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ZMĚNA STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE MIKROREGIONU URBANICKÁ BRÁZDA

- poradenství v oblasti účetnictví obcí
- legislativní novinky.

Svazek obcí Mikroregion urbanická brázda má mít dle své zakládací listiny 2 statutární
zástupce, kteří zastupují svazek navenek. Jejich volba a svěřené pravomoci jsou
delegovány členskou schůzí. Svazek obcí tedy zastupovali Ing. Miroslava Součková,
starostka obce Praskačka a pan Vladimír Gabriel, starosta obce Dobřenice. Vzhledem
k tomu, že Ing. Miroslava Součková 2. 1. 2017 zemřela, byl na jednání členské schůze
dne 7. 2. 2017 novým statuárním zástupcem zvolen pan Stanislav Bydžovský, starosta
obce Osice.

Zaměstnanci centra zajišťují realizaci společných projektů svazku obcí a připravují či
spolupracují s dalšími subjekty v regionu na společných akcích.
Centrum společných služeb funguje také jako kontaktní místo pro občany. S dotazy se
na nás obracejí také zájmové spolky nebo školy. Občanům jsme například pomohli s
informací, kde a jakým způsobem lze získat příspěvek na péči, jak si zažádat o nový
řidičský průkaz a jaké doklady je třeba mít sebou, poskytnutí informací k převodu
vozidla při prodeji a také jak zrušit místo trvalého pobytu občanovi, který již
v nemovitosti nebydlí, ale nepřehlásil si trvalý pobyt do svého nového bydliště.

Zároveň členská schůze rozhodla o tom, kdo bude zastupovat svazek obcí v dalších
organizacích. Pan Vladimír Gabriel zastupuje svazek obcí v Programovém výboru Místní
akční skupiny Hradecký venkov. Pan Stanislav Bydžovský zastupuje svazek ve správní
radě obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov o.p.s.

Zájmovým spolkům jsme poskytli poradenství ke zpracování žádosti o dotaci, vyúčtování
veřejnoprávní smlouvy nebo právní výklad ohledně povinnosti elektronické evidence
tržeb na akcích, které tyto spolky v obcích pořádají.
Webové stránky mikroregionu byly v uplynulém období upraveny a aktualizovány. Nově
byla zřízena sekce Centrum společných služeb. Jsou zde zveřejňovány informace pro
občany, aktuálně např. Včelařské dotace krok za krokem, Máme doma předškoláka –
informace pro rodiče, Základní pravidla požární bezpečnosti, Polystyren do popelnice
nepatří. Dále na stránkách zveřejňujeme pozvánky na různé společenské kulturní,
vzdělávací i sportovní akce. V případě zájmu mohou obce, zájmové organizace, školy
zasílat své pozvánky ke zveřejnění na adresy CSS.

CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ URBANICKÁ
BRÁZDA
Centrum společných služeb funguje v našem mikroregionu od 15. 08. 2016, kdy jsme se
zapojili do projektu Svazu měst a obcí s názvem „Posilování administrativní kapacity
obcí na bázi meziobecní spolupráce“.

Na webu naleznete i elektronický Zpravodaj CSS 1/2016 a všechna vydání Zpravodajů
Mikroregionu urbanická brázda, které jsou každoročně v závěru roku vydávány v tištěné
podobě již od roku 2007.

Zaměstnanci centra zajišťují obcím poradenství a odborný servis dle jejich požadavků:
- poskytování poradenství členských obcím v oblasti dotací (zpracování žádostí o
dotace, vyúčtování dotací, vyhledání vhodných dotačních titulů pro konkrétní projekty
obcí, náležitosti žádostí o dotace apod.)
- zasílání aktuálních informací týkajících se činnosti obcí a obecních úřadů v samostatné
a přenesené působnosti
- příprava společných setkání zástupců obcí, která se uskutečnila dvě – 1. 12. 2016
v Kratonohách a 7. 2. 2017 v Praskačce
- správa a aktualizace webových stránek mikroregionu
- poskytování poradenství obcím, školám i zájmovým organizacím

KONTAKTY:
Centrum společných služeb DSO Urbanická brázda
Sídlo: Praskačka 12, 503 33 Praskačka
Zaměstnanci centra:
Ing. Jana Rejlová, tel.: 731 516 980, rejlovajana@seznam.cz
Jana Štěpánková, tel.: 606 128 702, jana.hvozdnice@seznam.cz
Jiří Středa, tel.: 495 588 133, praskacka@praskacka.cz
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O libčanskou básničku

Doplnění odpadového hospodářství v Mikroregionu Urbanická brázda

Dne 23. února se v libčanské základní škole uskutečnila recitační soutěž s názvem O
libčanskou básničku. Díky této neobyčejné akci se u místních dětí rozvíjí čtenářská
gramotnost a tvůrčí duch. Libčanská básnička letos proběhla již po šesté a přihlásilo se
do ní celkem 96 dětí ze šesti škol. Soutěže se zúčastnily základní školy ze Stěžer,
Skřivan, Osic, Praskačky a Chlumce nad Cidlinou. Jednalo se o 83 recitátorů a o 13 žáků
s vlastní tvorbou.

Členské obce našeho mikroregionu, které se zapojily do tohoto projektu, získají v
průběhu březnu nové nádoby na tříděné odpady za celkovou cenu 748 tis. Kč.
Dodavatelem těchto kontejnerů bude firma Zemědělské družstvo Všestary, se sídlem:
Rozběřice 18, 503 12 Všestary.
Novou separovanou komoditou, která se bude v obcích Dobřenice, Hvozdnice, Lhota
pod Libčany, Obědovice, Praskačka, Roudnice a Urbanice sbírat, jsou odpadní rostlinné
oleje. Pokud nám v domácnosti takové odpady vzniknou, je třeba s
nimi zodpovědně naložit.
Nejjednodušším řešením, v případě že máme zahrádku, je přidávat oleje do kompostu.
Olej je biologicky rozložitelný a můžeme ho tak v menších množstvích přidávat
do zeminy. Větší množství by však mohla půdu či podzemní vodu kontaminovat, je

Organizátoři pro děti objednali i doprovodný program v podobě loutkového přestavení.
To si pro žáky připravil lidový loutkař z Hradce Králové, Jiří Polehňa.
Následně již proběhlo samotné zahájení akce. Děti jeden po druhém přistupovaly na
stupínek a statečně předvedly, co se kdo naučil. Trému měl zpočátku téměř každý,
avšak brzy z nich opadla. Diváci velmi bedlivě poslouchali básně od autorů, jako jsou Jiří
Žáček, Ivo Štuka, Jindřiška Žáčková či Michal Černý.

proto nutné nalévat pouze menší množství a nikdy ne v tekutém stavu, ale olej
mísit např. s pilinami či jiným savým materiálem.
Nejhorším možným řešením je vylévat použité oleje do kanalizace. Odpadní oleje a tuky
se totiž sráží na kanalizačních trubkách a ucpávají je, samozřejmě také dochází také
k negativním dopadům na životní prostředí. Pro ty, kteří nemají zahrádku a nemohou
tak olej zkompostovat, se tak nabízí nová možnost odevzdávání olejů.
Na základě nových smluv s firmou ASEKOL se v některých obcích pro občany rozšíří
možnost bezplatně odevzdat drobné elektrospotřebiče. Firma poskytne nádoby, které
se zpravidla umístí na obecní úřady, nebo do prodejen. Do těchto kontejnerů patří:
veškerá drobná elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti (s výjimkou zářivek), např.
nefunkční kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, walkmany,
MP3 přehrávače a další. Baterie a akumulátory se odkládají do zvláštního boxu, který je
součástí kontejneru.
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Zelené odpady v roce 2017

Revitalizace zeleně v Mikroregionu Urbanická brázda

Kontejnery na zelené odpady máme v našem regionu již od roku 2010. Většina těchto
odpadů je vyvážena na kompostárnu Agrodružstva Lhota pod Libčany. Základním
předpokladem při dodávání organického odpadu je kázeň, která musí vycházet od
jednotlivých občanů, kteří odpad produkují a touto formou jej likvidují. Odpad nesmí
obsahovat žádné chemické deriváty, obaly plechové, plastové, skleněné apod., nesmí
obsahovat kamení ani suť ze staveb, nesmí v něm být pařezy nebo silné větve, žádné
živočišné odpady apod.

Začátkem letošního roku byla schválena naše žádost o dotaci na tento projekt, do
kterého jsou zapojeny obce Lhota pod Libčany, Osice, Roudnice, Syrovátka a Urbanice.
V rámci tohoto projektu bude v průběhu následujících 2 let v několika lokalitách
provedeno ošetření stávající zeleně a nová výsadba či dosadba dřevin.
Cílem projektu je zkvalitnit životní prostředí pro obyvatele našeho mikroregionu. Dále
pak jde o to vytvořit nové a revitalizovat stávající krajinné prvky poskytující úkryt a
potravu živočichům.

Proč a hlavně jak třídit zelený odpad si můžete nastudovat nebo informace osvěžit na
webu: http://urbanicko.cz/bioodpady/index.php.

Půjčování vybavení pro pořádání venkovních akcí
Dobrovolné svazky obcí Nechanicko a Urbanická brázda nabízejí k pronájmu materiálně
technické vybavení pro pořádání venkovních akcí. Půjčování vybavení zajišťuje pan
Vlastimil Málek, e-mail: vlastimil.malek@gmail.com, mobil: 606 347 033.

Druhy přijímaných biologicky rozložitelných odpadů:
-

Odpad rostlinných pletiv
Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lestnictví

-

Odpadní kůra a korek

-

Odpadní dřevo do tloušťky 7 cm v průměru

-

Biologicky rozložitelný odpad, odpady ze zahrad a parků

Zemina bez kamení
Pro správnou likvidaci odpadů je velmi důležité, aby občané při odevzdávání odpadů do
kontejnerů byli důslední a odevzdávali tam pouze to, co tam patří.

Letní kino
Novinkou pro letošní léto, kterou připravují členské obce pro občany našeho
mikroregionu, je promítání filmů v letním kině. V současné době obce vytipovávají
vhodné prostory a termíny. Přehled filmů, termíny a místa letních promítání budeme
zveřejňovat na webových stránkách.
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10 výročí založení obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov

ČINNOST SPOLKŮ V MÍSTNÍCH ČÁSTECH OBCE PRASKAČKA

V květnu si připomeneme s našimi členy začátky fungování
společnosti Hradecký venkov o.p.s. V roce 2007 se konalo setkání
starostů zakládajících mikroregionů – Nechanicka, Urbanické brázdy
a mikroregionu obcí památkové zóny 1866, kde bylo rozhodnuto o
založení společnosti. Aby mohla společnost dobře fungovat, bylo zapotřebí zapojení
neziskových organizací, zájmových spolků a klubů, ale i podnikatelů ze zakladatelských
mikroregionů.

Rád bych Vám představil spolky, které působí v místních částech obce Praskačka a
výraznou měrou se podílejí na společenském, kulturním a sportovním životě v obcích.
Jedná se o již známý spolek Ateliér Petrlenka ze Žižkovce rozvíjející aktivity zaměřené
především na celoroční výtvarné činnosti a o letních prázdninách se věnuje
příměstským táborům. V Sedlici společenské a sportovní akce pořádá sbor
dobrovolných hasičů. V Praskačce se jedná o Mateřský klub Kačka pořádající zejména
vyhlášené čarodějnice v tajemných podzemních útrobách sokolovny a rozloučení s
prázdninami, které se po dětském odpoledni volně překlene v taneční zábavu s živou
hudbou. Pro letošní rok je na 2. 9. připravena kapela Teplá buchta. Dále zde působí
spolek Berda, který připravuje masopustní průvod a organizuje cyklovýlety. Ve
Vlčkovicích se o společenské dění starají místní hasiči pořádající dětské dny, karnevaly a
hasičskou soutěž. Slibně se ve Vlčkovicích rozvíjí nově vzniklý spolek Vlkodlak. Záslužnou
činnost spolků působících v našich místních částech podporuje obec Praskačka
poskytnutím jak finančních prostředků, tak svého vybavení. Níže se představí některé ze
jmenovaných spolků a mně nezbývá, než Vás pozvat na jakoukoliv „naši“ společenskou
akci.

V květnu téhož roku proběhlo první jednání Správní rady společnosti Hradecký venkov
o.p.s., kde bylo rozhodnuto o přípravě Strategie rozvoje MAS Hradecký venkov. To byl
zlomový moment, který rozhodl o tom, že žadatelé, kteří realizují svoje projekty na
území MAS, mohou v případě úspěšné strategie v programovacím období 2007 – 2013
žádat o podporu. Místní akční skupina byla v tomto snažení úspěšná a celkem podpořila
60 projektů neziskových organizací, podnikatelů a obcí za více než 20 mil. Kč.
Následovala příprava na další programové období 2014-2020, opět zpracování
Strategie, která však již byla mnohem náročnější, protože v současné době mohou MAS
rozdělovat finanční prostředky ze tří operačních programů – Operační program
zaměstnanost, Integrovaný regionální operační program a program rozvoje venkova a
to v celkové výši 74 mil. Kč. Strategie byla schválena v listopadu roku 2016.

Spolek Atelier Petrlenka – sídlo osada Žižkovec

Tento úspěch pro nás znamená, že jsme již v lednu 2017 mohli vyhlásit první výzvu
tohoto nového programového období, a to na podporu sociálních služeb a komunitních
center na území MAS Hradecký venkov. Výzva je otevřená do 9. března a následovat
bude hodnocení a výběr projektů.

Náplní činnosti spolku je celoroční pořádání výtvarných kurzů a kroužků pro děti,
mládež a dospělé. Věnujeme se zejména keramice ale i malbě, vitráži a dalším
oblíbeným technikám. K pilířům naší činnosti patří pořádání oblíbených příměstských
táborů. Nabízíme o letních prázdninách vždy čtyři turnusy. Známkou, že se dětem u nás
opravdu líbí, je to, že tábory bývají obsazené velmi brzy po vyhlášení ještě v jarních
měsících.

V současné době má MAS Hradecký venkov 39 členů z řad obcí, podnikatelů a
neziskových organizací, kteří stojí za těmito úspěchy.
Bc. Iva Horníková

Na rok 2017 chystáme mimo jiné tyto akce:
Keramika dospělí, děti, školky – celoročně dle rozpisu a dohody
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6. – 9. 4. 2017 Výtvarné jaro – Keramika, Fusing, Vitráž, Malba, RAKU
výpal, Drátování...



Spolek Vlkodlak, z.s. – sídlo Vlčkovice

13. 5. 2017 Bludný ráfek - Cyklonezávod pro rodiny s dětmi i zdatnější
jedince a Minipivní slavnosti a Den otevřených dveří

Na přelomu roku 2016/2017 byl založen spolek Vlkodlak, z.s.. Účelem
spolku je sdružovat přátele a občany obce Vlčkovice a v jejich prospěch
podporovat a vytvářet volnočasové aktivity společenského, kulturního a
sportovního charakteru. Spolek Vlkodlak, z.s. je dobrovolné občanské
nepolitické sdružení přátel a občanů obce Vlčkovice u obce Praskačka.

Letní příměstské tábory :
10. 7. – 14. 7. I. turnus Indiánské léto, 24.7. – 28.7. II: turnus Kouzelné léto
1. 8. – 4. 8. III: turnus Indiánské léto, 14.8. – 18.8. IV. turnus Kouzelné léto

Spolek Vlkodlak, z.s. pořádá dne 8. 4. 2017 pro členy a přátele spolku zájezd do pivovaru
Svijany. Odjezd bude v 8:00 hod od klubovny spolku ve Vlčkovicích a návrat cca v 17:00
hod. Přihlášky je možné podat v klubovně spolku nebo na níže uvedeném telefonním
čísle. Zúčastnit se může kdokoliv do naplnění kapacity autobusu.

Další informace najdete na www.atelier-petrlenka.webnode.cz nebo na FB
profilu Atelier Petrlenka.

V neděli 16. 4. 2017, před Velikonočním pondělím, pořádá spolek Vlkodlak, z.s. od 14:00
hod ve Vlčkovickém trojúhelníku (prostor před klubovnou spolku) pro děti a jejich
rodiče „Pletení pomlázek“ a k tomu doprovodný program soutěží a tvoření pro děti.
Dále dne 29. 4. 2017 proběhne soutěžní klání v kuličkovém sportu „Jarní cvrnk“, které je
určeno pro malé i velké hráče.
Spolek Vlkodlak, z.s. dále připravuje na prázdniny Dětský desetiboj, Babinec, Den
naplavenin a mnoho dalšího. Všichni jste srdečně zváni.

Více informací na www.spolekvlkodlak.webnode.cz
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Začátkem září se na Sedlické návsi pod školkou uskutečnilo Sedlické posvícení doplněné
soutěží o nejchutnější guláš. Děti se povozily na kolotoči, zastřílely na střelnici a bavily
se na dalších atrakcích jako je vodní bitva, skákací hrad či pojídání koláčů na čas.
Gulášového klání se zúčastnilo dvanáct soutěžících a předvedli své kulinářské umění.
Celkem se snědlo přes 100 litrů guláše. K tanci a poslechu zahrála dechová hudba
Podkověnka a pop-rocková skupina Bez klobouku bos.

Sbor dobrovolných hasičů Sedlice
Po jisté době stagnace se od roku 2014 rozvíjí činnost místního sboru dobrovolných
hasičů, nejprve založením družstva mladých hasičů, v roce 2015 obnovením družstva
žen a zvýšenými aktivitami při pořádání společenských akcí v místní části Sedlice. V
současné době čítá sbor přes 70 členů. Z toho je polovina dětí a mládeže. Dále
disponuje 4 soutěžními družstvy mladých hasičů, družstvem dorostenek, jedním
ženským a dvěma mužskými družstvy. Ty se každoročně účastní 12 až 16 soutěží.

Další informace najdete na www.hasici-sedlice0.webnode.cz nebo na FB profilu SDH
Sedlice.

Ze společenských akcí patří mezi nejzajímavější a hojně navštěvované Sedlické
probuzení, které začíná hasičskou soutěží v požárním útoku, následuje dětský den a
večerní sousedské posezení při hudbě. Dále stojí za zmínku rozloučení se školním rokem
nazvané Pálení žákovských knížek a Sedlické posvícení s gulášovým soutěžením. Pálení
žákovských knížek probíhá vždy v pátek po vysvědčení. Pro děti jsou přichystány
atrakce, ukázky historických soubojů v šermu, po setmění je připravena stezka odvahy a
ohňová show. Poté děti přespí na místním hřišti v přichystaných vojenských stanech
nebo s rodiči ve svých stanech. Na letošní rok je přichystána historická pohádka a opět
ohňová show.
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Kalendář akcí spolků v místních částech obce Praskačka na rok 2017
 8. 4. 2017 – zájezd do pivovaru Svijany – pořádá spolek Vlkodlak, Vlčkovice,
 13. 5. 2017 - Bludný ráfek - Cyklonezávod pro rodiny s dětmi i zdatnější
jedince, Minipivní slavnosti a Den otevřených dveří – Ateliér Petrlenka,
Žižkovec
 13. 5. 2017 – Olympiáda mateřských škol – hřiště Sedlice
 20. 5. 2017 – hasičská soutěž v požárním útoku a večerní zábava – dolík
Vlčkovice
 10. 6. 2017 – Sedlické probuzení - hasičská soutěž, dětský den a večerní
zábava – hřiště Sedlice
 30. 6. 2017 – Pálení žákovských knížek – hřiště Sedlice
 1. 9. 2017 – Noční hasičská soutěž v požárním útoku – hřiště Sedlice
 2. 9. 2017 – Rozloučení s prázdninami a večerní zábava Teplá buchta – hřiště
u sokolovny, Praskačka
 9. 9. 2017 – Sedlické posvícení a gulášové soutěžení, dechovka, zábava –
náves pod školkou, Sedlice

8. 4. 2017 Karneval pro dospělé - Obecní hostinec Hvozdnice
25. 4. 2017 Praskačský zpěváček – Základní škola Praskačka
6. 5. 2017 Lesní závod - hřiště Libčany
13. 5. 2017 Olympiáda mateřských škol – hřiště Sedlice
3. 6. 2017 Hudební festival Škroupovo odpoledne - náves Osice
24. 6. 2017 Česenkovy Libčany – náves u Hasičské zbrojnice Libčany

Kašlu, kašleš, kašleme…
V každé obci, a nejinak je tomu i v obcích Mikroregionu urbanická brázda, jsou
neukáznění obyvatelé, kteří v kamnech anebo v kotlích spálí vše, co shoří. Hlavně
v podvečer a večer se nedá vyjít ven. Vzduch je plný jedovatých zplodin. V noci spát při
polootevřeném okně či ventilaci je cestou vedoucí ke vzniku plicního onemocnění a
následně cestou k lékaři.
Existuje sice zákon, který umožňuje sousedům nahlásit spalovače odpadků a následně
úředník provede kontrolu vzorku popela, jestli neobsahuje kancerogenní látky. Na
vesnici jsme si však všichni nějak spřízněni a tak soused či sousedi spalovače odpadků
nic nenahlásí a budou si tiše dýchat zplodiny a utrácet za drahé léky proti kašli.

Jak vidíte nabídka společenských, kulturních či sportovních událostí je pestrá, a
proto „přijďte pobejt“.
Ing. Pavel Capek, místostarosta obce Praskačka

A přeci lze jít i jinou cestou. Ne jenom perzekucemi. Naši zvolení poslanci by se měli
zamyslet jakou formou zpřístupnit lidem ekologičtější plynové či elektrické topení. Když
jsou dotace na nové kotle na pevná paliva, jistě by mohly jít i na levnější plyn a
elektriku. Vždyť v devadesátých letech minulého století byla obrovskou akcí plynofikace
obcí. Lidem se doporučovalo zřízení elektrického topení. Ale cena za zřízení plynové
přípojky, kotle a plynu je pro většinu lidí příliš vysoká. Zažíváme další a další výstavbu
solárních elektráren. Paradoxem je, že místo toho, aby se tím elektřina zlevňovala, tak
se kvůli nim zdražuje.

POZVÁNKA NA DALŠÍ KULTURNÍ AKCE V MIKROREGONU UBRANICKÁ BRÁZDA
 11. 3. 2017 Dětský karneval – Obecní hostinec U Vavřince Obědovice
 17. 3. 2017 Ples klubu rodičů ZŠ Libčany – Obecní hostinec U Bohouše
Libčany
 18. 3. 2017 Fialkový ples – Hostinec U Kaštanu Kratonohy
 18. 3. 2017 Hospodský ples – Obecní hostinec Lhota pod Libčany
 18. 3. 2017 Maškarní ples – Hospoda U Nosků Dobřenice
 19. 3. 2017 Dětský karneval na téma "Z pohádky do pohádky" – Hostinec U
Kaštanu Kratonohy
 24. 3. 2017 Obecní ples –Sokolovna Praskačka

A tak kašlu, kašleš, kašleme.
MUDr. Leoš Petr, Syrovátka
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asistentka, fyzioterapeut) a tato péče je hrazena ze zdravotního pojištění příslušné
zdravotní pojišťovny klienta.

Všude dobře, doma nejlépe
Přísloví, kterému dá jistě každý za pravdu, protože konstatuje
zkušenost, že ve známém prostředí a v kruhu blízkých se člověk
cítí nejlíp. Každopádně je to místo, kam se můžeme schovat,
když je nám nejhůř. Místo, které nás vždy přijme s otevřenou
náručí a kde se svět zdá být docela jiný, jako kdyby všechny
starosti zůstaly někde venku. A i když už se tam přece jen
nějaké vloudí, vždy se najde jejich řešení.

Sociální péči realizujeme prostřednictvím terénní pečovatelské a odlehčovací služby ve
vlastních domácnostech klientů. Obě služby poskytujeme seniorům, dospělým osobám
se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním (Alzheimerova nebo
Parkinsonova choroba, onkologická onemocnění, cukrovka aj.), tedy klientům se
sníženou schopností sebeobsluhy. Kvalifikovanou pomoc a podporu zajišťuje odborně
vyškolený personál pečovatelek i pečovatelů. Napomáháme klientům k udržení
soběstačnosti a podporujeme je v oblastech, v nichž jsou jejich schopnosti sníženy.
Pracovníci pomáhají klientům zvládnout běžné denní úkony (vstávání, převlékání,
pomoc s hygienou, příprava a podání jídla a pití, zajištění úklidu, nákupu atd.). Kromě
toho mohou pečovatelé doprovázet klienty k lékaři a na úřady, zajistit jim společnost,
vyslechnou jejich trápení a mohou zprostředkovat i další pomoc. Při práci spolupracují s
rodinnými příslušníky klienta a po určité době se tak stávají nepostradatelnou součástí
klientova života. Na úhradě sociálních služeb se spolupodílí klient.

Jedním z problémů může být potřeba zabezpečení člena rodiny, který již není schopen
se o sebe plnohodnotně starat a zbytečně je tak umístěn do nějakého pobytového
zařízení (Domov pro seniory, LDN apod.). Prevencí nebo alespoň maximální odsunutí
momentu, kdy bude nutno umístit starého anebo nesamostatného člověka do ústavu
trvalé péče, je možnost využití služeb domácí péče. Jedná se o alternativní služby, které
mohou využívat jak senioři, tak jejich rodiny, a které reagují na přání mnoha seniorů,
kteří chtějí zůstat doma co nejdéle a žádají, aby sociální i zdravotní služby přicházely za
nimi do jejich přirozeného prostředí.

Aby naše domácí péče poskytovala opravdu komplexní služby, nabízíme klientům
zapůjčení různých kompenzačních pomůcek (za poplatek) a bezplatné sociální
poradenství (např. vyřízení příspěvku na péči, další základní údaje z oblasti sociální,
zdravotní, ale i informace o možnosti pomoci a podpory členů rodiny, kteří se podílejí
na péči o osobu vyžadující pomoc jiné osoby).

Komplexní domácí péči v Hradci Králové i v okolí (např. v Novém Bydžově, Chlumci nad
Cidlinou, Nechanicích, Lhotě pod Libčany, Libčany, Smiřicích, Předměřicích, Lochenicích,
Třebechovicích p. Orebem, Černilově, Libřicích, ve Všestarech, Světí, Praskačce, ale i v
následujících menších obcích - Nový Ples, Polánky, Prasek, Hubenice, Syrovátka,
Boharyně, Žiželeves, Vlčkovice, Sendražice, Krásnice a mnoho dalších) poskytuje
Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o. a Pracoviště pečovatelské péče, o.p.s. Obě
pracoviště sídlí na adrese: Pražská třída 231/184, 500 04 Hradec Králové 4 – Plačice.

Domů se rádi vracíme, nemusíme se tam přetvařovat, můžeme si dělat to, co jinde ne.
Skoro každý si v souvislosti s domovem představí svou rodinu, zázemí, lásku a bezpečí.
Prostě „všude dobře, doma nejlépe.“ A proto Vám rádi, prostřednictvím domácí péče,
pomůžeme toto rčení naplňovat. Pokud uvažujete o některé službě pro sebe či blízkou
osobu, rádi Vám poskytneme všechny potřebné informace. Kontaktovat nás můžete
osobně na adrese: Pražská třída 231/184, Hradec Králové 4 – Plačice, od pondělí do
pátku v době od 7:30 do 15:00 hodin anebo telefonicky na číslech: 495 533 537,
739 451 217, 603 555 833. Další informace naleznete také na našich webových
stránkách: www.domacipecehk.cz.

Domácí zdravotní péče je poskytována všem klientům bez rozdílu věku, pohlaví a
diagnózy. O pacienty pečujeme na základě doporučení registrujícího praktického lékaře,
registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při
hospitalizaci v jejich vlastním sociálním prostředí. Ošetřování je zaměřeno zejména na
udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení
nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání a smrti. Zdravotní péči
poskytuje kvalifikovaný zdravotnický personál (všeobecná sestra, dětská sestra, porodní

Mgr. Helena Vránová, sociální pracovnice
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Knihovnice MUB v roce 2016
Motto:
„Jaro, léto, podzim, zima – v knihovně je vždycky prima“
Čtenáři souhlasíte? My knihovnice ano!
A proto jsme v loňském roce, mimo jiné akce, pokračovaly seriálem Tvoření
v knihovně. V neděli 20. března proběhlo v knihovně Roudnice relaxační

odpoledne spojené s velikonočním tvořením a 15. října jsme vytvářely
vánoční ozdoby z korálků. Využily jsme i přítomnosti masérky. Pokračoval i
seriál Na kolech za historií mikroregionu. V Boharyni jsme navštívily
historickou památku Vodní mlýn, v Osicích Pamětní síň Františka Škroupa.
Nechyběla ani návštěva divadla, Rozária v Hradci Králové, vánoční
posezení a účast v soutěži Literární Vysočina 2016 v kategorii poezie.
Velmi zajímavou akci uspořádala Obecní knihovna a kronikářka obce
Roudnice v prvním patře OÚ. Expozice "Jak se v Roudnici učilo, probíhala
od 15. srpna do 30. září 2016. Ukázky lze vidět na adrese
http://www.dobrenice.webk.cz/gallery/foto/jak-se-v-roudnici-ucilo/
.
Knihovny svoji práci prezentují na svých webových stránkách a na Blogu
knihovny Dobřenice: http://citarnicka.blog.cz/.
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