacím a sami přešli do režimu „nemusím, ale chci“. Pro mě osobně je pak velkým pozitivem potvrzení vědomí, že se na své kolegy mohu v každé situaci spolehnout a že jsme skvělý tým, v němž je ochota pomoci druhému
samozřejmostí.
Nová situace však přinesla i řadu otázek. Vedeme dostatečně žáky / své děti k zodpovědnosti, ke schopnosti vyhledávat si
samostatně informace, ke schopnosti samostudia? Můžeme se spolehnout na to, že všechny rodiny mají odpovídající technické
vybavení? Neměla by škola disponovat určitým množstvím přenosných počítačů pro žáky?

PaedDr. Miroslav Veselý, ředitel 2. základní školy Napajedla

1 Neprodleně zajistit uzavření školy a přejít na distanční vzdělávání žáků. Proškolit učitele na

tuto formu vzdělávání a zajistit pro ni kvalitnější aplikaci (TEAMS místo Bakalářů). Následně
připravit zápis k povinné školní docházce bez přítomnosti rodičů a dětí.

2 Nic zvláštního, protože již od začátku epidemiologické hrozby byla ve škole zavedena přísná

bezpečnostní a krizová opatření.

3 Úkoly, které jsme museli vyřešit (distanční vzdělávání, chod školy, bezpečnostní opatření, atd.)

- to jsou vlastně zkušenosti pro případnou druhou vlnu epidemie, která snad nenastane.

4 Zkrátka poznání, že se umíme i s takovou mimořádnou situací vypořádat. Potvrdila se flexi-

bilita učitelů a jejich schopnost pracovat i v situaci, s níž doposud neměli žádnou zkušenost.
Projevila se solidarita, když několik pracovníků školy šilo roušky a paní kuchařky vypomáhaly
s vařením v Domově seniorů v Napajedlích. Fungovala týmová spolupráce pedagogických pracovníků při realizaci distanční výuky. Převážná většina rodičů se i v krizové situaci zajímala o
vzdělávání svých dětí.

Bc. Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

1 Z mého pohledu reagovalo Město Napajedla přiměřeně. Spolupracovalo s orgány a institucemi,

které měly na situaci zásadní vliv – se Zlínským krajem, Krajskou hygienickou stanicí, Policií
ČR, složkami záchranného systému a všemi vedoucími pracovníky organizačních složek města.
Na stránkách městského úřadu byly k dispozici všechny důležité informace, včetně potřebných
kontaktů. Přijatá opatření se projevila zejména při nárůstu pozitivních případů z prodejny COOP
v Napajedlích.

2 V tomto období docházeli zaměstnanci v omezeném režimu, aby zajistili dezinfekci všech pro-

stor mateřské školy a připravili jeden z objektů k malování. Všichni byli se situací seznámeni,
byli poučeni o zásadách bezpečnosti při výkonu práce a byly jim poskytnuty ochranné pomůcky
(roušky, rukavice, dezinfekční prostředky). Pracovníci byli rozděleni do směn s cílem omezit
jejich počet na každém pracovišti. Dodržovali všechny zásady, které byly vypracovány v dokumentu „Příkaz ředitelky školy v době zvýšené epidemiologické situace”.

3 Prostřednictvím pokynů ředitelky máme zajištěny podmínky provozu školy v době zvýšené

epidemiologické situace. Předzásobili jsme se dostatečným množstvím ochranných prostředků (dezinfekčními prostředky,
rukavicemi, jednorázovými ručníky a samozřejmě rouškami nejen pro zaměstnance, ale i pro děti). Zákonným zástupcům dětí
předáváme aktuální informace o provozu školy prostřednictvím webových stránek a nástěnek.

4 Z pohledu ředitelky mateřské školy můžu s potěšením říci, že jsem se mohla plně spolehnout na spolupráci a součinnost

všech pracovníků. Všichni ve zmíněném období prokázali smysl pro aktuální změny, respektování daných zásad a vykonávali
všechny potřebné činnosti (dezinfekce, úklid, nabídka vzdělávacích činností v období, kdy byla mateřská škola uzavřena).
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Miroslava Vavrušová, ředitelka Domu dětí a mládeže Matýsek, p.o.

1 Z mého pohledu se ukázalo jako velmi prozíravé uzavření našeho zařízení ještě v předstihu před

vyhlášením nouzového stavu. Tímto děkuji našemu zřizovateli za podporu.

2 V naší organizaci se i po Velikonocích pracovalo stejně jako před nimi – z části prezenčně

v budově a z části fungoval režim home office. Nadále jsme pracovali na výrobě roušek, které
jsme začali šít hned po vyhlášení nouzového stavu. Protože byla znát větší poptávka ze strany
veřejnosti, pracovali jsme na jejich výrobě intenzivněji a dodávali je městské policii, která je
distribuovala spoluobčanům.

3 Upřímně si neumím představit, že by nás stejná situace měla potkat znovu. Nicméně, vzhledem

k opatřením vlády, která uvolněním spustila provoz jednotlivých středisek volného času, si teď
můžeme vyzkoušet, jak by mohl provoz domu dětí a mládeže fungovat i s účastníky vzdělávání v omezeném režimu. To nám umožní zmapovat situaci a rizikovým faktorům, se kterými se
v tomto provozu setkáme, v budoucnu předejít.

4 Spíš bychom mohli vyjmenovat, o co všechno jsme v této situaci přišli. Padlo množství akcí, které v jarním období běžně

plní tabulky příležitostných aktivit na dvojnásobek kapacity. Nemohli jsme realizovat běžnou vzdělávací činnost v kroužcích.
Museli jsme pozastavit aktivity v projektu Šablony II. Budeme vracet velký objem finančních prostředků za neuskutečněné
lekce. Na druhou stranu - mnozí z nás si možná uvědomili, jak se dokážeme uskromnit ve svých potřebách anebo jak lze čerpat
energii z pouhé návštěvy lesa a prvních jarních slunečních paprsků. A ten, kdo není sobec, si možná uvědomil, že v takové
situaci nejde jenom o něj a jeho rodinu, ale že je třeba být ohleduplný vůči svému okolí, třeba seniorům v panelovém domě
anebo spoluobčanům, které potkává v obchodě. Z konkrétních zjištění mi vychází pozitivně ochota a vstřícnost v komunikaci
se složkami v našem městě – městskou policií, Klubem kultury a samozřejmě s paní starostkou a panem místostarostou.

Kateřina Tilšerová, zástupkyně ředitelky Klubu kultury Napajedla, p.o.

1 Klub kultury Napajedla reagoval na situaci zrušením premiéry dokumentu V síti, která měla

proběhnout v Kině Napajedla i s hostem. Očekávali jsme vyprodaný sál, dle nařízení se ale mohlo
v budově pohybovat pouze sto osob. Společně s vedením města jsme se rozhodli tuto i ostatní
akce v následujících dvou týdnech úplně zrušit. Den poté vyšlo nové nařízení vlády o zrušení
všech kulturních akcí nad třicet osob a také nařízení, které znamenalo uzavření všech našich
provozů – Café Klášter, Knihovny Boženy Benešové, informačního centra, muzea a kina. Byly
uzavřeny všechny zkušebny a zrušeny zkoušky našich souborů – Divadelního souboru Zdeňka
Štěpánka, Loutkového souboru Klubíčko i folklórních souborů Radovan, Pozdní sběr a Radovánek. Provoz Klubu kultury byl tedy velmi utlumen. V druhém týdnu po vyhlášení nouzového stavu jsme zajišťovali distribuci roušek napajedelským organizacím. Zároveň jsme zahájili práci na
oddělených pracovištích s minimálním vzájemným kontaktem, případně jsme se věnovali údržbě
mobiliáře ve venkovních prostorech.

2 Poté, co se objevila nákaza v Napajedlích, se u nás již nic zásadního nezměnilo. Dále jsme

pokračovali v práci na oddělených pracovištích, na kterých byla i nadále dodržována přísná hygienická opatření. Některým
pracovníkům byla nastavena výhradně práce z domu.

3 Některé kulturní akce jsme byli nuceni zrušit bez náhrady. Některé se nám podařilo přesunout na pozdější termín. Je nutné ale

počítat s možností návratu epidemie a opětovného rušení kulturních akcí. Proto jsme zatím opatrní s inzercí nových termínů.

4 Tato situace přinesla nové zkušenosti, které se mohou hodit nejen v případě dalších vln epidemie. Kina přišla s nabídkou on-
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line projekcí, muzea s virtuálními prohlídkami expozic, cestovní ruch s novými mobilními aplikacemi a knihovny s rozšířením
nabídky e-knih. Na Klubu kultury tak vznikla spousta nových nápadů, jakým směrem se mohou jednotlivá střediska rozvíjet.
Také v případě dalšího uzavírání provozů již dokážeme pružněji reagovat a okamžitě nastavit odlišné podmínky práce.

Lenka Hanáčková,
ředitelka Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

1 Domnívám se, že zásadní opatření byla v celostátním měřítku uplatněna rychle. I když - kdyby

nebylo mezilidské solidarity hlavně při šití roušek… V oboru školství byla opatření uplatněna bez
diskusí – jde přece o naše děti.

2 Znepokojivá informace… Nicméně tragickou událost republikového významu z ní udělala mé-

dia. Pro školu to znamenalo více dotazů, zda zvýšený výskyt nákazy neovlivní otevření školy 11.
května.

3 Budeme mít po ruce nutné množství roušek a dezinfekčních potřeb. Věřím, že o jejich dostup-

nost se stát po nynějších zkušenostech postará. Především už ale víme, co krizová situace přináší
a naše příští reakce by proběhla s větším nadhledem.

4 Myslím, že největší přínos je v nárůstu respektu mezi dětmi, učiteli a rodiči. A to tvoří dobrý

základ pro jiné obtížné životní situace. V umělecké škole je vztah učitele a žáka velmi intenzivní.
Je to dáno hlavně tím, že se zde učí disciplíny srozumitelné bez rozdílu rodného jazyka. Spousta hodin probíhá individuálně.
Vyučování na dálku jsme přijali jako nezbytnou alternativu pro pokračování uměleckého růstu žáků. Měli jsme možnost prožívat s dětmi jejich odloučení od kamarádů. U naprosté většiny z nich jsme viděli snahu naučit se hrát, zpívat nebo výtvarně
tvořit z úplně jiného pohledu než dosud. Myslím, že tato zkušenost nás posílila po osobnostní i pedagogické stránce. V „zušce“
jsou učitelé, kteří učí rádi. Teď poznali, že jde učit i za zdánlivě nepřijatelných podmínek.
6
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… a jak vypadala práce úřadu, paní tajemnice?
O odpověď na stejné otázky jsme požádali i tajemnici Městského úřadu Napajedla.

Ing. Bc. Zdeňka Sukupová, tajemnice Městského úřadu Napajedla

1 Bylo třeba neprodleně přijmout organizační opatření k zajištění dočasně omezeného provozu

úřadu, především omezení výkonu některých agend i omezení úředních hodin pro veřejnost a
zároveň uzavření budovy mimo tyto hodiny. Omezen byl i kontakt pracovníků a jejich pohyb po
společných prostorách. Některým zaměstnancům jsme umožnili skloubit pracovní činnost s hlídáním dětí. Samozřejmostí bylo nošení roušek a důsledné dodržování hygienických pravidel.
Zaměstnanci byli vybaveni desinfekčními gely a rukavicemi. Všechny společné prostory, pracoviště i vstupy byly pravidelně desinfikovány. Na některá pracoviště byly instalovány bezpečnostní přepážky.

2 S ohledem na situaci (velká část zaměstnanců navštěvovala prodejnu COOP) jsme dbali na to,

aby byla ve vztahu k výskytu nákazy virem SARS – CoV - 2 dodržována zpřísněná hygienická
pravidla a aby zaměstnanci věnovali zvýšenou pozornost svému zdravotnímu stavu. Někteří pracovníci byli testováni a přesto, že všichni měli negativní výsledek testu, museli zůstat ve čtrnáctidenní karanténě. Došlo tím k omezení činnosti některých odborů.

3 Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení

jejich života a zdraví stále, nejen v době pandemie. Jelikož může přetrvávat nejen nebezpečí nákazy novým koronavirem, ale
i nákazy jiným z respiračních onemocnění, budeme i nadále dodržovat zvýšená hygienická opatření. Pokud se situace vyhrotí,
určitě využijeme získané zkušenosti a všechna opatření dále zpřísníme.
V době ohrožení jsme se všichni lépe naučili pracovat a komunikovat v režimu on-line. To je jistě cenná zkušenost.

4 Při této příležitosti dovolte, abych teď adresovala speciální poděkování našim uklízečkám, které považuji za velmi důležité

členy našeho týmu. Zejména nyní, kdy musí pracovat v náročnějších podmínkách a neustále přicházejí do styku se silnými
desinfekčními prostředky, si jejich práce velmi vážím.

Napajedelští
živnostníci,
obchodníci,
restauratéři…
Vážíme si vás,
potřebujeme
vás a chceme
vám pomoci
Vám, kteří máte provozovnu na území města a jste tradiční součástí napajedelského
prostředí, nabízíme zdarma inzertní prostor v rozsahu 1/4 strany v některém z letošních
vydání Napajedelských novin.
Sdělte svým zákazníkům, proč by měli své peníze utratit právě u vás.
Nalákejte je a řekněte jim, čím pro ně může být nákup zboží a služeb u vás zajímavější
než v neosobním prostředí e-shopů a velkých nákupních center nebo řetězců.
Návrhy na obsah inzerce posílejte na e-mailovou adresu: noviny@napajedla.cz .
Pomůžeme vám s doladěním textů i s grafickou podobou inzerátů.
Rada města Napajedla
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Rouška

účinný nástroj
i symbol solidarity

Jednoduchým, ale velmi účinným nástrojem v boji proti šíření nového typu vysoce nakažlivého koronaviru se staly
obyčejné látkové roušky. S odstupem času a při pohledu na vývoj epidemiologické situace v jednotlivých zemích lze
říci, že rychlé nasazení této jednoduché a lehce zhotovitelné pomůcky bylo jedním ze zásadních kroků, které v České
republice zamezily nekontrolovatelnému šíření nákazy. Jelikož roušky byly v prvních dnech nouzového stavu nedostatkovým zbožím, patří velký dík všem, kdo se zasloužili o jejich výrobu a distribuci tam, kde si je nedokázali sami
zhotovit anebo jich ze dne na den potřebovali velké množství.

Požadavek zakrýt si ústa rouškou
anebo jiným účinným způsobem, aby
při mluvení, kýchání či kašlání nedocházelo k uvolnění velkého množství
kapének potenciálně nesoucích nálož
nebezpečného viru, zazněl takřka ze
dne na den v první polovině března. Politici tak reagovali na důrazná doporučení epidemiologů a virologů, kteří se
shodli na tom, že tato jednoduchá pomůcka může v boji proti vysoce nakažlivému koronaviru sehrát zásadní roli.
Roušky však v tu chvíli nebyly
k mání. Lékárny jich měly na skladech
minimum. Stejně jako prodejci ochranných pomůcek, kterým chyběly i respirátory. Dostatek roušek neměly ani nemocnice či zařízení sociální péče. Obce
i jednotlivé domácnosti si však dokázaly poradit a potřebné množství roušek si
dříve či později svépomocně zhotovily.
Mezi lidmi se rozjela vlna solidarity a
spolupráce. Jedni dali k dispozici materiál, druzí šili, třetí rozváželi. Za pár
dní se tak dostalo nejen na členy rodin
a blízké i vzdálené sousedy. Roušky od
šikovných žen a různých kolektivů putovaly do nemocnic, domů pro seniory
a do dalších zařízení pro výkon pečovatelské služby.
8

I v Napajedlích se ve velkém šilo
hned na několika místech. Rychle zareagovaly městské organizace, některé
soukromé firmy i desítky lidí sdružujících se do skupin schopných během
několika dní zhotovit a rozvést tisíce
roušek.
„Zpočátku jsme šili z toho, co jsme
měli doma, ale brzy jsme mohli začít
pracovat i s tím, co se dařilo sbírat od
veřejnosti a soukromých firem. Chtěli jsme rychle vyrobit co nejvíce roušek, ale zároveň jsme nemohli úplně
upustit od našich běžných povinností. Domů jsme se tak často rozcházeli až v podvečer. Někteří z nás pak
pokračovali v šití roušek i doma,” vzpomíná na březnové dny ředitelka Domu
dětí a mládeže Matýsek Mirka Vavrušová a dodává: „Aby byl materiál pro
šití opravdu čistý a hygienický, několik
týdnů to tady vypadalo jako v prádelně. Pračka, sušička i žehlička jely celé
dny.” Při praní látek a šití se činili i
rodinní příslušníci, spolupracovníci a
známí pracovníků DDM Matýsek, dále
pracovnice mateřské školy, učitelky,
vychovatelky z družin, pečovatelky či
zaměstnanci krajského Domu pro seniory na Husově ulici.

Pro nashromáždění dostatečného
množství materiálu byla zásadní aktivita pracovnic Klubu kultury, které
před budovou Nového Kláštera zřídily
veřejné sběrné místo pro látky a galanterii. Byl to důležitý počin v rámci úkolu, kterým je hned na počátku
nouzového stavu pověřila starostka
města, a sice zajištěním koordinace
výroby ochranných pomůcek a jejich distribuce. Hned v prvních dnech
epidemiologického ohrožení se pracovnicím Klubu kultury navíc podařilo obstarat několik desítek roušek a
respirátorů, kterými vzápětí vybavily
pracovníky zdravotního střediska, členy Městské policie a pracovnice Pečovatelské služby Napajedla. „Cílem
pracovníků příspěvkových organizací,
zaměstnanců městského úřadu i některých členů samosprávy, kteří se zapojili do výroby a rozvozu roušek, bylo
co nejrychleji zásobovat ochrannými
prostředky především napajedelské občany, naše pečovatelky a klienty městských domů s pečovatelskou službou,”
informuje starostka Irena Brabcová.
Na tom, že se věc podařila, pak měli
zásadní podíl i strážníci Městské policie Napajedla, kteří po několika dnech
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krizového stavu převzali zajištění rozvozu zásadního množství vyrobených
ochranných pomůcek. „Denisa Kalmárová roušky vyzvedla a předala je paní
starostce, která je s manželem balila po
dvou kusech do fólie. Strážníci je pak
z části předali svým kolegům z městské
i státní policie a z části rozvezli na
zdravotní středisko, na městský úřad,
do domů s pečovatelskou službou,
pracovníkům technických služeb i
občanům, kteří o ně projevili zájem,”
upřesňuje ředitelka DDM Matýsek
Mirka Vavrušová.
Významná část materiálu, kterou k
Novému Klášteru nosili napajedelští
občané i živnostníci (velké množství
látek daroval Hotel Malina, ale i zlínská nemocnice), putovala také k ochotným a šikovným dočasným švadlenám
z Napajedel i okolí. Asi největší
neformální veřejnou skupinu lidí, kteří
se sdružili za účelem výroby a distribuce
roušek, daly dohromady Olga Kovaříková Pekařová a Vendula Vrzalová. Na
svém facebookovém profilu deklarovala tato skupina více než pět a půl tisíce
zhotovených roušek, které našly své
vděčné majitele z části v našem městě,
ale především ve zdravotnických zařízeních a organizacích sociálních služeb
v Otrokovicích či ve Zlíně.
Zapojily se také soukromé firmy.
Stovky roušek dokázala rychle zhotovit třeba firma Bioga. „Spolu s rouškami od domácích švadlen a z Matýska
jsme je kromě už výše jmenovaných
míst rozvážely v prvních dnech krize
také do některých obchodů a na poštu,”
dodává zástupkyně ředitelky Klubu
kultury Kateřina Tilšerová.
Další společností sídlící v Napajedlích, která významně pomohla, byla firma Matchball. Pro dobrou věc ji získal
člen Zastupitelstva města Napajedla
Vilém Skála. „Do Napajedel se podařilo dopravit velké množství materiálu
na výrobu jednorázových roušek. Problém byl s jeho nastříháním. S přispěním šťastné náhody nabídl obrovskou
pomoc majitel Matchballu Jirka Rozsypálek, který nakoupil další materiál a
všechen pak nechal zpracovat přesně na
míru na firemních řezačkách. Po zkompletování a desinfekci putovalo 15 tisíc
kusů našich roušek do napajedelských
domů s pečovatelskou službou, do zlínské krajské nemocnice, do Domu pro
seniory v Lukově, do Alzheimercenter
ve Zlíně a v Ostravě i do řady menších
organizací a spolků,” říká Vilém Skála,
jehož zásluhou se do některých výše
jmenovaných institucí a k jednotlivým
občanům Napajedel dostalo také 18
tisíc kusů filtrů s obsahem aktivního
stříbra, které dokázaly po vložení do
roušky částečně ochránit přímo svého
nositele.
Michal Forst
Foto: František Cívela

Vhod přišly i ochranné štíty
Vedle šití roušek se vzápětí rozběhla i výroba další důležité ochranné pomůcky –
obličejových štítů. Jejich produkce se rychle stala doménou vlastníků 3D tiskáren.
Jedna z firem vlastnících tato důmyslná zařízení darovala více než stovku štítů také
napajedelské Pečovatelské službě, pracovníkům Domova pro seniory Napajedla,
policistům, zaměstnancům městského úřadu a doktorům či lékárnicím ze zdravotního střediska.

„Jménem Pečovatelské služby Napajedla chci velmi poděkovat za
poskytnuté ochranné prostředky. Přikládáme důkaz, že i v uplynulém
velmi náročném období nám to slušelo.”
Mgr. Michaela Burešová, ředitelka organizace
K poděkování se připojujeme i my z Odboru sociálních věcí
Městského úřadu Napajedla. Obličejové štíty v komunikaci s klienty
pravidelně používáme. Opravdu hodně nám pomáhají v případě
kontaktu s klienty, kteří z důvodu svého zdravotního stavu potřebují
při rozhovoru s námi odezírat.
Alena Kašná, vedoucí odboru
Foto: Pečovatelská služba Napajedla, p.o.
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Když v Napajedlích vzplálo ohnisko

Speciální vydání

Celostátní média psala o záhadě na Moravě. Na rozum to nešlo ani náměstku ministra zdravotnictví Romanu Prymulovi, který se stal ikonou boje proti masovému rozšíření nákazy nemocí Covid-19. Jak se stalo, že v době roušek,
desinfekcí a všemožných hygienických opatření vzplálo ohnisko nákazy v místě, kde do té chvíle žádná nebyla? Nový
typ koronaviru původem z Číny je zkrátka zákeřný nepřítel. Dostane-li šanci uchytit se mezi lidmi, využije ji. V Napajedlích se tak stalo začátkem dubna.
Jak zjistila Krajská hygienická stanice Zlínského kraje (dále jen KHS),
nemoc se projevila u zaměstnanců
prodejny COOP Napajedla v ulici Na
Kapli. Hygienici proto nastavili protiepidemická opatření, aby se zamezilo
šíření onemocnění, a dne 18. 4. 2020
adresovali výzvu občanům Napajedel,
aby v případě klinických obtíží kontaktovali KHS. Vydali rovněž doporučení
provádět důkladnou dezinfekci společných prostor bytových domů.
„V prodejně v Napajedlích došlo k
šíření onemocnění od známého zdroje,
tj. od personálu prodejny. KHS neprodleně nastavila jednotlivá opatření tak,
aby se zamezilo šíření onemocnění.
V epidemiologické souvislosti nákazy
COVID-19 jsme v Napajedlích provedli celkem 227 odběrů a bylo dohledáno celkem 42 pozitivních osob. Z řad
personálu je pozitivních 7 osob, mezi
zákazníky 11. Další dohledané pozitivní případy jsou rodinné kontakty z řad
personálu i zákazníků (více z řad personálu). Všechny dohledané případy
onemocnění souvisí s danou prodejnou
a další ohniska nákazy nebyla zjištěna. Na základě monitorování situace a
provedených odběrů v populaci a v rizikových skupinách nebylo zaznamenáno další šíření onemocnění. Situaci
průběžně vyhodnocujeme,” oznámila
v půli května Vendula Ševčíková, odborný rada, vedoucí oddělení kanceláře
ředitele KHS ZK.

Na začátku celé krize, ve chvíli, kdy
bylo jasné, že v našem městě vzplálo
jedno z ohnisek nákazy novým typem
koronaviru, však nikdo nemohl předem
říci, jak se situace skutečně vyvine.
Starostka Napajedel Irena Brabcová
později přiznala, že v tu chvíli pro ni
začaly nejhorší dny od počátku celé koronavirové krize. Situace byla vyhrocená především v okamžiku, kdy museli
do hygieniky nařízené karantény odejít
pracovníci příspěvkových organizací
Pečovatelská služba a Služby města
Napajedla.
Ve spolupráci s napajedelskou samosprávou a městským úřadem se do ře-

COOP Napajedla - celkem 41
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Graf zobrazuje průběh šíření nákazy s ohniskem v napajedelské prodejně COOP v dubnových a
květnových dnech. Čísla znamenají počet osob, kterým byla nákaza virem SARS CoV-2 v daný
den prokázána.
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šení krizové situace ve městě zapojily
vedle KHS také ostatní orgány a složky
Zlínského kraje. Hejtman Jiří Čunek
komentoval aktuálně vzniklou situaci
na tiskové konferenci dne 22. dubna.
„Ve Zlínském kraji nám momentálně
největší problém vznikl v Napajedlích,
kde máme 18 pozitivně testovaných
občanů, a tato vlna se přelila do Otrokovic, kde je momentálně 11 pozitivních lidí, z toho 4 jsou v přímé návaznosti na Napajedla,“ informoval a dále
sdělil: „Testovali jsme asi 40 zákazníků
napajedelského obchodu, odkud se rozšířila nákaza. Většina je negativních.“
Hejtman tehdy zároveň sdělil, že test na
COVID-19 bude proveden také u všech
obyvatel zařízení pro seniory v Napajedlích, ať v případě krajem zřizovaného Domova pro seniory, tak i u městských domů s pečovatelskou službou,
a dodal: „Věřím, že nebude nutné dělat
žádná drastická opatření a zvládneme
zde nákazu stejně, jak se nám ji podařilo zvládnout v Uherském Brodě.”
Právě zkušenost z předchozí krizové situace v Uherském Brodě se všem,
kteří zvládali likvidaci ohniska nákazy
v Napajedlích, nesmírně hodila. Vyplynulo z ní, jak důležitá je vedle dodržování hygienický zásad a požadavku
zamezit sdružování lidí i plošná aplikace desinfekčních přípravků. Ta se stala
úkolem napajedelských hasičů.
O necelý týden později, 28. dubna,
zazněla na další tiskové konferenci informace o počtu nakažených nemocí
COVID-19 ve Zlínském kraji. K uvedenému dni jich bylo 325, přičemž
148 lidí již bylo vyléčeno. „Kolem tří
set lidí všech věkových kategorií mělo

Speciální vydání

mírný průběh nemoci,“ konstatoval
hejtman Čunek a dodal: „V zařízeních
sociálních služeb nemáme hlášeny žádné další případy nákazy, 37 pracovníků
sociálních služeb zůstává v karanténě.
Opatření nastavená krizovým štábem a
KHS v Napajedlích budou ještě asi čtrnáct dnů pokračovat.”
Že vše nakonec dobře dopadlo
a situace byla zvládnuta, už víme
jak z vlastní zkušenosti, tak z výše
uvedených slov vedoucí kanceláře
ředitelky KHS. Na místě je tedy poděkovat všem, kteří se na zvládnutí
krize podíleli. Vedle výše jmenovaných a vedle těch, o nichž píšeme na
jiném místě – především napajedelským hasičům či příslušníkům Městské policie – také těm, kteří pomohli
zvládnout všechny povinnosti našim
pečovatelkám a pracovníkům služeb,
jimž byla nařízena karanténa. Jak to
bylo se zajištěním přetíženého odpadového hospodářství, píšou Napajedelské
noviny ve svém řádném červnovém
vydání. Na tomto místě je pak třeba dát
prostor děkovným slovům na adresu
otrokovické příspěvkové organizace
SENIOR, která v nejtěžších chvílích
převzala v Napajedlích část výkonu
pečovatelské služby.
„Přáním ředitelky Pečovatelské služby Napajedla Michaely Burešové bylo
pomoci s péčí o klienty, kteří by jinak
byli ohroženi na životě nebo o ty, kteří
nemají rodinné příslušníky, jež by se o
ně starali,“ uvedla vedoucí sociálního
odboru Městského úřadu Otrokovice
Květoslava Horáková. Pomocnou ruku
pak podali pracovníci příspěvkové organizace SENIOR. „Rozhodnuti pomoci jsme byli hned. Jen jsme museli
přeorganizovat režim terénních služeb
v SENIORu tak, abychom mohli potvrdit celý rozsah potřebné péče od pondělí do soboty v Napajedlích,“ říká ředitel
SENIORu Otrokovice Zdeněk Mikel.
Pracovníci této organizace následně
prováděli v našem městě úkony osobní péče a klientům rozváželi obědy.
„Vybavili jsme je všemi potřebnými
osobními ochrannými pomůckami rouškou, štítem, pláštěm, rukavicemi“,
dodala Michaela Burešová, ředitelka
Pečovatelských služeb Napajedla.
„Děkujeme za pomoc SENIORu Otrokovice. Jsme rádi, že se nám společně
podařilo zachovat dosavadní způsob
života našich klientů v jejich domácím
prostředí“, uzavírá starostka Napajedel
Irena Brabcová, která podotkla, že právě plné uvědomění si faktu, že mezi našimi spoluobčany jsou lidé, kteří vedle
pečovatelek a pracovníků sociálních
služeb nemají nikoho, na koho by se
mohli obrátit s prosbou o pomoc, pro ni
bylo jednou z nejsilnějších zkušeností
uplynulých týdnů.
Michal Forst

červen 06/2020

www.napajedla.cz

Výroba v napajedelské Fatře
běžela téměř bez omezení
V březnu letošního roku se naše životy obrátily naruby. Našel si k nám cestu
nový virus. A nejen k nám, nakazil celý svět. Proto jsme již od prvního březnového týdne tohoto roku začali i ve Fatře zavádět preventivní opatření proti
šíření onemocnění COVID-19, která se postupně s vývojem epidemiologické
situace v České republice dále zpřísňovala.
Začalo to omezováním služebních
zboží, které se prodává koncovým zácest a zahraničních návštěv. Následně
kazníkům přes velké obchodní domy,
jsme nařídili pracovníkům vracejícím
protože ty byly v podstatě na celém
se ze zahraniční dovolené (zejména
světě uzavřeny. Pozitivní bylo, že jsme
z Itálie), aby preventivně zůstali 14 dnů
část pracovníků z Chropyně, kteří by
po návratu doma. Vyzvali jsme všechjinak museli zůstat doma na prostony zaměstnance k důslednému dodržojích, mohli využít k posílení výroby
vání hygienických zásad a dodržování
v Napajedlích.
odstupových vzdáleností. V prostorách
A co nám tato krize nečekaně způsofirmy se zvýšila četnost úklidů a desinbená celosvětovou pandemií přinesla?
fekcí povrchů ploch, omezil se pohyb
Rád bych zmínil operativní přístup na
externích řidičů po areálech a minimastředisku výroby hraček, kdy kolegové
lizoval se kontakt našich pracovníků
nečekali na dodání roušek z externích
s nimi. Zrušily se exkurze, hromadné
zdrojů a sami zahájili jejich výrobu pro
návštěvy apod.
potřeby všech pracovníků Fatry. O lidPo vyhlášení nouzového stavu jsme
ské sounáležitosti v těchto časech svědpřistoupili k dalším preventivním a
čí rovněž dobrovolnická akce domácí
restriktivním opatřením, mimo jiné
šití roušek pro potřeby firmy organik omezení koncentrace osob všude
zovaná personálním úsekem. Celkem
tam, kde to bylo možné. Cílem všech
bylo ušito téměř 4 000 ks roušek a z
těchto opatření bylo minimalizovat
toho zhruba polovina vznikla přímo ve
možnost nákazy našich pracovníků a
Fatře, kde se oddělení na výrobu hrazamezit jejímu případnému dalšímu šíček proměnilo v šicí dílnu. O druhou
ření. Zdá se, že odpovědným přístupem
půlku se zasloužili dobrovolníci z řad
nás všech se to podařilo a za to bych
zaměstnanců a jejich rodinných příchtěl upřímně všem našim zaměstnanslušníků, kterých bylo více než šedesát.
cům poděkovat.
Kromě této aktivity jsme také rádi
Ve Fatře jsme zřídili krizový štáb,
pomohli externím organizacím. Konkterý průběžně monitoruje situaci
krétně jsme vyhověli řediteli Domov době pandemie. Po materiální stránva pro seniory Napajedla. Oslovil nás
ce jsme se zejména zpočátku potýkali
s žádostí o pláštěnky, které by využili
s nedostatkem roušek, respirátorů, dejako ochranný oděv při styku s posinfekčních prostředků apod. Přes netencionálně nakaženými klienty. Nedostatek těchto prostředků na trhu se
váhali jsme a okamžitě jim poskytpodařilo potřebný materiál zajistit. Sali 50 ks Esoplastů a k tomu přidali
mozřejmě jsme sledovali i stav zakázek
stejné množství ochranných návleků
a zásob a pečovali o zdravé cash flow
na nohy. Stejně tak jsme reagovali na
společnosti.
dotaz Zdravotního ústavu paliativní a
hospicové péče z Uherského Hradiště
Nejtíživější období jsme prožívali na
a věnovali jim 50 ks respirátorů FFP2.
přelomu dubna a května, kdy se ohnisko nákazy novým typem koronoviru
Závěrem bych rád citoval klasické
objevilo i přímo ve městě Napajedla.
pořekadlo, že všechno zlé je pro něco
Ve Fatře jsme měli čtyři pozitivní zadobré. Koronavirus je velký průšvih,
městnance. Tuto krizovou situaci jsme
který ještě zdaleka není za námi, ale
zvládli i díky spolupráci s Krajskou hydoba, kterou nám přinesl, nás možná
gienickou stanicí Zlínského kraje. Rád
něco naučila. Hlavně to, že k práci,
bych vyzdvihl i vzájemnou spolupráci
výchově dětí a ke šťastnému životu
a informovanost o situaci s městem
opravdu nepotřebujeme zas až tak moc.
Napajedla. Důležitá byla i a pravidelná
A také to, jak důležitý je čas, který
komunikace směrem k našim zaměstinvestujeme do našich nejbližších.
nancům.
Tato doba nás možná poučila i o našem
okolí, o našich známých a přátelích.
Plná parkoviště před Fatrou jasně
A kdy bude za námi? Těžko říct. Coukazovala, že jsme v naší společnosvid-19 se totiž chová jako správný viti až na výjimky nemuseli zastavovat
rus - stále se množí, šíří a nechce se
nebo omezovat výrobu, což je pro další
vzdát. Ale třeba se nám jen snaží ukázat
vývoj firmy zcela zásadní. Je potřeba
cestu, jak si vytvořit nový systém hodzmínit, že v chropyňském výrobním
not a priorit.
areálu jsme museli na cca 2,5 měsíce
Ing. Pavel Čechmánek
generální ředitel Fatra, a.s.
výrazně omezit výrobu spotřebního
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Činnost napajedelských hasičů v době nouzového stavu
Dne 12. března 2020 vyhlásila Vláda
České republiky nouzový stav pro celé
území republiky z důvodu ohrožení
zdraví v souvislosti s prokázáním
výskytu onemocnění Covid-19. Napajedelští hasiči se museli přestat scházet
a plánovat připravené akce, nemohli
provádět pravidelná cvičení, mladým
hasičům byly pozastaveny schůzky a
závody, byla přesunuta Železná sobota
i další aktivity, které plánovaly na jarní
období. Zároveň byla neprodleně přijata všechna nutná opatření, aby se
předešlo případnému rozšíření nemoci
mezi členy jednotky a k omezení její
akceschopnosti.
Od 31. března 2020 začala Jednotka sboru dobrovolných hasičů města
Napajedla v rámci preventivních opatření pravidelně dezinfikovat vybrané
městské prostory. Dezinfekci prováděli
vždy dva členové jednotky vybave-

ní veškerými potřebnými ochrannými
prostředky a ručními postřikovači. Jednalo se o společné prostory obou městských domů s pečovatelskou službou,
vestibul budovy spořitelny, přístupy
ke služebnám Policie ČR a městské
policie a všechny zastávky v katastru
města Napajedla. Dezinfekce byla prováděna třikrát týdně až do konce nouzového stavu 17. května 2020. Jedenkrát týdně se prováděla také dezinfekce
společných prostor napajedelského
zdravotního střediska. Celkem proběhlo 21 pravidelných dezinfekcí a jedna
dezinfekce mimořádná. Hasiči při těchto akcích spotřebovali zhruba 2.000 litrů dezinfekčního roztoku.
K dalšímu zintenzivnění činnosti jednotky došlo po Velikonocích, kdy se
jedním z ohnisek nákazy novým typem
koronaviru stala napajedelská prodejna
potravin v ulici Na Kapli. Na základě

Otázka pro velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Napajedla Marka Šišku:
Odborníci varují, že je třeba počítat s dalšími vlnami epidemie
nemoci Covid-19. Jak se na tuto situaci připravujete?
„Budeme provádět cvičení a školit se v dané problematice, abychom
byli na další vlnu, která by mohla dorazit, plně připraveni.”

Víte, že…

V průběhu dubna a května bylo
k desinfekci veřejných prostor, budov a společných prostor bytových
domů spotřebováno více než 4.000
litrů desinfekčního roztoku?
výzvy Krajské hygienické stanice ve
Zlíně k pravidelné dezinfekci společných prostor bytových domů se hasiči
zapojili do zabezpečování a distribuce dezinfekce Anti-COVID správcům
jednotlivých bytových domů v Napajedlích. Ze skladů Zlínského kraje ve
Vizovicích a ve Zlíně dovezli 2.200
litrů tohoto prostředku, jehož uskladnění a distribuce probíhalo v několika
etapách v prostorách hasičské zbrojnice. Díky společnému nasazení všech
zúčastněných se šíření nákazy podařilo
v Napajedlích zastavit a 20. května
2020 bylo opatření Krajské hygienické
stanice odvoláno.
Poté se členové jednotky sboru dobrovolných hasičů podíleli na provedení
rozsáhlé dezinfekce budov obou napajedelských škol.
Marek Šiška, velitel JSDH Napajedla

Do desinfekce společných prostor se pustili i sami obyvatelé domů

Do desinfekce společných prostor, k níž v době zhoršené epidemiologické situace v Napajedlích vyzvala Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, se zapojili i samotní obyvatelé bytových domů. Po dobu několika týdnů bylo třeba každý
den ošetřit desinfekcí madla, zvonky, kliky, dveře či výtah. Všem, kteří se na této činnosti podíleli, patří nemalý dík. Ze
zkušeností epidemiologů totiž vyplývá, že právě desinfekce veřejných prostor hraje v boji proti šíření nového typu vysoce
nakažlivého koronaviru zásadní roli.
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