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Vážení spoluobčané,
v minulém období jsme se vyrovnávali s krkolomnými výkyvy počasí, kdy v dubnu jsme si
„užívali“ sněhové nadílky, pak následovaly v rekordní horka, a nyní máme za sebou intenzivní dešťové
přeháňky s důsledky povodní, které se naštěstí vyhnuli našemu regionu. S nostalgií vzpomínám na
hodiny přírodopisu, kde nás učitelé učili, že geograficky patříme do mírného pásma a sluníčko se
pravidelně střídá co cca 5 dní s dešťovým počasím. Na to jsem si vzpomněl při jednání s panem RNDr.
Alešem Cahlíkem s fy Altec, kdy jsme řešili možnosti zajištění náhradního zdroje pitné vody obecního
vodovodu. Firma Altec se zaměřuje na vyhledávání zdrojů pitné vody nejen u nás, ale i jinde ve světě,
zejména v Africe. Při řešení těchto otázek mi bylo statisticky dokázáno, že srážek je v průměru stejně
jako v minulosti, jen přicházejí vlivem klimatických změn nárazově, zem nestačí srážky vsakovat a mizí
ve vedotečích, což je jedna z příčin, proč dochází k úbytku zásob pitné vody. To se doufám nebude
týkat Komárna a tak strategická surovina, jako je pitná voda bude zabezpečena pro naše občany nadále
v dobré kvalitě a dostatečném množství (viz článek uvnitř).
Ale to jsem odbočil vlivem současného počasí. Doufám, že v příštích týdnech nastávajícího
léta nás bude jen těšit a období prázdnin a dovolených využijeme plně k odpočinku a k relaxaci svých
sil. Je všeobecně známo, že k nabytí nové energie je potřeba občas vybočit z každodenního pracovního
vytížení a stereotypu. Současná dravá ekonomická doba vyžaduje po každém z nás plné pracovní
nasazení ve svých profesích. S tímto vědomím si vysoce cením každého, kdo je schopen a ochoten nad
rámec svých pracovních povinností něco udělat pro své spoluobčany a společnost něco navíc. Těší
mne, že i v naší obci jsou takovíto lidé. Ať už působí veřejně, nebo v rámci sousedské pomoci či jinak.
V této souvislosti mě zaujala informace od Klubu dárců krve Kroměřížska, že náš občan, Milan
Škařupa daroval 17.4. 2013 svůj jubilejní šedesátý odběr krve. Na tomto místě bych rád Milanovi
Škařupovi za jeho mimořádný a příkladná postoj poděkoval a vyslovil úctu a velký obdiv k jeho
ušlechtilému konání.
Do nadcházejícího léta Vám přeji příjemné prožití dovolených a dětem co nejkrásnější
prázdniny, plné krásných zážitků. K tomu doufám přispěje průběh hodů, které jsou spojeny s oslavami
1150 let od příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu, zvlášť když naše kaple je zasvěcena
těmto světcům.
Milan Šindelek, starosta obce
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HOSPODAŘENÍ OBCE
Tabulka č. 1 – Rekapitulace výsledku hospodaření za rok 2012
Schválený
rozpočet
PŘÍJMY tř. 1 daňové příjmy
2.330.000,-tř. 2 nedaňové příjmy
420.000,-tř. 3 kapitálové příjmy
1.000,-tř. 4 přijaté dotace
64.000,-2.815.000,-PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE -tř. 5 běžné výdaje
tř. 6 kapitál.výdaje
VÝDAJE CELKEM
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
+ počáteční stav účtů k 1.1.2012
- uhrazené splátky –vodovod
- úvěr dlouhodobý hřiště
- přijatý úvěr na chodníky a sjezdy silnice
= konečný zůstatek účtů k 31.12.2012

2.242.000,-773.000,-3.015.000,--

Upravený
rozpočet
2.304.000,-587.000,-41.000,-292.000,-3.224.000,--

Skutečnost
k 31.12.2012
2.310.629,32
559.747,65
42.810,00
269.471,00
3.182.657,97

2.592.000,-1.832.000,-4.424.000,--

2.422.342,08
1.827.442,00
4.249.784,08
-1.067.126,11
525.729,37
-224.566,00
-100.000,00
1.000.000,00
134.037,26

Z tabulky č. 1 vyplývá, že Obec Komárno v roce 2012 hospodařila v souladu se schváleným
rozpočtem a schválenými rozpočtovými opatřeními.

Stav finančních prostředků na bankovním účtu
Stav k 1.1.2012
525.729,37

KB Kroměříž – běžný účet
Nesplacený úvěr u MZ - vodovod
Dlouhodobý úvěr na víceúčelové hřistě
Dlouhodobý úvěr chodníky a sjezdy

Stav k 31.12.2012
134.037,26

224.564
325.000,--

0,-225.000,-1.000.000,--

Výsledek hospodaření za rok 2012 dle Výkazu zisku a ztrát je 491.563,69 Kč.

Přijaté dotace v roce 2012
ÚČEL DOTACE

UZ

SR - Výkon státní správy
Úřad práce - VPP
Dotace na opravu dětského hřiště
Dotace les
Dotace na volby
Dotace celkem

13234
17027
00070
98193

POLOŽKA
4112
4116
4116
4122
4111

ČÁSTKA
64.100,-97.798,-78.797,-5.576,-23.200,-269.471,--

Dotace, které obec zapojila do rozpočtu, byly poskytnuty ve výši 269.471,- Kč. Z poskytnutých
dotací bylo vráceno 418,- Kč z dotace na volby.
Ve výčtu dotací není uvedena dotace na již realizovanou opravu komunikací u hřiště směrem
na Všechovice ve výši 1.286.999,- Kč, která nám byla přidělena v roce 2012, na účet obce však
přišla až začátkem roku 2013.
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INVESTIČNÍ ZÁMĚRY OBCE NA ROK 2013
Oprava silnice II/150
V letošním roce se také zaměřujeme na přípravu po stránce projektové a zajištění
financí na plánovanou opravu hlavní silnice II/150 přes obec (opravu chodníků a místních
komunikací kolem silnice), která je plánovaná na rok 2014. Obec bude investorem oprav
chodníků, napojení místních komunikací na hlavní silnici a vybudování odstavného
parkoviště u hřbitova. Ředitelství silnic Zlínského bude investorem opravy hlavní silnice
II/150, dále jsou plánovány opravy mostů přes říčku Juhyni a mlýnský náhon.
Protipovodňové opatření obce Komárno
V letošním roce se OZ rozhodlo, že využije dotačního titulu Státního fondu životního
prostředí ČR (SFŽP) na protipovodňové opatření obce Komárno. Součástí projektu je
pořízení nového bezdrátového rozhlasu, který bude přímo napojen na integrovaný záchranný
systém ve Zlíně, pořízení dešťového srážkoměru a pořízení digitálního povodňového plánu
obce Komárno. Plánovaný rozpočet akce 1.254.600,- Kč - dotace činí 90%. Momentálně
čekáme, až nám SFŽP zašle všechny schvalovací dokumenty, po jejich obdržení se pustíme do
samotné realizace projektu.
Sluneční fasáda Kulturního domu
Asi všichni cítíme, že by si náš kulturní dům zasloužil nový „kabát“ Proto byl
vypracován projekt pod názvem „Sluneční fasáda Kulturního domu“ a podali jsme žádost
o dotaci na Ministerstvo místního rozvoje. V rámci tohoto projektu bylo v plánu oprava
fasády a štítu od domu Kubějových, nový soklový obklad, výměna oken a vstupních dveří
z jižní strany, instalace slunečních hodin. Náklady plánovány na 491.971,- Kč - Dotace
344.379,- Kč – Doplatek obce 147.592,-Kč. Bohužel jsme dostali informaci, že tato naše
žádost nebyla schválena. Proto oprava KD se letos neuskuteční a budeme hledat další vhodný
dotační titul.
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Vodovod a kanalizace
Na začátek bych Vám chtěl poděkovat za odpovědný přístup při
uzavírání nových smluv na dodávku pitné vody z obecního vodovodu a
smlouvy o odvádění odpadních do obecní kanalizace, které se podařilo
uzavřít koncem loňského roku. Tyto smlouvy bylo nutné uzavřít, tím
jsme splnili zákonnou povinnost. To prokázala i proběhnutá kontrola ze
Zlínského kraje, která se zaměřila kromě jiného i na uzavření těchto
smluv mezi majiteli nemovitostí a obcí Komárno.

Posilový zdroj vody pro obec Komárno
Obecní

zastupitelstvo

si

plně

uvědomuje význam tak strategické suroviny,
jako je pitná voda. Kvalita a množství pitné
vody pro naši obec je v současné době
vyhovující. Kromě klimatických změn, které
mění množství pitné vody a skutečnost, že
obec má jen jeden zdroj pitné vody se
zastupitelé

rozhodli,

Státního

fondu

(SFŽP)

a

že

využijí

životního

požádají

o

dotace

prostředí

ČR

dotaci

na

hydrogeologický průzkumný – posilový zdroj
vody pro obec.
Jedná

se

o

průzkumný

hydrogeologický vrt hluboký cca 80 m.
Momentálně čekáme na dokumenty, které
nám potvrdí příjem dotace. Po schválení
dotace zahájíme kroky k samotné realizaci.
Odborná firma ALTEC z Holešova po odborném průzkumu určila místo pro vrt na
louce za rodinným domem manželů Nevtípilových mezi Komárníkem a dálnicí. Plánovaný
rozpočet vrtu je 517 165,- Kč, finanční podíl obce je plánován na 57 463,- Kč.
Pokud voda z tohoto vrtu bude splňovat všechny kvalitativní a množstevní hodnoty,
provedeme napojení tohoto vrtu na síť obecního vodovodu.
Upozorňujeme odběratele pitné vody, že od měsíce září začne p. Škařupa provádět
postupnou výměnu vodoměrů.
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ODPADY
Kam s nefunkční zářivkou a úspornou žárovkou?
Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky nepatří
do popelnice na směsný odpad, protože z nich mohou při rozbití
unikat nebezpečné látky.
Každý z nás se v této situaci ocitl. Přestane nám po
letech svítit zářivka či žárovky a tak přemýšlíme, kam vyrazit pro
novou, a jak naložit s tou nefunkční. Někde jsme již zaslechli, že
vysloužilé zářivky nepatří do komunálního odpadu. Nepatří ale ani do tříděného skla, i když
jsou ze skla vyrobené. Ale proč vlastně? Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) totiž
obsahují malé množství jedovaté rtuti, která by při špatném zacházení a vyšších
koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou
zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.
Zpětný odběr zářivek a úsporných žárovek pro naši obec Komárno zajišťuje
kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale
plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Tím našemu obecnímu rozpočtu ušetří
část prostředků určených pro nakládání s komunálním odpadem. EKOLAMP tak přispívá
k ochraně životního prostředí v naší obci a na nás všech je, abychom se k němu alespoň
malým dílem připojili. Více informací na www.ekolamp.cz
Biologický odpad
Obec se snaží neustále zkvalitňovat služby pro
občany ohledně likvidace a třídění odpadů. Dalším z kroků
je pomoc při likvidaci biologicky rozložitelném odpadu.
Řšením

je

umístnit

ke

každé

nemovitosti

domácí

kompostér. Hodláme využít dotačního titulu na pořízení
kompostérů. Dotace je 90% z pořizovací ceny, náklady pro
každého zájemce by byly jen opravdu minimální, možná že
i nulové. Jedná se o kompostéry, o objemu 0,9m3.
Abychom mohli požádat o tuto dotaci, musíme jako
první krok provést průzkum zájmu o tyto kompostéry mezi
občany. Dotazník na tyto kompostéry je přílohou tohoto
Zpravodaje. Prosím o jeho vyplnění a doručení na obecní
úřad v Komárně do konce července 2013. Tento dotazník je zcela anonymní, ukáže však
možný zájem o tento způsob kompostování. Pro získání dotace na pořízení těchto
kompostérů je nutné provést tento průzkum. Jedinou podmínkou je to, že pokud získáme
tuto dotaci, musíme zajistit 5 let užívání těchto kompostérů.
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KULTURA
Vážení spoluobčané
v měsíci květnu jsme maminkám v obci popřáli k jejich svátku přáním a malou
drobností. Po několika letech se nám opět podařil postavit a po umoudření počasí i pokácet
máj, kde jsme pro všechny obyvatele připravili drobné občerstvení, děti si vyzkoušely
dovednost při různých hrách a samy si mohly opéci špekáčky. V letošním roce si
připomeneme výročí 1150 let od příchodu slovanských apoštolů svatých Cyrila a Metoděje na
Velkou Moravu. Jedná se o významnou mezinárodní událost, jejíž slavnosti vyvrcholí 4. a 5.
července, na Velehradě.
S těmi, kteří se nechystáte jet na Velehrad, oslavíme tento svátek při mši svaté před
místní kaplí v pátek 5. července v 9:30 hodin. Předtím v 9 hodin zazní tradiční budíček
dechové hudby před kulturním domem. Po mši svaté ve 12 hodin opět před kulturním
domem zazní její koncert, kde bude přichystáno drobné občerstvení. Hody zakončíme
zábavou za příznivého počasí pod širým nebem před KD. Těšíme se s Vámi se všemi
nashledanou.
Za kulturní výbor Olga Oravová

HAČIKÓ
Až budete číst tento článek, bude to již minulost. Ale mě to nedá, je to stále aktuální.
Jsme jistě všichni, nebo alespoň většina z nás, znechucena jednáním našich politických
špiček. Manipulace, korupce, úplatkářství a to jak ve formě přijímání peněz za protislužbu či
nabídka postu za zvednutí ruky. Dělá nám to ostudu v celém světě, píšou o nás, jako
o banánové republice.
Na televizní noviny se už nedívám, tolik špíny je na mne moc. Ostatně další programy
televizí za moc nestojí. O to víc mě pohladil po duši Americký film- drama „Hačikó – příběh
psa“ režíe L. Hallstrom.
Univerzitní profesor Parker Wilson /Richard Gere/dojíždí každý den do práce vlakem.
Při jednom návratu najde na nádraží štěně se zvláštním znakem na obojku, japonskou číslicí
8. Podle ní psa pojmenuje Hačikó – osmý princ. Jak dorůstá pes, roste i vzájemné pouto.
Hačikó každé ráno doprovází svého pána k vlaku a večer na něj čeká. Jednoho dne profesor
při přednášce zemře. Pes čeká dál a bude čekat každý den, celých devět let. Jeho věrnost mění
i lidi, kteří se na nádraží pohybují. Začínají chápat, co znamená někoho opravdu milovat. Ryzí
a bezelstný příběh dokáže vybudit nevídané emoce. V roli věrného psa vystupuje rasa Akita
Inu. Předlohou filmu je skutečný příběh z Japonska z dvacátých let minulého století. A teď si
řeknete, co to má společného? Já si myslím, že moc. Pevně doufám, že ta špína z horních
pater naší politiky nás obyčejné lidi moc neovlivní.
Kéž bychom se uměli od zvířat učit…

Karla Komžáková
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SDH KOMÁRNO – „SRDEČNĚ VÁS ZVOU HASIČI“
Sbor dobrovolných hasičů v Komárně se činí. A to jak organizačně, tak i ostatním
aktivním zapojením do „kulturního“ a „hasičského“ života.
V krátkosti připomeňme akce, na kterých se sbor dobrovolných
hasičů podílel právě organizačně. V únoru vytáhly dámy ze
skříní večerní róby, pánové oprášili sváteční uniformy či obleky
a první akcí letošního nového roku 2013, která se konala pod
záštitou našich hasičů, byl již tradiční Hasičský ples. O týden
později přišly kulturní dům rozesmát a roztančit děti, kterým
byla určena v pořadí druhá akce – dětský karneval.
Po mnoha, mnoha letech v květnu naši obec zpestřila
májka ozdobená barevnými stuhami a státní vlajkou. Ke stavění
májky tradiční metodou si hasiči přizvali na pomoc i ostatní
spolky a dobrovolníky z řad občanů. Májka ustála silné větry,
nedošlo ani k žádnému „tajnému a zákeřnému“ kácení a o několik týnu později, jsme se
dočkali i slavnostního kácení májky. Kácení májky probíhalo před kulturním domem
a zároveň bylo spojeno s malou oslavou dětského dne.
V letošním roce se hasiči aktivně
zúčastnili prvního kola okrskové soutěže,
která se konala v Rajnochovicích. Na tuto
soutěž (ostatně jako na každou jinou)
vyjeli s odhodláním, nasazením a touhou
po poháru. Z Rajnochovic si nakonec
odvezli

bezkonkurenční

první

místo

v kategorii starších pánů a čtvrté místo
v kategorii mužů. Tyto excelentní výkony
se rozhodli předvést a ukázat i na domácí půdě. 14. září 2013 nebudou na hřišti v Komárně
bojovat jen o lesklý kov, ale o něco mnohem cennějšího – o Komárenského žabáka.
V minulém týdnu se naši hasiči představili v roli pořadatelů, na okrskové soutěži v Kroměříži,
kde dva dny dohlíželi na bezproblémový chod celé akce.
V tomto týdnu nás v Komárně čekají hody. Již teď se hasiči aktivně připravují na
organizaci pouťové zábavy a hodů celkově. V ranních hodinách proběhne před místní kaplí
mše svatá, po jejímž skončení bude před kulturním domem následovat vystoupení dechové
hudby. Na tomtéž místně, ale jen o pár hodin později se hudba rozezní znovu. Začátek hodové
zábavy pod širým nebem je ve 20hod, k poslechu, tanci nebo zpěvu Vám bude hrát skupina
HLT. Tímto Vás všechny srdečně zvou HASIČI.
Lenka Škařupová
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MUŽSTVO FK KOMÁRNO – OSÍČKO OPĚT STŘÍBRNÉ
Mužstvo FK Komárno – Osíčko má za sebou další sezónu
v okresní soutěži a vězte, že se jedná o historicky nejúspěšnější sezónu.
Tým pod vedením hrajícího trenéra Josefa Šindelka v těžké konkurenci
několika kvalitních týmů dokázal potřetí za sebou obsadit v konečném
zúčtování krásné druhé místo. Jako jsme již zvyklí, tak tým se rozjížděl
pomalu, ale jistě. Na začátku sezóny by bylo vedení mužstva spokojeno
s umístěním do 6 místa, poněvadž konkurence byla opravdu veliká –
silné mužstva měly Ludslavice, Rajnochovice, Chvalčov, Holešov B, Záhlinice, Míškovice
a Tučapy. V letošní nedávno skončené sezóně dokázali naši hráči dokonce několik kol
okupovat místo první, které by zaručovalo zvážení možnosti postupu do vyšší soutěže. První
příčka se nám však udržet nepovedla a tak jsou jistě všichni hráči možná
i trochu zklamaní, že se nebudou moci na ukončené sezóny napít z poháru pro vítěze okresní
soutěže.
Jsou zde zápasy, na které hráči ani fanoušci dlouho nezapomenou. V letošní sezóně, se
nám konečně podařilo porazit našeho odvěkého rivala z Rajnochovic (doma 2:1), nebo
poslední domácí zápas
proti
vedoucím
Ludslavicím,
kde
chybělo
jenom
pár
minut, aby naši hráči
svého soupeře porazili
patřičným
rozdílem
a vystoupali by na příčku
nejvyšší. Také přestřelky
s Chvalčovem, Tučapy a
Pravčicemi byly pro
diváky atraktivní. Snad
nejhorší výkon tohoto
roku předvedli hráči na
hřišti rezervy Kostelce.
Suma sumárum – v sezóně 2012/2013 dokázali naši hráči nasbírat úctyhodných 69
bodů, za 22 výher a 5 remíz. I letos se nám podařilo o fous překonat hranici 100 branek
v sezóně, když největší podíl na čísle 101 branek v kolonce vstřelených měl 22 gólový střelec
a předsezónní posila Marek Hošťálek. Na druhém místě skončil kapitán týmu Jaroslav
Žejdlík, třetí v pořadí skončil Dušan Klas. Neuvěřitelná je rovněž série, kterou se mohou naši
hráči pyšnit – 23 domácích zápasů v řadě bez prohry, což ve svazových záznamech znamená
3. nejdelší šňůru neprohraných domácích zápasů v tomto miléniu. Pokud by se ze začátku
soutěže podařilo 3x neprohrát „na Rybníčku“ tak bychom se dostali na místo první
v kroměřížském okrese.
V dnech nedávno minulých proběhl na hřišti „na Rybníčku“ tradiční turnaj v malé
kopané – IV. ročník Komárno Open Cup 2013. Do turnaje nastoupilo 19 mužstev, kde se již
od úvodu turnaje svedl litý boj o postup ze skupin. Divácky atraktivní a vyhledávaný turnaj
nám nabídl spoustu branek, zajímavých zápasů a hlavně dobrou náladu a výborný čas na
odpočinek s přáteli. Vítězem IV. ročníku se stal „Casanova team“, na druhém místě se umístil
„WIN 4 FUN“ a bronz vybojovali tradiční účastníci turnaje „FK KomároŠ“
Veleúspěšná sezóna našich fotbalistů, sponzorů, funkcionářů a fanoušků bude
ukončena týden po hodech v Komárně, jako již tradičně opékáním selete a popíjením
zlatavého moku. Velký dík patří nejen hráčům, ale i fanouškům, kteří nás chodili nejen na
domácí zápasy mohutně podporovat a hráči jim za povzbuzování děkují a chtěli by diváky
opět pozvat na sezónu další, která začne v druhé polovině měsíce srpna.
Bc. Jaromír Gadas
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ JAVORNÍK -OSÍČKO
Vážení občané,
jistě máte všichni v živé paměti letošní končící zimu a její
sněhovou nadílku. Všechno souvisí se vším. Příroda se začala
později probouzet a my jsme museli o to déle docházet do
kotelen. Říká se, že příroda vše dožene, ale podle našich
pozorování, to tak úplně asi pravda nebude. V měsíci červnu
dochází v přírodě ke zrození nových životů. Veškerá ptačí říše se
musí začít starat o své potomky, zajíci jsou už sice odrostlejší, ale
srnčí a dančí zvěř začíná v půli června klást svá mláďata. Podle
našich pozorování je zcela jisté, že některé daniely a srny si dávají na čas a přivedou své potomky určitě
později než v jiných letech.
Tímto Vás žádáme, abyste i v červenci navštěvovali přírodu jako návštěvníci, kteří se umí
v přírodě chovat. Je totiž dokázáno, že největší nepřítel veškeré zvěře, je stres a neustálé rušení. Zvěř,
jak říká zákon o myslivosti, je naše národní bohatství a je třeba, abychom o tuto zvěř v naší kulturní
krajině pečovali a chránili. Již několik let se snaží chytré hlavy vymyslet způsob, jak nejenom zvěř, ale i
nás chránit. Máme teď na mysli střety motorových vozidel se zvěří. Jistě nám dáte za pravdu, že pokud
takový to střet neskončí tragicky, má přinejmenším velké ekonomické následky. Naše myslivecké
sdružení se rozhodlo, že podél hlavní komunikace, která vede přes naši obec, zbuduje tzv. „pachové
ohradníky“. Ohradníky zbudujeme na „Předevsí“ a v „Mezivodí“, jsou to totiž místa s největší frekvencí
střetu vozidel a zvěře.
Jak takový ohradník vypadá?
Ve vzdálenosti asi 20 metrů od sebe jsou nabity do země kolem cesty kolíky, na kterých je
namotaná textilie a do ní je aplikována chemická látka, která zvěři nevoní a ta se potom v těchto
místech nezdržuje. Je prokázáno, že na některých úsecích komunikací došlo až k 70 % poklesu
dopravních nehod. Touto cestou Vás tedy informujeme. Ono totiž jak zvěři, tak i člověku je tato „vůně“
dosti nepříjemná. Tato látka dokáže pachově zabarvit kůži člověka nebo oblečení i na několik dní.
Tento prostředek se dá také použít jako ochrana zemědělských plodin. Chtěli bychom požádat hlavně
rodiče malých dětí, aby je seznámili s nastalou situací.
Jistě je Vám známo, že naše myslivecké sdružení každý rok pořádá na koupališti v Osíčku
PYTLÁCKOU NOC. Letos vyšel termín na 20. července. Touto cestou bychom chtěli pozvat
všechny, kteří zrovna nebudou trávit dovolenou mimo domov, přijďte, bude o Vás dobře postaráno.
Letos se nám podařilo domluvit i počasí se Svatým Hubertem.
Na závěr bychom Vás chtěli informovat a také pozvat na akci, kterou pořádají naši myslivečtí sousedé
ze sdružení „Kelečsko“. Ve dnech 10. a 11. srpna 2013 pořádají kynologickou akci „Moravskoslezský
pohár“. Při těchto dvoudenních zkouškách prokazují ohaři svou všestrannou použitelnost. Začátek
akce je plánován na 8. hodin na náměstí v Kelči.
Na

závěr

nám

dovolte,

abychom

Všem

popřáli

zdárný

průběh

letošních

oslav

Cyrilometodějských a Všem, kteří se těší na nastávající dovolenou, ať se jim vydaří dle jejich představ.
Jistě mnoho z Vás bude tuto dovolenou trávit v naší krásné moravské, české a slezské přírodě.

s pozdravem MYSLIVCI
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CHARITA - POD KŘÍDLY CHARITATIVNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
„Stárnutí patří k několika málo nezvratným jistotám v našem životě – je jeho součástí. A
s ním se kromě jiného pojí úbytek sil, zdraví a větší potřeba pomoci a pozornosti ze strany
mladších. Někdy to ovšem bývá potřeba tak velká, že může vyčerpat síly celé rodiny a
vymazat okamžiky pohody, pospolitosti a vzájemného srozumění. V takové chvíli je nejlépe
uchýlit se pod ochranu charitní pečovatelské služby.“
Sídlo místní charitní pečovatelské služby působící při Oblastní charitě Bystřice pod
Hostýnem je na ulici 6. května v bloku nízkých budov naproti zdravotnímu středisku. Tady je
kancelář vedoucí Markéty Buckové a místnost, která poskytuje zázemí všem pracovnicím.
Právě sem mohou přijít blízcí klientů informovat se na možnosti pečovatelské služby, poradit
se či uzavřít smlouvu o péči. Jsou tady správně. Na nástěnce v hlavní místnosti stojí psáno:
„Dělejme každému to, co bychom si přáli, aby konal nám. Nechtějme se povyšovat nad
druhé. Buďme k druhým ohleduplní. Mějme soucit s utrpením druhého, mějme spoluúčast
s nemocemi trpícího. Mějme soucit s chybujícími a hříšníky. Prokazujme si vzájemně úctu.“
Jak
říká
vedoucí
charitní
pečovatelské služby Markéta Bucková,
nikdo by neměl cítit jako osobní selhání,
pokud se nedokáže kvůli pracovnímu
vytížení, či ze zdravotních a jiných
důvodů plně postarat třeba o své staré a
nemocné rodiče či postiženého člena
rodiny. Charitní pečovatelská služba
v takovém případě dokáže účinně,
kvalifikovaně a citlivě pomoci.
V letošním
roce
působí
v charitní
pečovatelské službě celkem 14 pracovnic
a jejich péče využívá 221 klientů. Kapacita
ale rozhodně není naplněna a přijímáni
jsou klienti další. Za některými pracovnice dojíždějí a docházejí do jejich domovů i do bytů
v domě s pečovatelskou službou. Pečovatelky dojíždějí ke klientům do Bystřice pod
Hostýnem, Brusného, Blazic, Chomýže, Chvalčova, Komárna, Loukova, Libosvár, Mrlínka,
Osíčka, Podhradní Lhoty, Rajnochovic, Rusavy, Slavkova pod Hostýnem a Vítonic.
Mohou klienty navštěvovat až třikrát denně i o víkendech a svátcích, nebo třeba jen
jednou do týdne. Délka návštěv se pohybuje od 30 do 45 minut. Dopoledne pracují od 6.00
do 15.30, služby se pak střídají od 15.30 do 22.00 a o víkendech a svátcích od 6.00 do 22.00
hodin. Pomáhají při osobní hygieně i na lůžku, při použití WC, při koupeli, oblékání, pomoci
s péčí o vlasy a nehty. Dovážejí obědy, zajišťují podání jídla i pití. V případě potřeby
vypomohou s pracemi v domácnosti – obstarají nákupy, praní prádla, úklid, topení,
doprovodí klienta na úřady nebo k lékaři, zajdou pro léky. Vše dělají tak, aby minimálně
zasahovaly do klientova soukromí, a snaží se podporovat jeho soběstačnost. Nejdůležitější
pro ně je, aby člověk, o kterého je pečováno, mohl zůstat ve svém domácím prostředí.
Služby pečovatelek jsou navíc levnější než například pobyt v centrech pro seniory. Stojí 120
Kč za hodinu a mohou být hrazeny ze státního příspěvku na péči. Pokud klient potřebuje
pečovatelku několikrát do týdne, zaplatí za měsíc průměrně od několika stokorun do dvou
tisíc korun (například: 1 x týdně koupel /asi 2 hodiny měsíčně, tj. 240 Kč/, pomoc s úklidem
1x za 14 dnů /asi 1,5 hodiny měsíčně, tj. 180 Kč. Celkem 420 Kč měsíčně). Užívá-li
pečovatelské služby jednou denně, může zaplatit za měsíc od 1.300 Kč do 3.000 Kč
(například: třičtvrtěhodinová návštěva 1x denně v pracovní dny, o víkendech i svátcích –
tj. asi 2.790 Kč měsíčně). Pokud službu potřebuje třikrát denně včetně víkendů a svátků,
zaplatí zhruba od čtyř do osmi tisíc korun (například: návštěva třikrát denně včetně víkendů
a svátků /čas návštěv za den asi 2 hodiny/ tj. asi 7.440 Kč za měsíc).
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Jeden den s pečovatelkou…
Typický pracovní den charitní pečovatelské služby začíná po šesté hodině ranní kromě jiného třeba
i převzetím klíčů a dokladů k autu. Cesta může být delší a dojet v zimě po ránu na Rusavu nebo do
Rajnochovic nemusí být vůbec lehké. Pečovatelky jsou po letech praxe neohroženými řidičkami. Každá
z pracovnic podle připraveného plánu míří ke svým klientům obstarat pomoc při ranní hygieně, oblékání,
podání snídaně či léků, pozdravit, poptat se, jak se klient cítí. Noc může být pro nemocné seniory bez rodiny
mnohdy dlouhá a bezútěšná. „Mám v zimě ráda tu firmu s dílnou naproti našeho domu,“ říká jedna
z klientek, „v pět hodin tam vždycky rozsvítí světla a já vím, že bude ráno…“
Zpět na základnu se pracovnice postupně vracejí mezi osmou a devátou hodinou dopolední. Vypít kávu nebo
čaj uvařený v minikuchyňce, sníst z domova přinesenou svačinu, krátce si odpočinout a informovat se
navzájem, co který klient nově potřebuje, v jakém je stavu a co by se mělo udělat, až jednu pracovnici
vystřídá druhá. Řeší se také různé důležité drobnosti: „Až tam odpoledne půjdeš, prosím tě, hned jak otočíš
klíčem v zámku, musíš hodně přitáhnout dveře k sobě, jinak s tím budeš lomcovat do večera.“
Po deváté hodině je nejvyšší čas zajet pro obědy do tří bystřických kuchyní – do TONu, do mateřské
školy Radost na Schwaigrově náměstí a do kuchyně základní školy Bratrství. Obědy v podepsaných termonádobách pak putují charitními auty ke klientům. Hodně jich je v domě s pečovatelskou službou v ulici 6.
května. Některým stačí oběd jen donést, další z klientů potřebují pomoc při podání oběda, stolování nebo
třeba mytí nádobí. Ty navštěvují pracovnice charitní pečovatelské služby osobně.
Služebně nejstarší pečovatelka bystřické charity Irena Pavelcová má na starosti čtyři až pět takových
klientů denně. K prvnímu z nich vyjíždí už před jedenáctou. Hned u dveří si bere návleky na boty, srdečně se
s ním zdraví, a zatímco ohřívá oběd v kuchyni, vypráví mu, co je nového, a odpovídá na všechny jeho otázky.
Polévku nedává do talíře, ale do misky, protože ví, že to tak má strávník radši. Po obědě uvaří kávu a ještě
rychle přestele lůžko, protože to působí klientovi s omezenou pohyblivostí největší potíže.
Při druhé polední návštěvě ohřeje oběd v mikrovlnné troubě a přesně odhadne čas. Dohlédne na
přípravu léků, pochválí, vzpomene si na nejnovější vtip, myje nádobí, ukládá ho na správné místo a
poslouchá příběh o klientčině tatínkovi. Na další návštěvě se dozví, jak uvařit výborný léčivý čaj se skořicí a
že románovou hrdinku zřejmě nepřátelé brzy připraví o dědictví. Polévku servíruje v kastrůlku, protože ví,
že to tak strávnice má radši, a nenápadně odnáší ze stolu příliš používanou solničku.
K častým odpoledním aktivitám charitní pečovatelské služby patří také doprovody a pomoc při
koupání klientům pohybově omezeným, kteří nemají možnost se vykoupat v domácích podmínkách. Těmto
klientům slouží bezbariérové sprchy stacionáře pro seniory ve Chvalčově. Pečovatelka zajišťuje také
přepravu charitním autem. Mnohé ze seniorů, kteří tráví dlouhý čas jen ve svém domě, potěší i cesta
samotná. A tak se v autě mluví o všem, co se za oknem mihne a přinese vzpomínku – o lidech, psech nebo
třeba i o vaření povidel.
Běžný pracovní den vždy končí nutnou administrativou. Pečovatelka zapisuje časy do karet klientů
a nečekané i plánované změny do tzv. komunikačních listů. A poté co si naplánuje práci na další den, musí
uklidit auto, kterým celý den ke klientům jezdila, a ani tankování benzínu a problémy s drobnými závadami
za ni nikdo nevyřeší. Pak se ještě podívá do soupisu šetření klientů, aby zjistila, jak se kterému z nich daří a
jestli zítra nebude potřeba něco změnit.
„Ti lidé jsou zlatí,“ říká pečovatelka Irena Pavelcová. Já jsem tady už přes dvacet let, tak mě často posílají
k novým klientům, nebo tam, kam nikdo moc nechce, ale to není žádný problém. Charita má působit tam,
kde nikdo jiný nedokáže pomoct, a já půjdu i tam, kam nikdo nechce. Ale fotit se nebudu.
-msch-
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VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor dopravně - správní vyzývá
držitele řidičských průkazů k povinné výměně těchto dokladů:
•

řidičské průkazy vydané od 01. 01. 2001 do 30. 04. 2004 jsou
jejich držitelé povinni vyměnit do 31. 12. 2013. Uplynutím
stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají
platnosti.

Vydat nový řidičský průkaz je možné do 20 ti dnů ode dne podání žádosti, kdy tato výměna je
bezplatná. Případně do 5 ti pracovních dnů ode dne podání žádosti po úhradě správního poplatku
500,-Kč a to vždy v pondělí a středu v době od 08.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin.
Na případné dotazy Vám rádi odpovědí pracovníci registru řidičů na tel. č. 573 501 963.
Při výměně ŘP žadatel předloží:
•

Žádost

o

vydání

ŘP

-

obdržíte

na

pracovišti

obecního

úřadu

obce

s rozšířenou působností
•

platný doklad totožnosti

•

průkazovou fotografii

•

řidičský průkaz, který podléhá povinné výměně

RYCHLÉ INFORMACE
•

ve středu 7. 8. 2013 přijede paní Haluzová a bude pro občany provádět pedikérské
služby od 8.00 hod na OÚ.

•

pěstitelská pálenice „U Juhyně“ v Komárně děkuje všem zákazníkům za projevenou
přízeň v minulé sezóně a dovoluje si oznámit zahájení nové sezóny od druhé poloviny
měsíce července 2013 (přesný termín zahájení nové sezóny bude upřesněn).

•

MUDr. Hradilová oznamuje pacientům, že od 1. 9. – 7. 10. 2013 má dovolenou

•

Svoz popelnic se uskuteční ve čtvrtek 4.7. 2013

•

V rámci Podhostýnského – mikroregionu bude vydán stolní kalendář na rok 2014.
Každá obec má dodat 4 historické dobové fotografie. Kalendář bude distribuován
do každé domácnosti. Prosíme občany o zapůjčení zajímavých historických dobových
fotografií obce, které by mohly být do tohoto kalendáře použity. Po okopírování
fotografií, vám budou fotografie vráceny. Termín uzavření kalendáře je koncem
července 2013.

Na přípravě zpravodaje spolupracovali Jaromír Gadas a Lenka Škařupová
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