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SOBOTA 17. SRPNA
V chrámu Páně ve Francově Lhotě: 16.00Marie Matu-
šincová (1951), Francova Lhota

PONDĚLÍ 19. SRPNA
Ve smuteční obřadní síni krematoria ve Zlíně:
10.30 Ivan Rosík (1965), Komárov, Ve smuteční obřadní
síni v Kroměříži: 14.00 Václav Vítek (1955), Chropyně

ÚTERÝ 20. SRPNA:
Ve smuteční obřadní síni ve Vsetíně:
15.00Marie Kašparová (1929), Vsetín
Za spolupráci děkujeme Pohřebnictví Zlín, kostelu sv. Fili-
pa a Jakuba ve Zlíně, Pohřebním službám Petr Hradil, PO-
SPA Uherský Brod, Jozef Orgoník Vsetín, Konkordia Kro-
měříž, AMI Zlín, Pieta Otrokovice a www.smutecniozna-
meni.eu.

předplaťte si nás
Chcete si předplatit tištěné vydání Zlínského
deníku? Informace pro předplatné, objednávky a
další dotazy: Telefon: 272 015 020
e-mail: denik@mojepredplatne.cz

poslední rozloučení

komu blahopřát
Dnesmá svátek PETRA, zítraHELENA.

„Dobré rodiče nahradit nelze“
KAROLÍNAMACHŮ

E
va Čapková je ře-
ditelkouDětského
domova aZá-
kladní školy ve
Vizovicích dvacet

let. I přesto, že je to psychicky
náročnápráce,miluje ji.
„Největší radostmámz toho,
když děti po čase přijdou
s partnerem, přinesounám
ukázatmiminko apochlubit
se. Vidím tak, že se dokázaly
postavit na vlastní nohy a že
naše prácemá smysl,“ říká o
svémpovolání.

Okolikdětímůžete vevašem
domověpečovat?
Mámekapacitu šestnáct

dětí. Stává se, že bychom ji
navýšit potřebovali, jako tře-
ba teď oprázdninách. Zamě-
síc červenec vznikla, na zá-
kladě kontaktování pracov-
níkyOSPOD (Orgán sociálně-
právní ochrany dětí, hovorově
označovaný jako „sociálka“
pozn.redakce)potřebaumístit
třináct dětí.Mámevšakpou-
ze dvě volnámísta, a jelikož
se jednalo o dvě vícečetné
rodinné skupiny dětí, které se
nerozdělují, nemohli jsme je
přijmout.

Pročoprázdnináchpřibývá
dětí, kterépotřebaumístit
dodětskéhodomova?
Ve školním roce zaplní dě-

temčást dne škola a doma
jsou jenodpoledne, kdy to
rodiče nějak zvládnou. V létě
mají více volného času a pro-
blémy se prohlubují.

Kdonaproblémv rodině
upozorní?
První informace, a to smě-

remk pracovníkůmoddělení
sociálně-právní ochranydětí,
je od školy. Samozřejmě, že
nejdříve se záležitost řeší
s rodiči. Ti jsoupředevším
odpovědní za to, že dítě pra-
videlně chodí do školy a jsou
povinni škole sdělovat důvod
nepřítomnosti dítěte. Pokud
se informace o časté nepří-
tomnosti dítěte ve škole do-
stane k OSPOD, snaží se pra-
covníci rodině pomoci tak,
abynemuselo dojít k ode-
jmutí dítěte z rodiny.

Pročkodejmutí dětí i přesto
dochází?
Problémy sehromadí až do

takové fáze, že už opravdu
není jiné řešení. Dětský do-
mov je ale v systému řešení
pro umisťování dětí doná-
hradní péče ažnaposledním
místě.

Je todobře?
Na tuto otázku existuje řa-

da úhlů pohledu. Podlemě to
dobřenení, protože celý pro-
ces trvá dlouho. Dětský do-
mov zachraňuje to, conikdo
přednámiužnezvládl. Podle
měby seměly děti do dět-
skýchdomovůumísťovat o
něco dříve, aby s nimi speci-
ální pedagogovémohli ještě
pracovat anaučili je conejví-
ce pro jejich budoucí život.
Samozřejmě, že je nutné, aby
dítě nadále udržovalo kon-
takt s rodinou.

Takžev dětskémdomově

nebývají děti, kterénemají
rodiče?
To je jeden z mýtů, který se

objevuje, že v dětskémdo-
mově jsouděti bez rodičů.
Jsem letos v domovědvacet
let a takové dítě neznám.
Když je funkční rodina, tak se
dítě do žádnénáhradní péče
nedostane. Postará se oněj
někdo z příbuzných.

Řídítedětskýdomov rodin-
ného typu. Co to znamená?
Domov rodinného typu

znamená, že se snažíme co
nejvíce opisovat systémběž-
né rodiny. Děti bydlí v bytě,
kde jsou s nimi tři pedago-
gičtí pracovníci. Conejvíce se
simuluje žití rodiny. Děti si po
soběuklízí, vaří si večeře a
podílejí se na chodu skupiny.
Jestliže chtějí jít nanávštěvu
dodruhé skupiny,musí za-
klepat, zeptat se. Podobně
jako když jde dítě na
návštěvuke ka-
marádovi.

Skupinu si
mohouvy-
brat?
Podle záko-

na platí to, že se
nesmějí rozdě-
lovat sourozenecké
skupiny. Pokudmádí-
tě kamaráda v druhé skupi-
ně, jemuv ní lépe a je v ní
volno, respektujeme jeho
požadavek. Umožníme to po
takzvanémadaptačnímpo-
bytu, a potomužbyk přesu-
nůmnemělo docházet.
V běžné rodině děti takéne-
migrují a neřeknouvám: Já
chci jít bydlet k sousedovi.

Jaká jeprůměrnádoba, po
které se vrací děti domů?
Půl roku až rok, ale nelze to

říct obecně. Záleží na kon-
krétní situaci. Stalo semi, že
přišlamatka dvoumomen-
tálně velmi úspěšných
chlapců, která proněpod-
mínkyměla, ale dala před-
nost partnerovi, který děti
nechtěl.

Chtějí se děti vrátit domů?
Víte,mámunikdynena-

hradíte. To je člověk, který je
satelitemv dětskémživotě a
kolemněj se všechno točí.
Takže ano, děti pomamince
stále touží, chtějí k ní jít. Do
určitého věku ani nevidí, že
to, že jsouunás umístěny,
není vinoudětskéhodomo-
va, ale jejich rodiny. Až se

blíží k dospělosti, začínají si
uvědomovat, že ten, kdo
zklamal, je rodina. A žemy ji
jennahrazujemea snažíme
se je připravit do života, aby
senedopouštěly chyb, které
třeba dělali jejich rodiče.

Jaké jsounejčastější důvody
umístění dětí k vám?
Nefungující rodina. Často

promiskuitnímatka, neza-
městnanýotec, alkoholici...
V poslední době sehodně
objevuje záškoláctví, se kte-
rýmněkdy souvisejí napří-
klad krádeže.

Navštěvují děti svou rodinu?
Snažíme seudržovat kon-

takt s rodinou, protože rodi-
nu a zejménamaminku
opravdunikdonenahradí a
většina dětí se k rodině vbu-
doucnuvrací. Pouze přibližně
jedna třetina dětí se chce

postavit na vlastní
nohybez původní
rodiny.

Ati užmusí být
plnoletí?
To je složité.

Plnoletí ano, ale
má to i jiný
aspekt. Děti v dět-

skémdomově totiž
musímít status nezao-

patřenéhodítěte, a kdyby
začaly pracovat, takho ztratí
amusí odejít. Považuji za
velmi významnévzdělání,
proto se snažíme, abyhoměli
všichni. Je jedno, jestli se vy-
učí, jdouna střední školu či
vysokou. Další z mýtů je ten,
že v denosmnáctýchnaro-
zenin jim sbalímevěci a po-
šleme je pryč. Tonení pravda.

Vašepéče tedypokračuje?
Ano. Pokuddítě studuje,

můžeunásna základě doho-
dy zůstat až do svých 26 let.
Pomáháme jimnajít ubyto-
vání a práci. Dítě o to ale sa-
mozřejměmusímít zájem.
Odchod z dětskéhodomova
většinou souvisí s inteli-
genčnímkvocientemdítěte.
Čímnižší je, tímdřív chtějí
svobodu aneuvědomují si, že
potřebují zázemí.

Jak funguje režimv domově?
Řáddětskéhodomova je

odstupňovanýpodle věku
dětí. Samozřejmě timladší to
mají jinénež ti, kterýmse
blíží osmnáct. Navícmáme
startovací byt a ti, kteří se
chystají na odchod, se tam

přestěhují. Dostanou finanč-
ní limit a starají se sami o se-
be.

Mámpocit, že jednímz dal-
šíchmýtůodětskémdomově
je to, že se tytoděti častěji
dopouští trestné činnosti...
Ano, ale je tohloupost. Je

potřeba sena to podívat z ji-
né strany. Děti k námpři-
chází často kvůli tomu, že
kradou, nechodí do školy ne-
bo třebaberoumarihuanu.
Přichází v takovémvěku, že
myuž tonedokážemena-
pravit. Jediné, comůžeme, je
pokusit se ovlivnit jejich rizi-
kové chování anávyky, po-
starat se, abyměly kdebyd-
let,měly co jíst, ale víc užne-
můžeme. Podleměbybylo
lepší je z rodin odebírat dříve.
Takhle žijí namístech, kde
zažívají hodněnegativních
situací, a to senanichpode-
pisuje. Takže ano,může to
procento kriminality být
vyšší, ale není to vinoudět-
skéhodomova.

Jakbypodle vás vypadala
ideální péče?
Přála bych si, aby dětské

domovy vůbecnemusely být,
což ale nejde. Vždybudou
děti, pro které senenajde
žádná jiná vhodná formaná-
hradní péče. Dětský domov
není žádnýústav, je tomísto
se spoustouodborně, sociál-
ně, emočně zdatných lidí,
kteří jsoupro svoupráci nad-
šeni. Je však pravdou, že
dobroumámua tátunena-
hradit nelze. Podlemě je však
lepší výbornýdětský domov,
než špatná anefunkční rodi-
na. Ale ani s takovou rodinou
nelze zpřetrhat vazby, ty
musí zůstat zachovány a i o to
se snažíme.

Jaká změnaby sevám líbila?
Moje vize je taková, že by

děti byly umístěny vbytech
v běžné zástavbě. Samozřej-
mě s vychovatelkami, ale ne-
bylo by to přímov budově
dětskéhodomova.

Tobybylo asi finančně
náročné…
Ano. Ale rozhodněby to

bylo přínosem. Současný
systémvytváří kolem těchto
dětí skleníkové prostředí.
Když pak odchází, jsou za-
skočeni realitou života, pro-
tože je od všeho chránímea
vše jimumožňujeme. Bohu-
žel takto je tonastaveno sys-
témově amy toneovlivníme,
pokudnedojde k legislativ-
nímzměnám, po kterých
praxe volá. Například to, že
rodiče zůstávají stále zákon-
nými zástupci amypakmá-
meproblém třeba s lékař-
skýmošetřenímdítěte, vyří-
zenímobčanskéhoprůkazu a
podobně.

Včemby jinéprostředí po-
mohlo?
V samostatnýchbytechby

se děti dříve seznámili s rea-
litou abyly by více vystaveni
každodennímpovinnostema
i případnému stresu, který
život přináší. Je dobré se oně
postarat tak, aby se o sebe
následnědokázaly postarat
samy.

EVAČAPKOVÁ. Snaží se připravit děti pro život. Foto: archiv Evy Čapkové

„Výbor-
ný dětský

domov je lepší, než
špatná a nefunkční

rodina.“
Eva Čapková, ředitelka Dět-
ského domova a Základní

školy ve Vizovicích

vybrané uzavírky
OTROKOVICE.Ulice Nadjezd – uzavřeno, stavební
práce. Úplná uzavírka provozu namístních komuni-
kacích v úseku od okružní křižovatky po ulici Přístavní
a dále pak na komunikacích v okolí stavby. (do 18. 10.
2019)
ZLÍN.Ulice Ševcovská – uzavřeno, stavební práce.
Uzavírka ul. Ševcovská od křižovatky s ul. Díly II po
bytový dům čp. 4078. (do 18. 8. 2019)
ZLÍN.Ulice Lesní čtvrť III, uzavřeno, stavební práce,
uzavírka z důvodu vybudování nových chodníků. Do-
časně bude zrušena zastávkaMHD Gymnázium Lesní
čtvrť. Objízdná trasa: ul. Lesní čtvrť II, Příkrá a Lesní
čtvrť III. (do 15. 8. 2019)
OTROKOVICE-KVÍTKOVICE. Křižovatka směr Po-
hořelice a Napajedla, silnice III/4973, III/4975, úplná
uzavírka 2 větví křižovatky. Objízdná trasa je vedena z
Otrokovic po I/55 do Napajedel a po silnicích III/49724
a III/4976. Důvodem je stavba jihovýchodního ob-
chvatu Otrokovic. (do 15. 10. 2019)
ROKYTNICE. Částečná uzavírka silnice III/49518 pro
osobní automobily z důvodu rekonstrukce silnice.
Střídavý provoz v jednom jízdním pruhu řízen světel-
nou signalizací. (do 31. 10. 2019). Úplná uzavírka silnice
III/49518 pro nákladní automobily. Objízdná trasa je
vedena přes Slavičín-Hrádek a po silnici III/49519. Dů-
vodem je rekonstrukce silnice. (do 31. 10. 2019)
LIPOVÁ. Částečná uzavírka silnice III/4932, důvodem
je rekonstrukce silnice. Střídavý provoz jedním jízd-
ním pruhem řízen světelnou signalizací.
(do 30. 9. 2019)
ZLÍN. Práce na silnici v ulici 2. května v délce 353me-
trů, překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatr-
ností. Důvodem je rekonstrukce vodovodních přípo-
jek. (do 15. 9. 2019)
ZLÍN.Uzavřená ulice Tyršovo nábřeží a Fügnerovo
nábřeží, stavební práce z důvodu realizace stavby cyk-
lostezky. (do 31. 8. 2019)
ZLÍN.Ulice Ševcovská uzavřena, stavební práce.
(do 18. 8. 2019)
ZLÍN.Uzavřenamístní komunikacemezi křižovatka-
mi ulic Obeciny XII a Obeciny XIII. Práce na inženýr-
ských sítích, rekonstrukce tepelných rozvodů. (do 30.
10. 2019)
DRŽKOVÁ.Omezení na silnici II/489 v úsekumezi
křižovatkou se sil. II/437 a obcí Držková – část Májová.
Krátkodobé nepravidelné uzavírky provozu při kácení
stromů postižených kůrovcem, po odklizení skácených
stromů okamžitě zprůjezdněno. (do 31. 12. 2019)
MIROŠOV – VLACHOVA LHOTA.Úplná uzavírka
silnice III/4942. Objízdná trasa je vedena přes Valašské
Klobouky, Lipinu a Vlachovice do Vlachovy Lhoty. Dů-
vodem je sanace sesuvu. (do 31. 8. 2019)
POZLOVICE.Ulice Hlavní uzavřena, stavební práce.
Úplná uzavírka za budovou ZŠ Pozlovice z důvodu re-
konstrukce budovy ZŠ. (do 23. 9. 2019)
TLUMAČOV. Část obce Skály – ulice Skály uzavřena,
práce na silnici. Úplná uzavírka – křižovatka ul. Skály a
přilehlé účelové komunikace, obnova povrchu komu-
nikací. (do 11. 8. 2019)


