
24. března 2020

Milí Pozořičtí,

V prvním týdnu jsme se soustředili zejména na ochranu zdraví nás všech. Také jsme na
pozadí nastavili celý systém naší komunikace a zapojování dobrovolníků tak, aby nevznikal
chaos. Aktivně zapojených lidí je už více než 100, a to si dobrou organizaci vyžaduje. 

Celý program jsme nazvali POZOŘICKÉ VÍŘENÍ, což myslím dobře vystihuje to, co se celý
minulý týden dělo.

Pro nával práce a zájmu z vaší strany jsme ani nebyli schopni zapojit všechny. Obrovská
vlna solidarity a vzájemné podpory nás doslova zavalila.  Ale budeme na tom pracovat v
celém období do Velikonoc. To vám za celý štáb slibuji. 



JAK ŠLY DNY – KLÍČOVÉ UDÁLOSTI
Malé ohlédnutí za tím, co proběhlo od 13. března 2020

13. 3. (pátek) – zahájení přípravy
Tento den byl vpravdě pátkem třináctého. Uvědomili jsme si, že se na nás valí veliké
nebezpečí a že musíme podniknout rychlou akci. Že nemůžeme čekat. Vznikla Koordinační
skupinka. Výsledkem noční práce byla příprava podkladů pro rozhodnutí Rady městyse. 
14. 3. (sobota)
Zasedání Rady městyse, které schválilo navržená opatření a dalo naší činnosti jasný
rámec, směr a mandát. Celý den probíhaly intenzivní práce na rozběhu POZOŘICKÉHO
VÍŘENÍ.
15. 3. (neděle)
Byl roznesen tištěný informační letáček a tištěný i e-mailový newsletter pro občany. Ihned
jsme upravili webové stránky, sociální sítě a začali sbírat zájemce o pomoc. Pro rychlou
komunikaci jsme nasadili a ladili systém pro mobily WhatsApp. 
16. 3. (pondělí)
Pod vedením Jáji Sobotkové se rozbíhá zásadní akce šití roušek pro co nejvíce občanů.
Postupně jsme vybudovali skutečnou manufakturu a zásobili rouškami i řadu občanů
PoŠuKov a naše přátele z řad hasičů, zdravotníků, policie. Dostali jsme např. krásné
poděkování ze šlapanického oddělení Policie ČR. 
17. 3. (úterý)  
Vydání prvního e-mailového newsletteru Pozořice v udatném boji s pandemií č. 1
Zřízení hygienického pointu před Hruškou
Šití roušek se rozběhlo doslova ve velkém
Probíhalo natáčení televize.
18. 3. (středa)
Rychlé vydání e-mailového newsletteru Pozořice v udatném boji s pandemií č. 2
Zajištění bezkontaktních dávkovačů dezinfekce a pořízení stojanů na ně.

https://bit.ly/2U2pLTL
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/320281381990317-udalosti-v-regionech/video/757010?fbclid=IwAR0n1QCYyajIsnnidI5VuZX3dsTkQRBnKI7xlDtLOlNdyyeEbosWYRhZnfw
https://1url.cz/5zitq


19. 3. (čtvrtek)
Rozmístění dezinfekčních stojanů
Zahájení výroby papírových roušek (více v sekci Roušky).
20. 3.–21. 3. (pátek a sobota)
Příprava mimořádného zpravodaje a jeho distribuce občanům.
22. 3. (neděle)
Připravovali jsme toto vydání newsletteru a celý štáb se sešel k poradě, aby vyhodnotil a
naplánoval priority na období do Velikonoc.
24. 3. (pondělí)
Probíhá již poměrně vyladěná práce týmů.

DEZINFEKCE

Velice brzy jsme si uvědomili, že nejen roušky jsou věc, kterou nám stát nezajistí. Důležitou
strategickou surovinou se ze dne na den stala i dezinfekce. Podařilo se nám obratem
zakoupit 50 litrů velice kvalitní dezinfekce. Rychle jsme nakoupili v Hulíně glycerol, v Rájci-
Jestřebí peroxid vodíku. Problém je líh. Technický líh má příměsi, proto není vhodný pro lidi
s ekzémy, alergiemi či citlivější kůží, ale hodí se nám na dezinfekci nákupních košíků či klik
u dveří. Tomáš Ondrůšek a Lucas Pokladník výrobu skvěle rozběhli a nyní jsme jako obec
plně soběstační. Kdo má však nějaký líh s koncentrací od 80% výše k dispozici, sem s ním.
Bude se hodit.

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO VÁS

https://drive.google.com/open?id=12RiIeyE1asKDJc980wNPVmdeg318rifX


JAK ZÍSKÁVAT INFORMACE A BÝT PŘIPOJEN
24 hodin denně se snažíme komunikovat na Facebooku U nás v Pozořicích a Pozořice—
Jezera – připojte se, komunikujte. Děkujeme.

Prosíme zájemce o jakoukoliv podporu a zájemce o informace, přihlaste se přes
formulář na www.pozorice.cz. 

ROUŠKY
Moje rouška chrání Tebe, Tvoje rouška chrání mě! 

https://drive.google.com/open?id=12RiIeyE1asKDJc980wNPVmdeg318rifX
https://www.facebook.com/unasvpozoricich/
https://www.facebook.com/groups/pozorice.jezera/
https://docs.google.com/document/d/1AZ3ZA2vs7nfc1S5tg3R1jpKaCt7iP_7L1g6HMQkErpQ/edit?pli=1
http://pozorice.cz/aktualni-informace-koronavirus/ms-6019/p1=6019
https://chat.whatsapp.com/Fz96Y9jI6ta4H2Mk0MiZdQ
https://www.facebook.com/unasvpozoricich/
https://www.facebook.com/groups/pozorice.jezera/
https://drive.google.com/open?id=1CwItVGJ_QUxGr5f4e59KAgjSed6Ft8-e


Všem obchodům, úřadům, zdravotnímu středisku jsme rozdali roušky. Oni jsou v první linii a
jsou v kontaktu s nejvíce lidmi. Pokud se nakazí oni, nákaza se bude šířit o to rychleji.

Stále hledáme další dobrovolníky na šití. Zájemci kontaktujte prosím Jáju Sobotkovou na
Facebooku nebo na tel. 603 223 353.

Stáhněte si návod na vlastní výrobu roušky, a to včetně sterilizace. Rouška pomůže!
Není pravda, že je zbytečná. I částečná ochrana vás i vašeho okolí je užitečná. Proto je
třeba, aby ji venku nosili všichni. Výrazně tak zvýšíme naše bezpečí.

Papírové roušky
Krom šití textilních roušek, rozjela se v Pozořicích i domácí výroba roušek papírových. Ty
nebudeme distribuovat mezi obyvatele PoŠuKova, ale poskytneme je sociálním
organizacím v Brně, které pracují s lidmi bez domova, drogově závislými, s lidmi s
nedostatečným sociálním zázemím.
Do kontaktních center, které tyto organizace provozují, mají klienti vstup bez roušky
zakázaný. Potřební se tak dostávají do prekérní situace – není v jejich silách roušku si
opatřit, a zároveň bez ní z pochopitelných důvodů nemohou navštívit kontaktní centrum,
které zajišťuje stravu a základní hygienu. Tato sociálně znevýhodněná komunita se tak
dostává do nepříjemné situace, která zhoršuje jejich už tak velmi nízkou kvalitu života, a
stává se také potenciální hrozbou pro všechny návštěvníky města.

Dobrou zprávou je, že Pozořické víření nekončí na hranicích Pozořic. Právě naopak – do
víru solidarity s radostí a ochotou vtáhne všechny, kteří potřebují pomoc.

Obyvatelé DPS nezůstávají s pomocí pozadu a skládají papírové roušky, co jim ruce stačí!

https://www.facebook.com/jaja.sobotkova.92
https://drive.google.com/open?id=1OwDP2EAStqMSMPNOnrFkp4fZbZxgaBgd
https://drive.google.com/open?id=1OwDP2EAStqMSMPNOnrFkp4fZbZxgaBgd


Ocitli jste se v karanténě? Potřebujete pomoci s řešením problémů?
Volejte 723 990 864 – Tereza Jiráčková, místostarostka

Potřebujete roušku? Kontaktujte Veroniku Muselíkovou
605 454 217,veronika-muselikova@seznam.cz

ČINNOST ÚŘADU NAŠEHO MĚSTYSE
Činnost úřadu městyse Pozořice byla upravena tak, abychom jednak chránili nejstarší
zaměstnance, a také zabezpečili funkčnost úřadu. Otevírací doba je PO a ST 8–11 hod.
Prosíme konzultujte svou návštěvu předem telefonicky na 544 226 046 nebo e-
mailem: pozorice@pozorice.cz

JAK POZOŘICKÉ VÍŘENÍ ŘÍDÍME

ŠTÁB

Aleš Krč, starosta, 724 186 156
Tereza Jiráčková, místostarostka, 604 662 530
Milan Petr,  koordinátor – tým PTK, 724 326 047
Josef Hajkr, Systém řízení a nastavení koordinace – tým PTK, 739 428 854



Martin Sobotka, předseda sociálně-zdravotní komise, 603 526 578
Pavel Beneš, grafik Pozořického zpravodaje, 604 540 344

VEDOUCÍ SKUPIN
Roušky – Jaroslava Sobotková (tel.: 607 417 939), Desinfekce – Milan Petr,
Systém řízení a koordinace – Josef Hajkr
Zapojení lidé jsou zařazováni do řady pracovních skupin (kurýři, newsletter…)

PRACUJEME SYSTEMATICKY
Máme záměr, ze kterého vycházíme:

Řízení zdokonalujeme pomocí dílčích týmů:

Skupina pro vydávání newsletteru a úpravy webu. Toto vydání je již kompletně
odesláno z domény pozorice.cz. 

https://app2.smartemailing.cz/public/webversion/data.shine.cz/download/POZORICE/Pozoricke_vireni_zamer.jpg


IT: Pavel Brestovský 
Grafika a DTP: Pavel Beneš a Petra Sadilová 
Z externistů pak nejvíce práce odvádí Tomáš Kallus.
Skupinka pro DISPEČINK. Zde se nám podařilo vybudovat skutečný centrální
dispečink pro přijímání a distribuci informací. Tým dispečinku vedou Terka Jiráčková
a Josef Hajkr. 
Dispečerky: Markéta Hynková a Lucie Honková.  
IT:  Vojtěch Dvořáček. 
Dispečink zlepšuje i koordinaci kurýrů a velkým pomocníkem je již zcela vyladěné
řešení WhatsApp. 
Zapojeny jsou i další týmy specialistů z odborných a technologických firem, kteří na
pozadí pomáhají ladit řídící systémy.

DOPORUČUJEME SLEDOVAT

Skautské výzvy – nenech se nakazit nudou
Koronavirus: Proč musíme jednat HNED
Koronavirus: Kladivo a Taneček

Šiřte tento newsletter. Kdo má zájem o odběr, může si jej objednat zde.

https://data.shine.cz/download/PozorVir_Prirucka_ZKS/index.html
https://www.facebook.com/SkautkyPozorice/
https://medium.com/@krivka.adam/koronavirus-pro%C4%8D-mus%C3%ADme-jednat-hned-6136d561d955
https://medium.com/@krivka.adam/koronavirus-kladivo-a-tane%C4%8Dek-3a0aedcebd66
https://bit.ly/2UucLoJ


Program POZOŘICKÉ VÍŘENÍ svými znalostmi a technologiemi zdarma podporují
společnosti:

 

https://bit.ly/2UucLoJ
http://www.shine.cz/
http://www.smartemailing.cz/
http://www.anabix.cz/
https://www.intecs.cz/

