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Cyklostezka Huštěnovice –Babice

Výměna oken v ZŠ a
MŠ

Ze Státního fondu dopravní infrastruktury se po složitých a dlouhých jednáních podařilo získat dotaci 4.000.000
Kč na asfaltový povrch na cyklostezku
při Baťově kanále. Celá stavba bude stát
6.288.802 Kč. O další peníze na financování jednáme se zástupci Zlínského
kraje. Výběrovým řízením byla vybrána
firma Strabag, která stavbu provede.
Tato akce je společná pro obce Babice a
Huštěnovice a byla uzavřena smlouva o
spolupráci mezi obcemi.

Na budovách základní a mateřské
školy jsou ve velmi špatném stavu okna.
Nevyhovují jak z bezpečnostního, tak
energetického hlediska. Nechali jsme
zpracovat stavební projekt na výměnu
oken. Rozpočet činí 1.340.000. Zpracovali jsme a podali žádost o dotaci z Podprogramu na podporu obnovy venkova
Zlínského kraje na tento projekt. Dotace
nám byla uznána ve výši 670.000 Kč. O
prázdninách začneme s výměnou oken.

Připojení na cyklostezku

Opravy střech na
obecních budovách

Cyklostezka při Baťově kanále je hodně využívána našimi občany, proto chceme vybudovat pro naše cyklisty bezpečnou přípojku. Máme požádáno na SFDI
o dotaci na připojení Huštěnovic na
„páteřní cyklostezku při Baťově kanále“.
Rozpočet činí 2.334.868 Kč a ze SFDI
máme možnost získat 60 %. Doufám, že
se podaří i tato dotace a v létě, po výběrovém řízení, začneme se stavbou.

Byla vyměněna střecha na márnici
za 80.000 Kč. Taktéž střecha na budově „zahrádkářů“ byla v havarijním stavu
a výměna střechy byla nutná. V měsíci
březnu byla firmou Erik Lanšperk střecha vyměněna a náklady činily 89.202
Kč.

Úprava návsi
Na jaře se začne s úpravou parků
před a za kostelem. Tuto sadovou úpravu provede firma Floart, která zvítězila
ve výběrovém řízení. Rozpočet na parky
včetně mobiliáře činí 479.013 Kč. Skoro
současně se začnou opravovat chodníky
na návsi. Provede je vítězná firma výběrového řízení SVS CORRECT Bílovice.
Rozpočet na chodníky je 3.191.034 Kč.
Dotaci ve výši 3.209.314 Kč jsme získali z Regionálního operačního programu
regionu soudržnosti Střední Morava.

Vzrostlé lípy v obci

Most přes Baťův
kanál
Most přes Baťův kanál neměl do konce roku 2008 majitele a podle odborných
posudků byl v havarijním stavu. Po dlouhých jednáních komu vlastně most patří, si ho vzalo do svého majetku Povodí
Moravy a bylo taky investorem této stavby. Jedná se o dřevěný most, založený
na betonových podpěrách. Tyto podpěry
jsou stávající a byly dobetonovány. Dřevěné prvky jsou z lepeného lamelového
dřeva. Stavbu mostu provedla firma CB
s.r.o Liberec, projektoval Ing. Miroslav
Sochorec. Kolaudace proběhne až po
dokončení všech terénních úprav.

Na podzim bylo provedeno firmou
Floart odborné posouzení zdravotního
stavu našich vzrostlých lip v obci. „Švehlova lípa“ z roku 1948 mezi obecním
úřadem a kostelem je zdravá a bude
proveden jen ozdravný řez. „Lípa Svobody“ z roku 1918 mezi obecním úřadem

Provoz sběrného dvora
středa 15–17 hod. sobota 9–11 hod.
poplatky: kolečka 10 Kč, kára 20 Kč,
vozík za auto 100 Kč, plasty bez poplatku
» Jarmila Ulmanová, starostka obce

» Švehlova lípa z roku 1948

» Zimní údržba obce

hřbitova byla již velmi napadená houbou
a stala se nebezpečnou pro okolí. Byla
proto pokácena. Lípa u kříže před hřbitovem byla nevhodně rostená do tvaru V.
Měla být stažena speciálními lany, aby
nedošlo k rozlomení. Při manipulaci v koruně stromu se zjistilo, že hlavní větve
jsou duté. Strom byl nebezpečný pro projíždějící auta a byl proto taky pokácen.

a sochou sv. Jana Nepomuckého musí
být řádně ošetřena. Trhlina v kmeni stromu bude ošetřena speciální pryskyřicí,
aby se do dřeva nedostala škodlivá houba. Velká řezná rána po utržené větvi
bude „zastřešena“ šindelem a v koruně
lípy se provede ozdravný řez. Jedna lípa u
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Kadeřnictví
informuje
Paní Marcela Ondruchová děkuje
svým zákaznicím za přízeň a sděluje, že
po dobu její mateřské dovolené bude
kadeřnické služby ve stávajících prostorách provozovat slečna Šárka Křiváková.
Objednávky od 1. června 2009 na mob.
čísle 605 386 387.

Beseda s důchodci
V neděli 10. 5. 2009 bude „beseda s důchodci“. Začátek
je v 15 hod v sále Kulturního domu v Huštěnovicích. Pobavit
vás přijedou opět sólisté operety Moravskoslezského divadla v
Ostravě s programem Televarieté v operetě. A dále vám odpoledne zpříjemní dětská cimbálová muzika Bálešané. Doufám,
že si uděláte čas a pobesedujete spolu navzájem při dobrém
vínečku. Srdečně zvou zastupitelé a starostka obce.

Beseda s občany nad projektem revitalizace okolí bude 28. 4.
2009 v 18. hod v sále KD. Zúčastní se firma Floart – tvůrce projektu, Ing. Barouš z Povodí Moravy a zástupci Agentury ochrany
přírody a krajiny.
Taktéž 28. 4. 2009 v 17 hod bude v sále KD jednání s občany
o prodeji pozemků pro výstavbu rychlostní silnice R55.

Internetové stránky obce
I Úvodní stránka
I Obecní úřad

Internetové stránky obce Huštěnovice – www.hustenovice.cz jsou přístupné pro všechny občany. Aby byly přehledné a zajímavé,
o to se stará Alena Bazalová.
Informace z obecního úřadu vkládala Petra Valentová, nyní Karolína Gahurová. Po přihlášení se
na web mohou být zasílány občanům na e-mail důležitá hlášení
místního rozhlasu. Zatím tuto službu využívá 48 odběratelů zpráv.
Ke konci dubna navštívilo webové stránky 36.573 návštěvníků. Nejnavštěvovanějším dnem
je pondělí a středa. V průměru
denně nahlíží na naše internetové stránky 50 osob.
Co všechno můžete najít na webu
je zřejmé ze struktury stránek.

I
I
I
I
I
I

Úřední deska
Aktuality
Události, akce
Fotogalerie
Zajímavosti
Památky, historie

I Místní knihovna
I Folklor

I Spolky

I Školství
I Zpravodaj
I Sport
I Služby
I Kde nás najdete

Tříkrálová sbírka
v Huštěnovicích
I v letošním roce proběhla Tříkrálová sbírka na pomoc
potřebných. V Huštěnovicících obcházely domácnosti dvě
skupinky koledníků v doprovodu členů zastupitelstva obce.
V letošním roce štědrost našich spoluobčanů vynesla
18.074 Kč. Děkujeme.
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Základní informace
Popis úřadu
Poskytování informací, příjem podání
Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva
Rozpočet
Symboly obce
Elektronická podatelna

Kostel sv. Anny
Sochy a kříže
Osobnosti
Muzeum
Hody
Hody ve fotografii
Kroj
Kniha o hodech
Říkání stárků
Krojovaná svatba
Seznam stárků a stárek
Hasiči
Fašankové pochůzky obcí
Myslivci
ČČK
Akce ČČK ve foto
Zahrádkáři
Akce ČZS a vinařů
Základní škola
Fotogalerie ZŠ
Mateřská škola
TJ Sokol
Fotogalerie

Výstava kraslic z celého světa
V polovině března po tři večery v budově základní školy
se scházely ženy, ale i děti ke zdobení velikonočních kraslic.
Kurz výroby slámových kraslic a kraslic zdobených jezerní
sítinou vedla paní Eva Temelová z Uherského Hradiště. Paní
Evu známe již z předvádění rukodělných výrobků při vánočních výstavách, kde s huštěnovskými školními dětmi vyrábí
vizovické pečivo. Ale její doménou jsou kraslice, kterými se
zabývá již pěknou řádku let a je mezi krasličářkami dobře známá. Slámové kraslice velice šly například paní Gajdošíkové
nebo Aničce a Ivance Smětákové, Julince Tomaštíkové, ale
i Verunce Čechmánkové. Jezerní sítina byla hračkou pro Magdičku Jurčíkovou, Sabinku Večeřovou nebo Dagmarku Gajdošíkovou. I naše paní starostka si vyzkoušela obě techniky
zdobení. Ale práce se sítinou nebyla jednoduchá. Nejdříve se
musela ze stonku rostlinky, které se lidově říká jezerní sítina,
dostat dužina a tou se zdobí vyfouklé vajíčko. Část sítiny byla
k práci už předem nabarvená, aby byla kraslice pestrá.

Na sobotu byla přichystaná výstavka kraslic. I když se
někomu zdálo nadnesené, že z celého světa, ale sbírka paní
Temelové obsahuje kraslice z Čech, Slovenska, Bulharska,
Rumunska, Nového Zélandu nebo Irska. K vidění byly i kraslice ze pštrosích nebo kachních vajec.

Na výstavě byly vystaveny i kraslice dětí, které si nazdobily
v kurzu. Nebyly tam všechny výrobky, protože některá děvčátka
se chtěla pochlubit nejdříve doma a pak je nestihla přinést.
Na výstavě se předvedla také Monička Šťastová, Magdička
Jurčíková a Julinka Tomaštíková jako šikovné paličkářky.
Přestože bylo nabídnuto, že si mohou přinést k vystavení nebo
k prodeji své výrobky všichni, můžeme za přispění poděkovat
jen p. Haně Špalkové a p. Evě Třískové.
Byla to pěkná předvelikonoční akce, škoda, že zpříjemnila
sobotní odpoledne jen málo návštěvníkům. Ale i tak to stálo za to.

Výstava vín s
ochutnávkou
Sobota 18. dubna 2009 patřila všem, kdo mají rádi dobré
vínko. Organizátorem letošního koštu byli členové Českého
zahrádkářského svazu Huštěnovice a místní vinaři. K degustaci bylo sesbíráno 138 vzorků vína bílého, 7 růžového a červeného 57. Vzorky vína poskytli vinaři místní, tak i z vedlejších a vzdálenějších obcí Moravy. Kdo chtěl ochutnat špičky,
musel přijít včas. K dobré pohodě hrála CM Sudovjan.
Celkový počet vystavovaných odrůd byl 33, počet vystavovatelů 90 a zastoupených obcí 24. Český zahrádkářský
svaz a místní vinaři děkují všem zúčastněným za poskytnuté
sponzorské dary.
Letošní ohodnocení šampion u bílého vína:
Chrbját Lukáš, Osvětimany ................... CHAR............ps.....19
Vinařství Vaďura, Polešovice ................ Pa .................vzb ...19
Hlaváček Radim, Vinaři Mařatice ......... RB ....2007 ..vzb ...19

Všimli jste si při zimních procházkách, jakou
hráz postavili bobři na potoku kousek před
huštěnovskou komorou na Baťově kanále?

U červeného vína šampiona získal místní vinař
ing. Kočenda Stanislav, Huštěnovice....... RM ....1997 ......... 18,9
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Český svaz zahrádkářů obnovuje činnost
Členové místního zahrádkářského svazu se sešli na výroční členské schůzi, které jsem se zúčastnila, ke zhodnocení své činnosti. Starostce Jarmile Ulmanové a všem přítomným byl představen nový plán činnosti ČZS Huštěnovice.
Zahrádkáři chtějí obnovit moštování ovoce a vaření povidel.
Na náklady obecního úřadu byla vyměněna střešní krytina
na budově moštárny, která je v majetku obce, ale zahrádkáři
mají toto zařízení pronajaté na 3 roky. V měsíci dubnu začali
výstavou vín s ochutnávkou. I nadále budou pro občany
zajišťovat sadbové brambory, ve spolupráci s Územní radou
ČZS připraví během roku odbornou přednášku pro občany.
» Alena Bazalová

Zimní příprava pro jarní část soutěže
2008/09 TJ SOKOL HUŠTĚNOVICE
Mužstvo žáků začalo zimní přípravu
díky nepříznivému počasí až v polovině
měsíce března. Pro jarní sezónu bude
tým oslaben o Míšu Otrusiníkovou, která přestoupila do žákovského týmu dívek Slovácka Uherské Hradiště. Ačkoliv
je to pro naše žákovské družstvo velká
ztráta, jsme velmi rádi, že Míša může
dále růst ve velmi kvalitním klubu.
Věříme, že svým talentem a přístupem
k tréninkům a zápasům bude v budoucnu hrát 1. ligu v ženské kategorii, což

» Michaela Otrusiníková
s bratrem Radimem

by nás moc potěšilo. Takže, Míšo,
moc děkujeme za dosavadní činnost
v TJ SOKOL a hlavně ti přejeme hodně
úspěchů v novém působišti.
Jinak cílem pro jarní část sezóny je
uhrát minimálně dalších 18 bodů. To
znamená udržet se uprostřed tabulky. Velkou výzvou pro nás bude nadcházející rok soutěže. Musíme získat
minimálně 3-4 nové chlapce do žákovského týmu, abychom byli schopni odehrát následující ročník soutěže. Trenérem zůstává Pavel Jurák a vedoucím
mužstva Pavel Čechmánek.
Mužstvo mužů zahájilo zimní přípravu hned ve 2. lednovém týdnu. Zúčastnilo se zimního turnaje ve Starém
Městě a na konci přípravy absolvovalo
krátké víkendové soustředění na Radějově. Příprava byla tvrdá, ale současně
velmi kvalitní. V zimním turnaji se tým
mužů prezentoval velmi dobrými výkony
i výsledky. Pro jarní část sezóny jsme
rozšířili kádr hráčů o tři fotbalisty. Po
složitém jednání s TJ Kudlovice podařilo se získat pro jarní část soutěže Petra
Klajna. Dále jsme získali na půlroční
hostovaní z TJ Jalubí Patrika Najbrta a
na roční hostování z TJ Kněžpole Igora
Jarku. Kromě uvedených tří hráčů jsme
se snažili získat do týmu ještě jednoho
kvalitního útočníka, což se nám nepodařilo. Přesto věříme, že výše popisované posílení týmu bude pro kvalitu hry
a hlavně výsledky při samotných zápasech přínosem. Cílem pro jarní část
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soutěže je rvát se o postup do okresního přeboru z výchozího čtvrtého místa
po podzimní části soutěže. Daný cíl je
velkou výzvou, protože v tomto soutěžním ročníku je hned několik mužstev,
které mají velké ambice jít dál do vyšší
soutěže. Tým vede z pozice trenéra Petr
Pisklák a z pozice vedoucího mužstva
mu kryje záda Rostislav Zlámalík.
A co se týče areálu V Olší? Klasickým problémem je voda na spodním
hřišti. Minimálně jedno až dvě utkání budeme muset hrát na vedlejším
horním hřišti, které je velmi hrbolaté.
V samotných kabinách jsme přistoupili
k dílčí úpravě kabin pro domácí týmy.
Byly propojeny dvě kabiny, čímž vznikla
jedna velká kabina, současně zde bylo
zabudováno topení a také byly vyměněny již nefunkční zárubně a dveře.
Popisovaná úprava je pouze udržovací
nezbytná nutnost, která byla provedena v rámci zachování alespoň trochu
důstojného zázemí pro naše fotbalisty. Jednoznačným cílem je významná
rekonstrukce kabin, případně vybudování nových kabin, včetně řešení celého areálu hřiště V Olší.
Závěrem děkujeme všem našim
skalním fanouškům za podporu a současně tímto zveme všechny ostatní příznivce sportu v naší obci, aby si našli
cestu na místní hřiště a tím povzbudili
naše mladé i dospělé fotbalisty.
» ing. Pavel Čechmánek

Jarmila Borovičková oslaví 90. narozeniny
stvím. Potom pracovala v JZD v rostlinné výrobě, jezdila traktorem a jako
dojička v živočišné výrobě. Do svých
70 let ještě vypomáhala jako dojička
a potom jako uklízečka.
Hrávala v ochotnickém divadle v Huštěnovicích, největším jejím koníčkem
bylo vyšívání a práce na zahrádce.
Ale i této radosti se musela vzdát, protože jí slábl zrak a již 15 let téměř nevidí.
Ve chvilkách pohody ráda vzpomíná
na pěkně prožité roky a se svou nejmladší pravnučkou Dagmarkou velice
ráda zpívá lidové písničky. Někdy přezpívají i celý zpěvník.
K životnímu jubileu paní Jarmile
Borovičkové přejeme zdravíčko, pohodu a ještě mnoho přezpívaných písniček v kruhu svých blízkých.

» p. Borovičková se svými spolupracovníky /druhá zprava/
Nejstarší občanka Huštěnovic paní
Jarmila Borovičková oslaví 11. června
2009 své krásné 90. narozeniny.
Celý svůj život prožila v rodné obci.
S manželem Bohumilem vychovala
syna Jiřího, kteří již bohužel oba zemřeli.

Radost má ze dvou vnuček a pěti
pravnoučat. O paní Jarmilu Borovičkovou se vzorně stará její snacha Josefa
a obě vnučky.
Po dokončení Základní školy v Napajedlích pomáhala doma s hospodář-

V letošním roce se dožije devadesáti
let i naše další spoluobčanka paní Ludmila Cacková, která v současné době
žije u dcery mimo obec. Také jí přejeme
zdravíčko a pohodu.

P. Richard Němčák – 125. výročí narození
Farář, arcib. rada Richard Němčák, působil téměř 26 let
v duchovní správě zdejší farnosti /od 30. 5. 1937 do 6. 5.
1963/. Na odpočinek odešel jako 79letý do Tučap u Polešovic.
Než se dostal na huštěnovskou farnost, působil 29 let
na Slovácku. Hlavní příčinou, proč se hlásil na naši malou
farnost, byla jeho nemoc. Již nemohl zastávat velkou farnost
Buchlovickou.
50leté kněžské jubileum P. Richarda Němčáka, faráře v
Huštěnovicích, bylo oslaveno 27. 7. 1958 v neděli, kdy se
slavilo patrocinium sv. Anny – pouť. Přijeli občané z farností, kde dříve jubilant působil – z Polešovic, Buchlovic
a Stříbrnic a kněží z okolních obcí. Také huštěnovští rodáci
P. Jan Němec a P. Josef Němec. Zástupy lidí se v 10 hodin
shromáždily před vyzdobenou farou. Velký počet družiček z Huštěnovic, Polešovic, Stříbrnic. Kněží došli k faře
a jubilanta odvedli v průvodu do kostela. Th.Dr. P. Metoděj Habáň blahopřál faráři jménem obce, potom družička
a chlapec z Huštěnovic, družička z Polešovic podali kytice,
též družička ze Stříbrnic. Ta vyvolala veselost a smích,
do kytice bylo vkusně zastrčeno 50 cigaretových specialit.
Průvod ubíral se vesnicí. V průvodu byl nesen veliký věnec,
který dala obec udělat na hrob rodičů jubilanta. Dále družičky nesly na poduškách ozdobenou 50tku, kalich a křížek.
Jubilant šel uprostřed věnce, který nesli žáci, kteří toho roku
byli u 1. sv. přijímání. Za ním šli bratři, sestry, příbuzní a celá
řada občanů. V kostele blahopřál Miloš Hrdý, žák střední školy, bývalý ministrant a podal faráři krásný křížek. Po kázání
vldp. P. Arnošta Horáka – děkana, sloužena byla slavná mše
sv. Asistoval Dr.Th. Metoděj Habáň a P. Josef Macík – pres-

byter asistent P. Arnošt Horák. Po mši sv. šli kněží na faru,
též hudebníci, družičky, kde byli pohoštěni.
V květnu 1963 P. Richard Němčák odešel na odpočinek
a novým administrátorem byl jmenován P. Jaroslav Janík.
/zápis v Pamětní knize/
» Alena Bazalová
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Obec v letopočtech s devítkou na konci
1849 – naproti čp. 19 a čp. 71 byla postavena býkovna
1919 – 28. října zasazena „Lípa svobody“
/v parku před OÚ/
1939 – ve staré škole zřízena mateřská škola /nyní OÚ/
1949 – Znovu založen nový spolek
„Tělovýchovný sokol“
1959 – autobusová čekárna a nádrž na vodu
dána do provozu
1959 – 1. září započato s prodejem Jednoty
v nové budově /nyní dům služeb/

» Lípa svobody

» MŠ z roku 1940

Významná výročí osobností v roce 2009
20. výročí úmrtí

P. Jan Čechal /zemřel 20. 9. 1989/

25. výročí úmrtí

Mgr. PhDr. Prof. Metoděj Habáň /zemřel 27. 6. 1984/

95. výročí narození

Matka Marie Vojtěcha Hasmandová /narozena 25. 3. 1914/

125. výročí narození

P. Richard Němčák /narozen 17. 5. 1884/
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Pečovatelská služba Babice nabízí
POTŘEBUJETE POMOC S NÁKUPY, S ÚKLIDEM, DOPROVODIT K LÉKAŘI, VYPRAT A VYŽEHLIT PRÁDLO?
NEBO ZAJISTIT DOHLED PRO VAŠEHO BLÍZKÉHO V DOBĚ, KDY VY SE MU NEMŮŽETE VĚNOVAT?
Ve všech uvedených úkonech (a řadě dalších) vám rádi pomůžeme. Poradíme vám i při vyřizování příspěvku na péči.
Pečovatelská služba Babice je v provozu od roku 2007 a svou péči zaměřuje na pomoc lidem, kteří z důvodu věku,
či invalidity nezvládají starost o sebe tak jak by si přáli.
Jedním z našich poslání je, abychom byli lidem užiteční a dávali jim pocit, že na potíže, které je v životě mohou potkat,
nejsou sami.
V případě potřeby kontaktujte Pečovatelskou službu Babice, která sídlí v Domě s upravitelnými chráněnými byty
v Babicích č. p. 594. Telefon 724 149 246. Tady dostanete podrobnější informace včetně ceníku.
» Pečovatelská služba Babice

Denní stacionář
ANKETA
Vážení spoluobčané,
Obecní úřad Babice uvažuje o zřízení denního stacionáře
v Domě s pečovatelskou službou v Babicích. Stacionář by
byl určen seniorům a občanům, kteří mají sníženu soběstačnost z důvodu zdravotního postižení. Jedná se o zařízení,
které by mohli využívat i obyvatelé okolních obcí. Pečovatelská služba Babice by zajistila jejich dovoz. Ve stacionáři
by byla zajištěna strava, dohled pečovatelkou a také pestrý
program.
Prvním krokem k možnosti zřídit takové centrum je zjištění zájmu z řad občanů. Z tohoto důvodu se obracíme na
vás a prosíme o vyjádření, zda by jste měli o zřízení denního
stacionáře zájem. Děkujeme za odpověď.
Svůj názor, prosím, vyjádřete zakřížkováním (ANO nebo
NE) a vhoďte do schránky na obecním úřadě ve vaší obci.

Případné dotazy vám zodpoví pracovnice Pečovatelské služby Babice na telefonu 724 149 246.

1.

Měl(a) bych zájem navštěvovat denní stacionář:

ANO

NE

2.

Měl(a) bych zájem o to, aby denní stacionář mohl využívat můj rodinný příslušník:

ANO

NE

– placená inzerce –

7

Sazebník Pečovatelské služby Babice
dle vyhl. 505/2006
ÚKON PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

cena v Kč

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc a podpora při podávání jídla a pití

60/hod.

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

60/hod.

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

60/hod.

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

60/hod.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
pomoc při úkonech osobní hygieny

60/hod.

pomoc při základní péči o vlasy a nehty

60/hod.

pomoc při použití WC

60/hod.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravovánídovoz nebo donáška jídla

5/oběd

pomoc při přípravě jídla a pití

60/hod.

příprava a podání jídla a pití

60/hod.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti
běžný úklid a údržba domácnosti

60/hod.

údržba domácích spotřebičů

60/hod.

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti např. sezónní úklid, úklid po malování

80/hod.

donáška vody

60/hod.

topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

60/hod.

běžné nákupy a pochůzky

60/hod.

velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti

60/hod.

praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

50/kg

praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

50/kg

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět

60/hod.

doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

60/hod.

Fakultativní služby
Použití vany v DsUCHB s obsluhou a hygineckými potřebami

50/úkon

Použití vany v DsUCHB bez obsluhy a vlastními hygineckými potřebami

20/úkon

Pedikúra

dle smlouvy s pedikérkou

Kadeřnictví, holičtství

dle smlouvy s kadeřnicí

Dohled nad dospělou osobou s I.,II.III.,IV. stupeň závislosti

90/hod.

Cesta k uživateli - kolo - v rámci obce

5 Kč

Cesta k uživateli - automobil - v rámci obce

6/km

Cesta k uživateli - automobil - mimo obec

5/km

Úhrada za dopravu - automobil - mimo obec

5/km

Čas pracovníka strávený při odvozu a montáži pomůcek

100/hod.
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– placená inzerce –
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Zažloutlé fotografie

» Lidový dům z roku 1940

» Dolní konec – luža
» Vyhrkávání v roce 1933

» Děti z dolního konce

» Hlavní křižovatka
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Novoroční bruslení

Masopust

Pochovávání basy

Košt vína zahrádkářů a vinařů

