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Co nám přineslo první pololetí letošního roku.
Nastal konec školního roku a tím skončila první polovina roku kalendářního. Na bilancování je
ještě spousta času, ale na takové malé poohlédnutí by se čas mohl najít. Tak tedy co nám půl rok přinesl.
Ať vzpomínám, jak vzpomínám, nic mimořádného se nestalo. Plánované akce proběhly tak, jak měly.
Tedy mám na mysli sbírku na Tři krále, únorové burzy, košt slivovice, Velikonoce, rybářské závody,
dětský den a ještě pak v červenci nohejbalový turnaj a westernové závody. Stolní tenisté a fotbalisté se
také pohybovali někde uprostřed výsledkových tabulek – nehrozil sestup a ani na postup to nebylo. Zima
nebyla nijak zvláště moc studená, sněhu tak akorát, jarní mrazíky úrodu moc nepoškodily, tráva roste také
jako každý rok. Jeden by si řekl, nic se neděje. Ale není tomu tak. Právě tyto tradiční akce jsou tím, co
dělá obec obcí. Právě při společné přípravě se ukáže, že se může dát kolektiv lidí dohromady, společně se
domluví a společně pak připraví akci pro setkání všech občanů. Taková setkání pak navozují přátelské
vztahy a vzájemné poznávání. V obci je spousta nových tváří a nových jmen, které pak ztratí anonymitu.
Při takových setkáních se pak pozdrav „dobrý den“ mění v přátelské „ahoj“.
Proto všem organizátorům každé akce patří poděkování za jejich dobrovolnou a nezištnou práci a
za jejich příspěvky k veřejnému dění v obci.
Na prázdniny a dovolenou, ať už strávíte dny volna doma či v zahraničí, sami či v kolektivu
přátel, přeji všem krásné počasí, pohodu, a aby každý načerpal co nejvíce sil a optimismu do
každodenního shonu.
Těším se na setkání na dalších společných akcích v obci.
Josef Hloužek

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva
obce Vážany nad Litavou konaného
dne 26.1.2011
ZO bere na vědomí:
− předložený
rozbor
hospodaření.
Jeho
schvalování se uskuteční při projednávání
celkového závěrečného účtu obce za rok 2010
po přezkoumání hospodaření za rok 2010,
− žádosti o příspěvek z rozpočtu obce
zájmových
organizací,
charitativních
organizací, farníků a sportovců a současně
rozhodnutí
o
příspěvcích
odkládá
k projednání
společně
s projednáváním
rozpočtu obce na rok 2011,
ZO souhlasí:
− s vyvěšením záměru obce bezúplatně převést
pozemek parc. č. 515 v k.ú. Vážany nad
Litavou,
− souhlasí s prodloužením termínu do 30.6.2011
vyklizení pozemku parc. č. 1791 a 1792,
− s podáním žádosti o vykácení uschlých
stromů – třešní v horní části silnice na
pozemku parc. č. 2011,
− se záměrem nájmu pozemku parc. č. 51/2,
zastavěná plocha a nádvoří, výměra 121 m2,
v k.ú. Vážany nad Litavou a schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s vlastníkem
pozemku, tj. Pozemkovým fondem ČR.
ZO schvaluje:
− tyto členy kontrolního výborů: Mgr. Anna
Pišová, Ing. Jaroslav Řezáč.
− RO č. 10/2010 z prosince 2010,
− uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení práva odpovídajícímu věcnému
břemenu pro umístění stavby „Vážany nad
Lit. rozšíření vv NN par. č. 51/1 Obec
Vážany“ na pozemku parc. č. 11/4 v k.ú.
Vážany nad Litavou,
− uzavření dohody mezi Obcí Vážany nad
Litavou a Českým zahrádkářským svazem
Vážany nad Litavou o údržbě zeleně kolem
pomníku, školy a u borového remízku na
parc. č. 934 pro rok 2011 za odměnu ve výši
6.000,- Kč,
− bezúplatný převod pozemku parc. č. 2011,
ostatní plocha, o výměře 27.142 m2, do
vlastnictví Obce Vážany nad Litavou.
ZO nepožaduje pro nejbližší období měnit ÚP
obce.

Usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva
obce Vážany nad Litavou konaného
dne 2. 3. 2011
ZO souhlasí:
− s vyvěšením záměru obce pronajmout
pozemek parc. č. 2131, ostatní plocha, jiná
plocha, o výměře 631 m2 v k.ú. Vážany nad
Litavou,
− s bezúplatným převodem pozemku parc. č.
2128, ostatní plocha, silnice, o rozloze 270
m2, a pozemku parc. č. 10/5, ostatní plocha,
silnice, o rozloze 497 m2, všechny v k.ú.
Vážany nad Litavou do vlastnictví Obce
Vážany nad Litavou,
− s vyvěšením záměru obce prodeje pozemku
parc. č. 1747, orná půda, výměra 13558 m2,
v k.ú. Vážany nad Litavou,
− s částkou 8 tis. Kč na materiál ke stavbě plotu
tak, jak bylo schváleno v bodě 7. tohoto
zápisu.
ZO schvaluje:
− předsedkyní finančního výboru paní Ing. Evu
Dudovou,
− rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ
Vážany nad Litavou ve výši 111.702,78 Kč
takto:
− do fondu odměn 24.500,- Kč,
− na koupi konvektomatu použít část z
87.202,78 Kč,
− na opravu herních prvků dětského hřiště
mateřské školy 87.202,78 Kč mínus cena
konvektomatu,
− návrh rozpočtu sociálního a charitativního
fondu na rok 2011,
− upravený rozpočet obce Vážany nad Litavou
na rok 2011,
− uzavření
smlouvy
o
zřízení
práva
odpovídajícímu věcnému břemenu pro
umístění stavby „Vážany nad Lit. příp. NN
parc. č. 950/27 Boleslavová“ na pozemcích
parc. č. 330/1, 951/1, 952/2 v k.ú. Vážany nad
Litavou,
− uzavření
smlouvy
o
zřízení
práva
odpovídajícímu věcnému břemenu pro
umístění stavby „Vážany nad Lit. Příp. NN
Závodný“ na pozemcích parc. č. 330/1, 950/9,
950/12 v k.ú. Vážany nad Litavou.
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− bezúplatný převod pozemku parc. č. 515
v k.ú. Vážany nad Litavou Českému
zahrádkářskému svazu Vážany nad Litavou,
− prodej pozemku parc. č. 1268/9 panu ••••••
Veselému, Velkopavlovická •••, 628 00 Brno,
za cenu 4.500,- Kč.

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva
obce Vážany nad Litavou konaného
dne 30. 3. 2011
ZO schvaluje:
− třetím členem finančního výboru paní Martinu
Květenskou,
− RO 1/2011 z března 2011 s úpravou: pol.
6171 5171 se zvyšuje o 5.500 Kč, položka
3639 5139 nákup materiálu (dětské hřiště) se
zvyšuje o částku 8 tis. Kč.,
− realizaci prodeje pozemku dle nabídky realitní
činnost Dana Schořová. Do příštího zasedání
ZO bude připravena smlouva o budoucí kupní
smlouvě.
− bezúplatný převod pozemku parc. č. 2110,
ostatní plocha, o výměře 27.142 m2, do
vlastnictví Obce Vážany nad Litavou.
ZO odkládá:
pronájem pozemku parc. č. 2131, orná
půda, výměra 631 m2.
ZO deleguje:
− starostu obce na řádnou valnou hromadu VaK
Vyškov, a.s. konanou dne 20.5.2011 a
současně ho zmocňuje k zastupování Obce
Vážany nad Litavou na této valné hromadě.
ZO pověřuje:
− starostu obce k vypovězení nájemní smlouvy
obecní hospody s tím, že pokud budou dlužné
částky uhrazeny do 30. 4. 2011, výpověď
bude zrušena.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva
obce Vážany nad Litavou konaného
dne 27. 4. 2011
ZO bere na vědomí:
− informaci o počtu budoucích žáků školy.
− zprávu finančního výboru č. 1/2011.
ZO souhlasí
− s vyvěšením záměru obce pronajmou místnost
bývalé knihovny v budově č.p. 7.
− s vydáním souhlasu sl. Kateřině Smetanové
s umístěním sídla jejího podnikání na adresu
Obecního úřadu Vážany nad Litavou.
− ZO schvaluje:
− RO 2/2011 z dubna 2011

− smlouvu mezi Obcí Vážany nad Litavou a
stavebníkem spol. Machynka s.r.o. o právu
umístit a provést stavbu plynovodní,
vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku
parc. č. 150/1 v k.ú. Vážany nad Litavou
k RD Vážany nad Litavou č.p. 28 (parc. č.
172). Současně Obec Vážany nad Litavou,
jako vlastník veř. kanalizace a plynovodu,
souhlasí s napojením kanalizační a plynové
přípojky na tyto řady.
− darovací smlouvu mezi dárcem RESPONO,
a.s. a obdarovaným Obcí Vážany nad Litavou.
Dar bude dle smlouvy použit na účely
ekologické – zlepšení nakládání se
separovaným odpadem,
− uzavření
smlouvy
o
zřízení
práva
odpovídajícímu věcnému břemenu pro
umístění stavby „Vážany nad Lit., kabel NN
parc.494/2, 492/2 Tůma“ na pozemcích parc.
č. 417, 484/5, 486/2, 488/2, 490/2, 492/3 a
494/3 v k.ú. Vážany nad Litavou.
ZO odkládá:
− rozhodnutí o realizaci prodeje dle návrhu
realitní kanceláře Dany Schořové na dobu po
případném ukončeném výběrovém řízení,
− projednání žádostí TJ Vážany nad Litavou a
SDH Vážany nad Litavou na příští zasedání
ZO.
ZO nesouhlasí
− s prodejem části pozemku parc. č. 1033,
− s příspěvkem na činnost Asociace rodičů a
přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub
RADOST, Prostějov.
ZO nereflektuje na nabídku prodeje stromků ze
školky Milešovice.
ZO deleguje:
− starostu obce na řádnou valnou hromadu
společnosti RESPONO, a.s. konanou dne
26.5.2011 a současně ho zmocňuje
k zastupování Obce Vážany nad Litavou na
této valné hromadě.

Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva
obce Vážany nad Litavou konaného
dne 8. 6. 2011
ZO bere na vědomí:
− závěrečný účet obce Vážany nad Litavou za
rok 2010,
− návrh firmy INSTA Ivanovice na provozování
stokové sítě a ČOV. Vlastní projednání
stanovení poplatku za odkanalizovanou
odpadní
vodu
popřípadě
zajištění
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provozovatele a správce celé kanalizační sítě
v obci odkládá na další jednání zastupitelstva.

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva
obce Vážany nad Litavou konaného
dne 13. 7. 2011

ZO souhlasí:
− s ukončením smlouvy s firmou ASEKOL,
− uzavřenými
smlouvami
s lunaparkem
provozovaným Pavlem Novým, Rajhradice a
lunaparkem Ladislavem Spilkou, Křepice,
− s tím, aby sečení trávy bylo zajišťováno pouze
pracovníky obce.
ZO schvaluje:
− RO 3/2011 z května 2011,
− výsledek hospodaření obce za rok 2010,
− celkový závěrečný účet obce za rok 2010 bez
výhrady

ZO schvaluje:
− zachování ZŠ Vážany nad Litavou pro školní
rok 2011 – 2012 i při počtu 6 žáků.
− RO 4/2011 z června 2011
− pronájem pozemku parc. čís. 2131, o výměře
631 m2 panu •••••• Hanouskovi, Vážany nad
Litavou č.p. •••, za cenu 120,- Kč/rok.
− dodatek smlouvy o zajišťování financování
systému IDS JMK
ZO pověřuje:
− starostu obce ke svolání majitelů pozemků
sousedících s komunikací „pod hřištěm“.

Společenská kronika
Jubilea:
leden
85 let
88 let

Marie Setínková
Josef Janoušek

duben
70 let
70 let
75 let
91 let
94 let

Jarmila Bartyzalová
Stanislav Hošek
Marie Horáčková
Božena Charvátová +
Marie Kostihová

únor
75 let
85 let
86 let
87 let

Anna Gottwaldová
Jiřina Nováková
Ladislav Drkal
Alois Hanousek

květen
90 let

Vladimír Labr

červen
87 let

Marie Pišová

březen
80 let
80 let

Oldřiška Knéslová
Marie Kleková

červenec
80 let
Anna Labrová
86 let
Božena Tůmová
89 let
Jan Novotný
90 let
Anna Šubrtová

–

Narodili se v roce 2011:
9.2.
26.2.
13.4.
22.4.
30.5.
30.6.
15.7.

Markéta Novotná
Radim Partyka
Karolína Javůrková
Eliška Tůmová
Eliška Daňková
Karel Hladík
Pavla Hanušová

Opustili nás:
9.2.
30.3.
22.4.
9.5.
5. 6.

Petr Weiter – nedožitých 61 let
Vladislav Gottwald – nedožitých 59 let
Antonín Krejčíř – 84 let
Vladimír Kučera – nedožitých 88 let
Božena Charvátová – 91 let
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Mateřská škola
Školní rok 2010-2011 pomalu končil a my všichni jsme se začínali těšit na prázdniny. V letošním
školním roce jsme měli mnoho nových zážitků.
Do MŠ ve Vážanech nad Litavou nastoupilo opět 25 dětí a tudíž kapacita byla plně využita.
Věkové složení bylo od 2,5 roku do 6 let, z tohoto počtu bylo 13 chlapců a 12 dívek.V měsíci září jsme se
postupně seznamovali s nejmladšími kamarády a ti s novým prostředím ve školce bez rodičů. Jejich
adaptace byla přiměřená věku a brzy se projevila snaha starších kamarádů je do kolektivu co nejlépe
začlenit.
Během tohoto roku jsme navštívili spoustu akcí a podíleli jsme se aktivně i na jejich realizaci. V
měsíci říjnu to byl kouzelník, kterého jsme navštívili v MŠ Hrušky a jehož představení děti vždy zaujalo.
Společně s OÚ ve Vážanech nad Litavou jsme s radostí přivítali do života nové občánky naší vesnice a
společným vystoupením jsme jim, rodičům a všem hostům blahopřáli k jejich nádherné cestičce životem.
Měsíc prosinec byl ve znamení příprav na následující adventní období. S dětmi jsme se pečlivě
připravovali na „Mikulášskou nadílku“, která se, jak doufáme, vydařila. Ještě jednou jsme chtěli
poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli jak finančně tak i fyzicky. V roce následujícím jsme hned
v lednu zhlédli loutkové představení pohádky „Jak Honza zachránil princeznu“ v naší mateřské škole a
následující měsíc jsme navštívili divadlo „Radost“ v Brně, kde herci potěšili děti pohádkou „O červené
Karkulce“. Únor byl měsíc na pohádky příznivý a tak jsme navštívili ještě divadelní představení v MŠ
Hrušky „Veselé pohádky“. Mateřkou školu v Hruškách jsme navštívili ještě v měsíci dubnu při hudebním
vystoupení. S předškoláky jsme začali jezdit na kurz předplavecké výuky v bazénu ve Vyškově. Dětem se
věnují učitelky plavání a je vidět, že se naučí s vodou velice dobře vycházet. Jarní měsíc květem jsme
věnovali našim maminkám a připravili jsme pro ně malý dárek v podobě vystoupení v MŠ a ukázkou
našeho pekařského umu. Podíleli se velkou měrou na přípravě a pečení, ale rovněž na zdobení zákusků
pro své nejmilejší. Největší odměnou pro ně byla velká pochvala od všech zúčastněných. A v měsíci
červnu jsme slavili opět, ale tentokrát s našimi dětmi. K jejich svátku jsme jim dali společně s rodiči výlet
do Dinoparku ve Vyškově, počasí se vydařilo a spokojenost byla vidět i v očích dětí. Dalším dárkem byla
cesta za pokladem „Skřítků mecháčků“. Děti během této cesty plnily různé úkoly a kamarádi ze základní
školy jim cestu značili barevnými stužkami. Poklad, který byl nalezen u hřiště MŠ, potěšil všechny
společně. Děkujeme sponzorům - zahrádkářům za balíčky pro děti. Menší výlet do Slavkova pomalu
uzavírá náš školní rok 2010-2011. Na zámku jsme si zahráli na vrchnost a odměnili jsme se zmrzlinou.
V zámeckém parku procházkou jsme se ještě přiučili od golfistů, co je potřeba při této hře a na
autobusovém nádraží nás s úsměvem obsloužil personál občerstvení. Akce se nám všem moc líbila.
Rozloučení s předškoláky se uskutečnilo poslední předprázdninový týden. Odcházejícím dětem jsme
popřáli mnoho úspěchů a zdaru při vzdělávání.
Můžeme jen konstatovat, že letošní školní rok se nám vydařil a věříme, že i ten příští bude stejný
nebo i lepší. Za všechny zaměstnance MŠ vám přeji krásné a pohodové prázdniny a všem ostatním klidné
a spokojené chvíle před nástupem dalšího školního roku.
Stanislava Babušíková
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Jak šel čas
leden:
6.1. Tři králové v podání dětí MŠ
6. ledna se děti mateřské školy ustrojily do
kostýmů tří králů a vyšly do ulic Vážan na
koledu. Jejich vystoupení bylo i upoutávkou na
tříkrálovou sbírku, která se konala 8. ledna a při
níž v kasičkách zacinkalo 17.154,- Kč. Tyto
peníze pak byly zaslány na dobročinné účely
Charitě Hodonín.

V pořadí již 30. ročník vážanského jarmarku a
prodejních trhů drobného zvířectva se uskutečnil
v neděli 13., 20. a 27. února. Klece plné králíků,
drůbeže, holubů, zpěvného ptactva a také
vietnamských prasátek, ovcí, ba i potkanů a
hlemýžďů vypovídají o veliké nabídce zvířat a
velkém zájmu chovatelů domácích i přespolních.
Na jarmarku pak byly k dostání všemožné
drobné výrobky a pochutiny. K poslechu
předváděla svou produkci hudební skupina
indiánů. Počasí bylo docela příznivé a o ty,
kterým přeci jen bylo zima, se postarali
pořadatelé nabídkou teplých pokrmů a nápojů.
březen:
To na koštu slivovice, který se uskutečnil 12.3.
určitě nikomu zima nebyla. Vždyť 89 vzorků
slivovice, meruňky a dalších destilátů dokáže
pořádně rozehřat. A když se k tomu přidá
muzika k tanci a zpěvu, určitě se nejeden svršek
oděvu odloží. Radost z výsledků 10. ročníku
koštu udělali hodnotitelé především nejlépe
umístěným, a to za slivovici prvnímu Františkovi

únor:
Smutný pohled do prázdné třídy zdejší školy se
naskytl ve středu 9.2, kdy byl zápis do první
třídy. Ani jeden předškolák se k zápisu
nedostavil. Důvody, proč rodiče nezapsali děti
do první třídy, se obsáhle diskutovaly na
obecních webových stránkách i při schůzce
s rodiči i na zastupitelstvu, ale k žádnému
konkrétnímu závěru se nedospělo.
Naopak veselý pohled byl do herny mateřské
školy, kde byla instalována nová kuchyňka. Byla
pořízena z výtěžku dětské burzy a občerstvení na
Mikulášké besídce. Taky si hned děvčata
vyzkoušela své kuchařské umění a své spolužáky
pohostila svými dobrotami. Přestože pochutiny
byly jen jako, chlapci si je vychutnávali, až se
jim sliny sbíhaly.

Audy z Vážan, 2. Karlu Novákovi z Rašovic,
3. Ing. Jaroslavu Řezáčovi z Vážan. Umístění ve
vzorku meruňky bylo 1. Alois Boudný, Slavkov,
2. Pavel Kilián, Moravany, 3. Vít Zachoval,
Vážany. V kategorii ostatní se umístil na 1. místě
Michal Boudny ze Slavkova s třešňovicí, na 2.
místě Eva Marková z Křenovic s višňovicí a 3.
byl Miroslav Líznar z Rašovic s hruškovicí. V
likérech bylo pořadí:1. Jan Michálek, Vážany ořechovka, 2. Miroslav Hanák, Kobeřice ořechovka, 3. Miroslav Hanák, Kobeřice –
koberská bylinná. Absolutním vítězem 10.
ročníku se stal František Audy, Vážany.
Michael Moder - autor vlastní léčebné Moderovy
metody – uskutečnil ve Vážanech ve čtvrtek 10.
března přednášku na téma dary mrtvého moře.
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Na této přednášce nám osvětlil jakým
jednoduchým způsobem si lze zachovat kondici,
optimální postavu, optimismus, jak se vyhnout
stresům a dalším negativním jevům dnešního
životního stylu.
duben:
Jaro
je
vždy
spojováno
především
s Velikonocemi a pro nejmladší jsou pak
Velikonoce spojovány především s pomlázkou a
hrkáním. Nejinak tomu bylo i letos, kdy skupina
hrkačů procházela obcí a svým hrkáním
nahrazovala mlčení kostelních zvonů.

23.4. provedli myslivci výsadbu stromků na 1.
poldru (suchém). Chtějí tak postupně nahradit
odstraněnou vegetaci na motokrosové dráze.
Protihlukový val dráhy tvořený směrem
k Vážanům sice bude rovněž osázen stromy, ale
než vyroste a bude plnit v plné míře svou
plánovanou funkci, přeci jen bude nějakou dobu
trvat.
květen:
Měsíc květen je pro pracovníky na obci
především měsícem sečení trávy. 11 ha
travnatých ploch musejí během roku udržovat
v dobrém stavu. Některé plochy v polích stačí
pokosit dvakrát za rok, ale parkové plochy v obci
kosí, jak v kterém roce, 5 x až 8x za sezonu. Je
to nekonečná práce. Na ostatní údržbu obce pak
dochází až po hodech, kdy už není vegetace tak
bujná.
Na konci května nám pracovníci Správy a
údržby silnic ze Slavkova opravili několik děr
v komunikacích, a to před pohostinstvím Lidový
dům, krajnici v ulici pod kostelem, prosedlinu
před Dvořákovým, část komunikace ke garážím
u „JZD“.

červen:
Rybářské závody – výstižně je popsala paní
Zachovalová na webových stránkách obce:
„Děkuji pořadatelům za tuto pěknou akci, která
je nedílnou součástí vážanského dění, hlavně
Mirkovi Synkovi, protože vím, jak je náročné
takovou akci zorganizovat. Počasí vyšlo, nálada
výborná a určitě se všichni dobře bavili.“

Na konec června byl připraven již tradiční dětský
den. Tentokrát se uskutečnil na zahradě
pohostinství Sokolovna. Pro děti byly opět
připraveny soutěže se sladkou odměnou.
odpoledne
bylo
představení
Zpestřením
šermířské skupiny BUHURT z Křenovic a
příjezd dvou policejních vozidel s ukázkou
výzbroje a výstroje policisty. Na závěr
odpoledne nechyběl táborák s opékáním
špekáčků.
červenec:
Po čtyřletém půstu byl uspořádán na malém
hřišti nohejbalový turnaj. Za krásného letního
počasí a před velkou diváckou kulisou se do bojů
o putovní pohár pro vítěze zapojilo 12 mužstev.
Pohár nakonec vybojovalo mužstvo ve složení
Kamil Beneš, Jaroslav Gzela a Petr Hausner.

5. ročník westernových závodů s účastí
rekordních 39 koní se uskutečnil v sobotu 16.7.
Počasí se rovněž vydařilo a tak diváci mohli
v pohodovém odpoledni zhlédnou ukázku
skvělých výkonů jezdů a koní v několika
jezdeckých disciplinách.
(hlo)
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Centrum denních služeb ve Slavkově u
Brna informuje
Oblastní charita Hodonín ve Slavkově u
Brna nabízí Centrum denních služeb - sociální
službu pro seniory, která umožňuje, aby staří
lidé, kteří nemohou celý den zůstat sami doma,
pobyli přes den v zařízení, ve kterém je jim
zprostředkována veškerá péče o vlastní osobu,
kterou potřebují, zároveň se mohou setkávat se
svými vrstevníky a v závislosti na svých
schopnostech, zdravotním stavu, potřebách a
přáních se mohou zapojit do různých činností.
Vycházíme z přesvědčení, že i starý nebo
nemocný člověk by měl, pokud je to možné, co
nejdéle zůstat doma se svými blízkými, a že by
ústavní péče měla být využívána pouze na čas
nebo v takových případech, kdy již nelze péči o
starého člověka doma dost dobře zvládnout.
Proto podporujeme rodiny, které se starají o své
prarodiče a osoby, které celodenně pečují o své
blízké. V době, kdy potřebují do zaměstnání,
k lékaři nebo na nákup jim takto vypomůžeme
s péčí, popř. poradíme, na jaké odborníky či
instituce zaměřené na pomoc seniorům se mohou
obrátit.
Nabízíme:
1. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu
- Pomoc při použití WC nebo výměně
inkontinenčních pomůcek
2. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
travy
- Je možné přinést si s sebou jakékoli denní
jídlo, které pomůžeme připravit. Zajišťujeme
také dovážku oběda.
- Dále
pomáháme
např.
s obléknutím,
s podáváním léků, nebo při přesunech z místa
na místo.
3. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- Možnost zapojit se do připravených
výtvarných nebo pracovních činností, které
podporují zachování motorických dovedností
(např. keramika, malování na hedvábí, práce
s papírem,
drátky,
korálky,
pletení,
háčkování apod.)
- Jednoduchá cvičení na zachování a rozvoj
pohybových schopností, v případě zájmu je
možné zajít na procházku v doprovodu
pracovníka

-

Nabízíme zapojení se do různých
paměťových aktivit (trénování paměti – např.
zapamatování si věcí, obrázků, doplňování
přísloví apod.)
- Nabízíme i aktivity podporující zachování
návyků na běžné denní činnosti (např.
pečení, sázení rostlin, péče o pokojové
květiny apod.)
- Je možné poslouchat hudbu, dívat se na
televizi, zazpívat si společně s ostatními nebo
si zahrát společenské hry (např. Člověče,
nezlob se apod.)
- Ve spolupráci s občanským sdružením
Rodinná
pohoda
zprostředkováváme
canisterapii (= kontakt s pejsky pod vedením
speciálně vyškoleného pracovníka)
4. Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
- Navštěvováním denního centra má člověk
možnost setkávat se s jinými lidmi či se
svými vrstevníky a popovídat si s nimi
- V případě zájmu čas od času organizujeme
různé akce (např. výlety, setkávání se
s klienty ze spolupracujících organizací)
5. Pomoc při uplatnění práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- Můžeme poskytnout doprovod při návštěvě
lékaře, vyzvednutí léků, při jednorázovém
osobním nákupu apod.
Provozní doba je každý pracovní den od 8.00
hod. do 16.00 hod., lze ji upravit podle zájmu a
potřeb našich uživatelů.
Centrum denních služeb se nachází ve
u
Brna,
v přízemí
Domu
Slavkově
s pečovatelskou službou na Polní 1444, nedaleko
centra města. Vstup je z přední strany budovy.
Veškeré společné prostory jsou bezbariérové.
Zajišťujeme také dopravu tam a zpět služebním
automobilem.
Služba je placená, činí 50,- Kč/hodina
V případě zájmu můžete po předchozí
telefonické domluvě naši službu navštívit,
prohlédnout si prostory a získat podrobnější
informace.
Mgr. Lucie Kuchařová, sociální pracovnice –
vedoucí
Tel. 734 435 125
Najdete nás také na internetových stránkách
www.hodonin.charita.cz
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