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To mělo být dle mého názoru provedeno již dříve. Tímto
se jednoznačně posiluje prvek soukromého vlastnictví bez
ovlivňování státně úřednickou byrokracií. Úprava se
vztahuje na to, co na pozemku mohu nebo nemohu jako
vlastník vzhledem k zeleni provádět.
Pouze bych chtěl upozornit na doporučení vztahující se
k době kácení v souvislosti s hnízděním ptactva. Z tohoto
pohledu je nejvhodnější dobou kácení doba od října do
dubna následujícího roku.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
V měsíci říjnu jsme ukončili pro nás jednu
z největších akcí, kterou jsme prováděli, a tou je
kanalizace obce. Kanalizace se řadí mezi stavby,
které patří mezi jedny z nejnáročnějších, ale po její
realizaci všem zmizí z očí. Nepatří mezi stavby, které
jsou vidět, ale pro další rozvoj obce, ochranu přírody
a pohodlí občanů je velmi důležitá.
Pro naši obec tato stavba znamenala jistě finanční
zátěž, která nás investičně zastaví na 1-2 roky. Je
velmi dobré, že jsme se tímto investičním klidem
trefili do období, ve kterém bylo ukončeno jedno
programové období ze strany EU a cca za 1 rok by
mělo nové startovat. Zde již můžeme uplatnit znovu
své projekty a pokračovat dál v rozvoji naší obce.
Důležitá je pro nás projektová příprava, neboť jak se
říká, kdo je připraven, není překvapen.
Dovolte mi, abych Vám jménem zastupitelstva obce
popřál krásný podzim, hodně zdraví a štěstí.
Ing. Pavel Martínek
starosta obce Loučná nad Desnou

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU
ČESKÉ REPUBLIKY
Starosta obce Loučná nad Desnou podle ustanovení § 15
odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky se uskuteční ve dnech 25. října 2013 od
14.00 hodin do 22.00 hodin a 26. října 2013 od
08.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místa konání voleb:
Volební okrsek č. 1: Zasedací místnost Obecního
úřadu Loučná nad Desnou 57, 788 11, Loučná nad
Desnou (pro voliče Loučné nad Desnou
a místních částí Filipová, Kociánov a část
Rejhotic)
Volební okrsek č. 2: Kulturní místnost Domu
s pečovatelskou službou (DPS) Loučná nad
Desnou, Rejhotice 142, 788 11, Loučná nad
Desnou (pro voliče částí Rejhotice, Kouty nad
Desnou a Přemyslov).
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství České
republiky (občanským průkazem nebo cestovním
pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání
voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

III. ETAPA KANALIZACE OBCE (REJHOTICE)
Lze říci, že touto etapou pro nás končí největší ze
stavebních akcí, které jsme realizovali, neboť jednotlivé
etapy na sebe kontinuálně navazovaly. Celkové náklady na
obě stavby činily cca 110 mil. Kč, z toho vlastní podíl
obce byl cca 26 mil. Kč. Celá akce pro nás byla velmi
náročná a to jak po finanční, tak i technické stránce.
O tom, kdy se budou moci občané na kanalizaci napojit,
budou všichni informováni prostřednictvím rozhlasových
relací po ukončení kolaudačního řízení.
KÁCENÍ DŘEVIN
V povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les došlo
k podstatné úpravě, a tou je, že vlastník může na svém
pozemku, který je oplocen, kácet jakékoliv dřeviny, aniž
by k tomuto potřeboval povolení od příslušného obecního
úřadu, jak tomu bylo doposud. Tato změna se nevztahuje
na státem památkově chráněné stromy (památné stromy).
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podání žádosti o dotaci na obnovu zeleně v prostoru
starého hřbitova. Jednalo by se o pokácení poškozených
dřevin, abychom vytvořili ochranu chráněné lipové aleji
vysazením náhradní zeleně.

SBĚR NEPOTŘEBNÉHO ŠATSTVA, OBUVI A
TEXTILU
Obec Loučná nad Desnou ve spolupráci s firmou Revenge,
a. s., umístila o prázdninách na Filipové – rozcestí
k Maršíkovu, v sídlišti Loučná č. p. 79 a v Koutech nad
Desnou – u bývalé pošty kontejnery na sběr nepotřebných
oděvů, obuvi a textilu. Kontejnery vyváží firma Revenge,
a. s., každý týden.

DOTAČNÍ ÚSPĚCHY
Našim žádostem bylo vyhověno v těchto projektech:
1. Příspěvek na realizaci loučenského Dřevosochání
– 50 tis. Kč
Poskytovatel: Olomoucký kraj
2. Příspěvek pro JSDH Loučná nad Desnou na
pořízení motoru cisternové automobilové stříkačky
– 70 tis. Kč
Poskytovatel: Olomoucký kraj
3. Příspěvek na obnovu zámeckého parku – dosadba
stromů a keřů před kulturním domem a
v kuchyňské zahradě – 20 tis. Kč
Poskytovatel: Lesy České republiky, s. p.
Děkujeme za poskytnuté příspěvky.

MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL 2013
V rámci této velmi zdařilé akce, která probíhala ve městě
Šumperku, se nám podařilo prostřednictvím organizátorů
zajistit vystoupení souborů i u nás v obci.
Pro konání jsme jako místo tradičně zvolili restauraci Na
Staré poště, jejíž vozovna ve dvoře má pro tento účel
vhodné prostředí.
Ve středu 14. 8. vystoupil soubor donských kozáků
z Ruska a hudební skupina z Kazachstánu. Vystoupení
prvních jmenovaných bylo trošku zklamáním, diváci
očekávali divoké vystoupení tančících kozáků a místo toho
se jednalo téměř o čistě hudební produkci.
Ve čtvrtek 15. 8. se konalo vystoupení folklorního souboru
z Arménie. Tento soubor v žádném případě nezklamal,
zkrátka
perfektní
taneční
vystoupení
spojené
s akrobatickými prvky.
V pondělí 19. 8. vystoupily poslední soubory a to
z Indonésie a z Mexika. Velmi pohledné a působivé
představení tak ukončilo prezentaci části mezinárodních
souborů v rámci 23. mezinárodního folklorního festivalu
u nás v obci. Lze říci, že návštěvnost a to nejenom našich
občanů, byla poměrně velká.

VYBAVENOST JSDH
V měsíci říjnu bylo našim hasičům pořízeno nové
vybavení v podobě pracovních oděvů sestavených
z pracovních kompletů včetně jmenovek a triček.
Vybavení bylo pořízeno v částce cca 25 tis. Kč a jeho
pořízení již bylo nutností.
ÚPRAVA SPODNÍ ČÁSTI ZÁMECKÉHO PARKU
Tato plocha se dostala svým provedením do finále. Zbývá
nám odstranit, respektive přeskladnit uložené kameny,
čímž bude plocha připravená pro provedení výsadeb a pro
další úpravy dle toho, zda se obci podaří zajistit případnou
dotaci, nebo jak jsme se dříve zmiňovali, prostřednictvím
provedení náhradní výsadby za povolené kácení mimoletní
zeleně v rámci opravy komunikace Loučná nad Desnou –
Přemyslov.

ŽÁDOSTI O DOTACE - PODNIKATELÉ
Pro nás je velmi dobrou zprávou, že se podařilo
podnikatelským subjektům na území naší obce uspět se
svými záměry, tj. žádostmi v rámci Regionálních
operačních programů NUTS Severozápad. Chtěl bych jim
za výše uvedenou aktivitu poděkovat a popřát, aby se jim
podařilo vše zrealizovat dle jejich představ. Věřím, že níže
uvedené realizace zvýší úroveň poskytování služeb na
území naší obce a budou mít vliv na spokojenost
návštěvníků Loučné.
Přehled podnikatelských subjektů, jejich záměrů a výše
požadovaných dotací:
- RELAX RESORT DESNÁ s. r. o.: Hotel garni
*** Loučná nad Desnou – 7 538 212 Kč
- CAMPA-NET a. s.: Vřesová studánka –
zapomenutá perla Jeseníků – 15 000 000 Kč
- GEORGIUS DENATOR s. r. o.: Vybudování
zámeckého hotelu Chateau Wiessenberg na zámku
Loučná nad Desnou – II. etapa – 14 915 000 Kč
- Josef Figura: Turistická chata Švýcárna –
14 988 000 Kč

PASTELKOVNÉ
I v letošním roce jsme pokračovali v podpoře rodin, jejichž
děti nastoupily do 1. třídy naší základní školy. Podpora
představovala částku 2 000 Kč. Jenom bych chtěl tímto
upřesnit, že tato podpora je z rozpočtu naší obce a nikoliv
od státu. Tato forma podpory byla za pravicových vlád
zrušena.
KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI 2013
V rámci této velmi významné akce se nám podařilo do
našeho kulturního domu dostat zajímavé koncertní dílo od
A. Vivaldiho: Čtvero ročních období. Dílo přednesla
Barocco sempre Giovane a Iva Kramperová (housle). O
koncert, jak se ukázalo, byl veliký zájem, a tak se stalo, že
kulturní dům byl téměř do posledního místa vyprodán.
Obdobně velkou návštěvnost měl i koncert v klášterním
kostele v Šumperku. Jednalo se o přednes děl W. A.
Mozarta, J. Zacha: Requiem.
Hudební představení, které se konalo u nás, zapadlo úplně
nádherně do prostředí našeho kulturního domu a

ŽÁDOSTI O DOTACE
Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva obce
konaném v měsíci září schválilo zastupitelstvo obce
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zámeckého parku. Navíc je zde na stěně kulturního domu
umístěno dílo A. Suchana – Čtvero ročních dob
(dřevořezby nad vstupem k výčepu).
Příští rok se budeme snažit prostřednictvím organizátora
Klášterních hudebních slavností pana Mgr. R. Janků do
tohoto projektu opět zapojit, tak jak tomu bylo v letošním i
loňském roce. Současně bych chtěl poděkovat za výborný
výběr letošního koncertu pro náš kulturní dům.

věku 6-8 let začali trénovat loni o prázdninách a letos
poprvé okusili soutěžní zápas. Nás těší hlavně to, že je
z jejich strany zájem a doufáme, že jim to vydrží. Chtěl
bych hlavně poděkovat Tomáši Bartelovi, který se jim celý
čas věnuje, za trpělivost a čas věnovaný těmto špuntům. A
samozřejmě rodičům, bez kterých by to nešlo.
Poděkovat bych chtěl i všem našim lidem okolo naší TJ,
kteří obětují svůj čas a pomáhají nám organizovat všechny
kulturní akce a soutěžní zápasy. Bez nich by vůbec nebylo
možné něco organizovat. V dnešní nelehké době je velmi
těžké někoho přemluvit k pomoci, a proto si všech, kteří
pomáhají, nesmírně vážíme a děkujeme jim.
V tenisovém oddíle pracuje již několik let stejný výbor,
který pořádá několik turnajů jak s domácí účastí, tak
s přespolní konkurencí. Oddíl získal několik nových členů,
kteří mají zájem hrát tenis, což velmi vítáme. Doufám, že
v tomto trendu budou pokračovat i nadále.
Závěrem bych vám chtěl poděkovat za vaši přízeň na
sportovních utkáních a popřát mnoho zdaru do dalšího
období.
Kopecký Martin
předseda TJ

ČINNOST TJ SPARTAK LOUČNÁ NAD DESNOU
Vážení spoluobčané,
rád bych vás seznámil s činností TJ Spartak Loučná za
letošní rok.
Hned na začátku roku pořádala naše organizace 2.
sportovní ples, který se opět povedl, alespoň dle ohlasů
veřejnosti. Na 3. sportovní ples se můžete těšit 15. února
2014, na který vás tímto zveme. V červnu jsme spolu se
základní školou a rodiči uspořádali dětský den, který
probíhal v parku a končil na našem stadiónu. Doufáme, že
tato tradice bude pokračovat i v příštím roce, kdy bychom
chtěli přidat i večerní diskotéku s laserovou show. Z
kulturních akcí máme v plánu ještě letos na podzim
sametovou rockovou zábavu, která proběhne 16. 11. 2013.
Lístky jsou k dispozici již nyní a to v předprodeji
v Internetovém baru p. Diviše (bývalá cukrárna).
V našem sportovním areálu pokračujeme s opravami, které
nás však limitují finanční stránkou. Letos se nám podařilo
získat dotace na rekonstrukci trávníku, která proběhla
v červnu. Tuto dotaci poskytla z programu údržba Česká
unie sportu (přejmenované ČSTV) ve výši 50 000 Kč. Část
této dotace použijeme ještě do konce roku na odvodnění
tribuny. Na tuto akci jsme získali dotaci 30 000 Kč od
firmy ČEZ a. s. v rámci jejího dotačního programu
Zaměstnanecké granty. Touto cestou bych chtěl všem
poskytovatelům poděkovat. Poslední investiční akcí je
oprava střechy tribuny, neboť nám začalo letos v létě
zatékat do rekonstruovaných kabin žáků v horním patře.
Tady se neobejdeme bez pomoci obce, se kterou jednáme
o formě pomoci. Neradi bychom, aby investice ve výši
více jak 100 000 Kč do kabin přišla vniveč.
Po sportovní stránce lze do této doby (30. září 2013) říci,
že tento rok je úspěšný. Jarní část fotbalových soutěží se
nesla v poklidném duchu středu tabulky a to ve všech
kategoriích. Na podzimní část nového ročníku soutěží jsme
po úzké spolupráci s oddílem Velkých Losin založili
dorostenecký tým a i starší žáci spolupracují s Losinami.
Spolupráce spočívá v doplňování kádrů hráči jak Losin,
tak Loučné. Ve výsledku to znamená, že oba oddíly mají
dostatek hráčů pro obě soutěže. Bez této spolupráce
bychom nesestavili ani dorost ani starší žáky. Doufáme, že
tato zatím velmi dobrá spolupráce bude pokračovat a
rozvíjet se dál. Výsledkem této spolupráce je i posílení
mužstva mužů, kdy do Loučné přišli David Křepský a Petr
Navrátil. Oba dva jsou velkým posílením a zejména župní
kanonýr Navrátil nám pomáhá svými góly, neboť
momentálně hrajeme o špici tabulky. Největší pozitivum je
ovšem přihlášení mladší přípravky do soutěže. „Špunti“ ve

FOTBALOVÝ TURNAJ POLICIE ČR
V pátek 27. 9. 2013 se uskutečnil na hřišti s umělým
trávníkem ve sportovně-rekreačním areálu Kociánov již 6.
ročník fotbalového turnaje Policie ČR za účasti 6 mužstev.
Turnaj zahájil starosta obce společně se zástupcem
pořadatelů, p. Romanem Ščučkou. Turnaj probíhal ve
výborné atmosféře a to i přes to, že chybělo ozvučení a ve
sprchách netekla teplá voda v důsledku odstávky elektřiny.
Na turnaj přispěl Olomoucký kraj, za což patří
poděkování. Doufejme, že se příští rok turnaj uskuteční
znovu a to již bez komplikací s elektřinou a naše obec
znovu postaví po 3 letech své mužstvo.
STAVEBNÍ ZÁKON – PODSTATNÉ ZMĚNY
Na základě nového platného zákonu č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) si
vám dovoluji tímto podat informace, které se týkají
realizace drobných staveb a to přímo přepisem výše
uvedeného zákona, z čehož je patrné, že na řadu vašich
stavebních záměrů nebudete muset podstupovat
nesmyslné, dlouhé úřednické procesy, které doposud
představovaly i vyšší finanční náklady.
ČÁST ČTVRTÁ
STAVEBNÍ ŘÁD
HLAVA I
STAVBY, TERÉNNÍ ÚPRAVY, ZAŘÍZENÍ A
UDRŽOVACÍ PRÁCE
Díl 1
Povolení a ohlášení
§103
Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce
nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
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(1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu
nevyžadují
a) stavební záměry uvedené v § 79 odst. 2
b) terénní úpravy uvedené v § 80 odst. 3 písm. a)
nebo úpravy pozemků uvedené v § 80 odst. 3
písm. e)
§ 79, odst. 2
Rozhodnutí o umístění stavby ani územní
souhlas nevyžadují
a. informační a reklamní zařízení o celkové
ploše do 0,6 m2 umisťovaná mimo
ochranná pásma pozemních komunikací,
b. stožáry pro vlajky do výšky 8 m,
c. povrchové rozvody nebo odvody vody na
zemědělské půdě nebo na pozemcích
určených k plnění funkcí lesa, nejde-li o
vodní díla,
d. signální věže, signály a pyramidy pro
zeměměřičské účely,
e. podpěrné konstrukce dopravního značení a
zařízení pro provozní informace na
pozemních komunikacích,
f. opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí
s veřejně
přístupnými
pozemními
komunikacemi
nebo
s veřejným
prostranstvím,
g. propustky na neveřejných účelových
komunikacích,
h. cirkusové stany a scénické stavby pro film,
televizi nebo divadlo,
i. sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace
sloužící k připojení sousední nemovitosti,
j. antény do výšky 8 m včetně jejich nosných
konstrukcí a souvisejících elektronických
komunikačních
zařízení
umisťované
samostatně na pozemku nebo a budovách,
k. oplocení lesních školek, oplocení zařízené
k ochraně lesních porostů před zvěří na
lesních pozemcích a oplocení dřevin
vysazených za účelem založení územního
systému ekologické stability, která jsou
bez podezdívky, přičemž nesmí dojít
k omezení
provozu
na
pozemní
komunikaci nebo k přerušení turisticky
značené trasy,
l. stavby pro hospodaření v lesích a stavby
pro výkon práva myslivosti do 30 m2
zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez
podsklepení,
m. důlní díla, důlní stavby pod povrchem a
stavby
v povrchových
lomech
a
skrývkách, pokud podléhají schvalování a
dozoru státní báňské správy podle horních
předpisů,
n. skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5
m výšky umístěný v odstupové

o.

p.

q.
r.

s.

vzdálenosti nejméně 2 m od hranice
pozemku, bez podsklepení,
stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m
výšky s jedním nadzemním podlažím,
podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na
pozemku rodinného domu nebo stavby pro
rodinnou rekreaci, která souvisí nebo
podmiňuje bydlení nebo rodinnou
rekreaci,
neslouží
k výrobě
nebo
skladování hořlavých látek nebo výbušnin,
nejedná se o jaderné zařízení nebo stavbu
pro podnikatelskou činnost, je v souladu
s územně plánovací dokumentací, je
umisťována v odstupové vzdálenosti od
společných hranic pozemků nejméně 2 m,
plocha části pozemku schopného vsakovat
dešťové vody po jejím umístění bude
nejméně 50 % z celkové plochy pozemku
rodinného domu nebo stavby pro rodinnou
rekreaci,
bazén do 40 m2 zastavěné plochy na
pozemku rodinného domu nebo stavby pro
rodinnou rekreaci v zastavěném území
umístěný
v odstupové
vzdálenosti
nejméně 2 m od hranice pozemku,
stavby mostních vah,
přístřešky o jednom nadzemním podlaží,
které slouží veřejné dopravě, a jiné
veřejně přístupné přístřešky do 40 m2
zastavěné plochy a do 4 m výšky,
výměna vedení technické infrastruktury,
pokud se nemění její trasa a nedochází
k překročení
hranice
stávajícího
ochranného nebo bezpečnostního pásma.

§ 80, odst. 3, písm. a) a e)
a) Terénní úpravy do 1,5 m výšky nebo hloubky o
výměře do 300 m2 na pozemcích, které nemají
společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací
nebo veřejným prostranstvím, pokud nedochází
k nakládání s odpady, (…)
e) úpravy pozemků, které nemají vliv na schopnost
vsakování vody, provedené na pozemku rodinného
domu nebo na pozemku stavby pro rodinnou
rekreaci, které souvisí nebo podmiňují bydlení
nebo rodinnou rekreaci, neslouží ke skladování
hořlavých látek nebo výbušnin, a plocha části
pozemku schopného vsakovat dešťové vody po
jejich provedení bude nejméně 50 % z celkové
plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro
rodinnou rekreaci.
OSLAVY VÝROČÍ PŘÍCHODU SV. CYRILA A
METODĚJE NA MORAVU A DŘEVOSOCHÁNÍ
2013
Slavnostní oslavy proběhly na začátku prázdnin od 5. 7.
2013, přičemž Dřevosochání, které bylo součástí oslav,
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bylo zahájeno v neděli 30. 6. příjezdem dřevosochařů a
rozebráním materiálu. Řezbáři své práce zahájili v pondělí
1. 7. v 9.00 hodin. Tvořili celý týden až do sobotního rána,
kdy byly práce pouze dokončovací a spíše sloužily pro
ukázku návštěvníkům.
Vlastní oslavy příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu
byly zahájeny v 16.00 hodin v tančírně krátkým uvítacím
projevem starosty obce s tím, že tohoto okamžiku bylo
využito k předání pamětních medailí vydaných st.
mincovnou u příležitosti tohoto svátku.
Pamětní medaili obdržely osobnosti obce, které pro naši
obec měly a mají velký význam a zasloužily se o její
rozvoj a to v různých oblastech.
Ocenění obdrželi: Ing. Miroslav Kopřiva, CSc, bývalý
ředitel výstavby PVE Dlouhé Stráně, bývalý starosta
sousední obce Velké Losiny, stávající majitel řady
nemovitostí u nás v obci a především velký přítel naší obce
p. V. Páral – dlouholetý organizátor akcí Dogtrekking
(přechod Jeseníků se psy). U nás měla akce vždy zázemí a
obrovským způsobem se postarala o propagaci naší obce.
Pan M. Stronczek, starosta dnešního města Sosnicowice,
který stál u zrodu partnerské spolupráce mezi městem
Sosnicowice, Lindenem a naší obcí před více než 15 lety.
V průběhu oslav byli dále oceněni:
P. Menšík, a Mgr. Palkovič, jako zástupce farní obce, kteří
se zasloužili v rámci římskokatolické farnosti. Současně
Mgr. M. Palkovič obdržel od obce pamětní medaile, aby
jimi ocenil dle vlastní úvahy jak významné hosty, tak
farníky, kteří se svojí prací podíleli na rozvoji farnosti.
Po zahájení následoval koncert Dixielandu Loučná jako
tradičně v plně obsazeném sále s velkým úspěchem.
Obdobný úspěch měl koncert manželů Kocůrkových
z Rapotína v zámecké kapli.
Završením pátečního programu bylo filmové představení
v letním kině Láska, kde se promítal film „Okresní přebor:
Poslední zápas Pepíka Hnátka“.
V sobotu byl program zahájen v 9.00 hodin stánkovým
prodejem. V 9.30 hodin se konala slavnostní mše
v zámecké kapli, kterou slavil otec F. Lízna.
Poté následoval program pro děti přerušený hodinovou
polední přestávkou.
Slavnosti vyvrcholily vyhlášením výsledků soutěže, dále
dražbou děl a o závěr slavností se postarala cimbálová
skupina Primáš z Přerova.
V průběhu Dřevosochání probíhala v kulturním domě
výstava ručních prací místních tvůrců, o kterou byl
poměrně velký zájem. Program byl také zpestřen malou
vernisáží obrazů Zdeňky Rambouskové a Pavla A.
Taťouna.
Na závěr bych chtěl říci, že se nám oslavy zdály jako
zdařilé, hlavně co se týká návštěvníků. Oslavy bychom
rádi zopakovali v obdobném duchu a hlavně s ohledem na
termín, tj. na začátku prázdnin, kdy nemáme takovou
konkurenci v ostatních akcích jako na konci měsíce srpna.
Chtěl bych také tímto poděkovat Olomouckému kraji za
finanční podporu, organizátorům oslav, kteří se na nich

podíleli, návštěvníkům za přízeň, že nás poctili svojí účastí
a příští rok na shledanou.
OZNÁMENÍ O SBĚRU A SVOZU NEBEZPEČNÝCH
ODPADŮ V OBCI
Sběr se koná v sobotu 12. 10. 2013. Bližší informace
občané naleznou na plakátovacích plochách.
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA DIAKONIE
ČCE – STŘEDISKA V SOBOTÍNĚ
S pojmem pečovatelská služba se každý z nás patrně
někdy setkal. Určitě však ne všichni přesně víme, komu
a jaké služby může nabídnout.
Pracovníky pečovatelské služby jsou nejčastěji ženy pečovatelky. Docházejí k seniorům, nebo zdravotně
postiženým dospělým občanům, kteří mohou s určitou
formou pomoci vést samostatný život ve vlastní
domácnosti. Pečování se zaměřuje na konkrétní potřeby
jednotlivých občanů - klientů pečovatelské služby.
Pečovatelská služba sobotínského střediska Diakonie ČCE
se stará o klienty, žijící na území Svazku obcí údolí Desné,
a to od pondělí do neděle včetně svátků, od 6:30 do 20:00,
v domácnosti klienta.
Pečovatelské služby jsou poskytovány za úhradu.
Účtována je vždy pouze doba, po kterou jsou pečovatelské
úkony vykonávány. Aktuální cena za poskytování
pečovatelských služeb sobotínského střediska Diakonie
ČCE je 105 Kč / hodinu.
Pečovatelky mohou klientům v domácnosti pomoci:
- zvládat běžné úkony péče o vlastní osobu
- sem patří například pomoc a podpora při oblékání
a svlékání, pomoc při pohybu ve vnitřních
prostorách bytu, pomoc při přesunu na lůžko a
vozík
- při osobní hygieně
- osobní hygiena u umyvadla, celková koupel v
domácnosti klienta a také pomoc při použití WC
- při zajištění stravy
- patří sem dovoz oběda, ale také samotná příprava a
podání jídla a pití
- při zajištění celkového chodu domácnosti
- může se jednat o běžný úklid a údržbu domácnosti,
zajištění nákupů a pochůzek, praní a žehlení
prádla, či jiné úkony dle potřeby klienta
- při zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím,
- pečovatelky mohou doprovázet klienta např.
k lékaři, na úřady, na nákup, k holiči, ...
- lze nasmlouvat i jiné úkony dle potřeb klientů
- například dohled nad dospělou osobou, různé
reminiscenční techniky (povídání, předčítání),
doprovod na společenské akce, …
- Nedílnou součástí pečovatelské služby je také
půjčování kompenzačních pomůcek za úhradu chodítek, invalidních vozíků, toaletních křesel,
polohovacích lůžek.
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Pracovníci pečovatelské služby jsou povinni
poskytnout osobám, které se dostaly do tíživé
sociální situace, zdarma základní sociální
poradenství.
Pokud máte zájem získat více informací o poskytování
pečovatelské služby, neváhejte nás kontaktovat:
Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně
Pečovatelská služba
Petrov nad Desnou 203
788 16 Petrov nad Desnou
www.diakoniecce-sobotin.cz
Vedoucí služby:
Kateřina Pokorná, DiS.
e-mail: pokorna@diakoniecce-sobotin.cz
tel: 583 237 176, klapka 25
mobil: 731 720 810
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