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Slavnostní otevření Charitního domu pokojného stáří
Necelé tři roky trvala rozsáhlá stavební obnova Charitního domova pro seniory ve Valašské
Bystřici. Tamějšímu obecnímu úřadu se tak podařilo vyřešit jeden z palčivých problémů,
který místní zastupitelstvo na svých jednáních v dřívějších letech často projednávalo.

náklady na projektovou dokumentaci,
stavební dozor a další. Podařilo se nám
získat finanční dotaci od státu ve výši 32
milionů korun. Obecní úřad ve Valašské
Bystřici si proto vzal úvěr ve výši devíti
milionů korun a i ostatní náklady hradil z dalších vlastních finančních prostředků. Pevně doufám, že nový objekt
už nebude ohrožen existenčními problémy, jako tomu bylo u malého a zastaralého dřívějšího domova pro seniory,“
dodal Miroslav Martinek.

Sociální péče prioritou
V současné době má Charitní dům
pokojného stáří ve Valašské Bystřici
k dispozici 25 jednolůžkových pokojů
a čtyři dvoulůžkové. Z toho jeden jednolůžkový a jeden dvoulůžkový pokoj
jsou vyčleněny pro takzvanou odlehčovací službu, která bude zprovozněna
začátkem srpna. Jak Spektrum Rožnovska informovala vedoucí charitního
domu Martina Holčáková, tento druh

sociálních služeb je určen osobám se
sníženou soběstačností z důvodu věku,
chronického onemocnění, zdravotního
postižení apod. „Odlehčovací službou
vyjdeme vstříc i osamělým lidem, kteří
na přechodnou dobu, nejdéle však na
tři měsíce, potřebují zvýšenou péči
například po návratu z nemocnice,“
dodala Martina Holčáková. S příchodem léta zaznamenala Martina Holčáková také několik dotazů příbuzných,
kteří se zajímají o podmínky odlehčovací služby například na 14denní lhůtu,
kdy si rodina, jež se obětavě o nemocného člověka stará, potřebuje odpočinout a užít si dovolenou. „V rámci
odlehčovací služby budeme nabízet
nejen pobyt s celodenní stravou, ale
také úklid, praní a žehlení, pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu, při osobní hygieně, sociálně
terapeutické a další činnosti, které si
stav klienta vyžádá,“ dodala Martina
Holčáková.

Obnovu Charitního domu pokojného stáří se podařilo dokončit v roce, kdy si občané Valašské Bystřice připomenuli dvacáté výročí založení Charity v této podhorské obci. Oběma
těmto významným výročím byla věnována mše svatá v místním kostele Nanebevzetí Panny
Marie za účasti olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera.
Foto: Ivan Dostál
Domov pro seniory, který v roce 1992
vznikl v prostorách bývalé školy Na Pasekách, rok od roku chátral a stále více nevyhovoval standardním podmínkám pro
seniorské bydlení. Vedení obce se nejdříve
rozhodlo investovat finance do přístavby
objektu, která byla dokončena v roce 2011.
Do nové moderní třípodlažní budovy se
tak mohli přestěhovat spokojení senioři
z původního objektu. Ten začala parta
zručných řemeslníků rekonstruovat v polovině loňského roku a začátkem letošního
června předala investorovi dokončenou
budovu do užívání.
Stavba přinášela spoustu nečekaných
drobných i větších starostí, které na
staveništi museli řešit především představitelé obce Valašské Bystřice. Není
tedy divu, že její starosta Miroslav Mar-

tinek patřil k nejspokojenějším účastníkům slavnostního otevření Charitního
domova pokojného stáří ve Valašské
Bystřici. Uskutečnilo se v pátek 15.
června, kdy si nově zrekonstruovaný
objekt vedle pozvaných hostů přišly
prohlédnout stovky místních občanů
a návštěvníků z okolních obcí.
„Ocenili, že v naší obci vznikl nový
moderní objekt občanské vybavenosti,
o jehož potřebě snad nikdo nepochybuje. Stálo to však hodně úsilí, než se
nový domov podařilo vybudovat,“ uvedl
Miroslav Martinek. „Rozpočet na obě
stavební etapy se vyšplhal až do výše
45 milionů korun. V této částce jsou
zejména náklady spojené se stavebními
pracemi, ale také výdaje na vybavení
domova. Zanedbatelné nebyly ani

" Charitní dům pokojného stáří ve
Valašské Bystřici hledá pracovníky na
pozice zdravotní sestra a pečovatelka.
Bližší informace na tel. 571 646 501
a 603 549 618. Své životopisy mohou
zájemci zasílat na e-mail: martina.holcakova@valbystrice.charita.cz.

Netradiční dárek obdržela obec Valašská Bystřice od zástupců valašskomeziříčské Charity.
Vedoucí charitního domu Martina Holčáková předala starostovi Miroslavu Martinkovi dort
z marcipánu - věrnou kopii budovy nového domova pro seniory. Foto: Lucie Krupová

Kdo přijal pozvání na závěrečné představení Poslední výkřik v podání Divadelní
SPONY v sobotu 17. června v zuberském Klubu, nelitoval. Náramně si užíval
dvouapůlhodinovou detektivní komedii
v podání 24 mladých ochotníků, na nichž
je vidět, že je divadlo ohromně baví.

Společné foto herců divadelní SPONY.

Před zahájením derniéry Kateřina Gazdová všechny herce nalíčila.
zva je super. Tři čtvrtě roku jsme trénovali o pátcích a nedělích. Vůbec toho
nelitujeme, naopak jsme nadšeni, když
nám z jeviště tleská smějící se hlediště,“
dodala studentka střední zemědělské
školy.
V divadelním spolku nadšenců jsou
i dva členové, kteří již středoškolské

Foto: Facebook
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Vydařená derniéra Posledního výkřiku
Jsou ve věku od šestnácti do dvaadvaceti let a všichni absolvovali Základní
školu v Zubří, kde se zapojili do dramatického kroužku pod vedením učitelky
českého jazyka Kateřiny Gazdové. Společně pak loni v létě založili zuberský
divadelní spolek nadšenců SPONA.
Letos na jaře zahráli na jevišti místního
Klubu čtyři beznadějně vyprodaná
představení Poslední výkřik. „Tolik
repríz jsme vůbec nečekali,“ svěřila se
Spektru Rožnovska Barbora Válková,
jedna z členek SPONY. „Je to nejen
tím, že Kateřina Gazdová, scenáristka,
režisérka a také vedoucí ochotnického
spolku v jedné osobě, vymyslela s některými z nás bezvadnou komedii, v níž
slavný Dream team je na stopě londýnských zločinců. Jsme jedna velká parta,
kterou hraní strašně baví. Odreagujeme
se přitom a těší nás, že i divácká ode-

Prioritním záměrem Charitního
domu pokojného stáří je však dlouhodobá péče o seniory, kteří si ho vybrali
jako svůj nový domov. Všech pětadvacet pokojů je vybaveno elektrickými
polohovacími lůžky a praktickým nábytkem. Nově přicházející obyvatelé
si mohou po dohodě s personálem
zpříjemnit interiér dle svého přání tak,
aby se cítili spokojeni. V útulné jídelně
se scházejí na snídaních a večeřích,
jež jim připravují pečovatelky. Obědy
jsou strávníkům dováženy z místní
restaurace U Machýčků, kde je kuchaři
zajišťují pro charitu po celých dvacet
let její existence ve Valašské Bystřici.
O seniory se v nepřetržitém provozu starají pečovatelky spolu se zdravotními sestrami a sociálním pracovníkem. Všichni
jsou zaměstnanci valašskomeziříčské Charity, která si celý objekt od obce smluvně
převzala do dlouholetého pronájmu. Valašská Bystřice se však nevzdala práva spolurozhodovat o klientele domova. Zájemců
o pobyt je již v tuto chvíli více, než bude
možné do nově zrekonstruovaných pokojů
přijmout. Konečné rozhodnutí o nových
obyvatelích bude na sociální komisi Obecního úřadu ve Valašské Bystřici, která má
zájem na přednostním umístění místních
občanů.
-MTA-

Volná místa
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Moderní vybavení pokojů

Foto: MTA

studium dokončili a dnes už pracují.
Jedním z nich je dvaadvacetiletý Aleš
Měrka ze Zubří, který se ve své profesi
věnuje oboru financí. Jak řekl Spektru
Rožnovska, je to profese, od níž je občas
nutné se odreagovat. Už na základce
Aleš nepokazil žádnou legraci, a tak,
když se zakládala SPONA, nemohl v
ní chybět. Zažít tu atmosféru na jevišti
mladý ochotník přeje každému, kdo
hledá svou seberealizaci. Hraní je koníček, při němž zapomenete na všechny
vaše strasti. Dobře napsanou a od srdce
zahranou komedií rozesmějete vděčné
diváky v sále.
Vstupné na všech pět představení
Posledního výkřiku bylo dobrovolné.
Pokladničku nahradila při vstupu do
sálu pětilitrová zavařovací sklenice, do
níž nejvyššími částkami přispívali rodiče
a příbuzní. Jak nám řekla maminka jednoho herce, je ráda, že mladí mají takovou sympatickou zábavu. A zdá se, že se
bude dále rozvíjet. Proslýchá se totiž,
že SPONA má s Kateřinou Gazdovou
ve výhledu několik dalších námětů. Asi
zvítězí zase komedie. Jaká? Nechte se
překvapit. Ale už teď je jasné, že pravidelné zkoušky spolku nadšenců budou
i o prázdninách.
-MTA-

MISTRYNĚ. Zuberské odchovankyně
Zuzana Pernicová a Kateřina Vrátilová
již třetím rokem trénují estetickou skupinovou gymnastiku za oddíl TJ Sokol
Velký Týnec. Jsou součástí družstva
děvčat věkové kategorie od osmi do
desíti let a letos na jaře se zúčastnily
pěti závodů v estetické skupinové
gymnastice, pořádaných jednotlivými
oddíly z celé České republiky. Velký
boj se odehrával mezi družstvy z Velkého Týnce a SK MG Mantila Brno,
v němž nakonec týnecké reprezentantky získaly tři zlaté a dvě stříbrné
medaile a staly se tak vítězkami ESG
Cupu 2012.
Jejich úspěšná závodní sezona vyvrcholila Mistrovstvím České republiky
v estetické skupinové gymnastice,
které se konalo první červnovou neděli
v Olomouci. Zuzana Pernicová a Kateřina Vrátilová společně s dalšími členkami týneckého družstva ve věkové
kategorii od osmi do desíti let zvítězily
a staly se mistryněmi České republiky
pro rok 2012. Blahopřejeme!
Markéta Pernicová, Renata Bechná,
foto: MTA

Malí umělci
Děti ze 6. B ZŠ Zubří už dlouho toužily
vylepšit si třídu, kterou navštěvují po
celou dobu výuky na druhém stupni.
A tak pomalovaly jednu stěnu. Samy si
nakreslily návrhy, vybraly dva nejlepší
a Míša Valchařová, jejich spolužačka,
tyto předlohy spojila v jeden. Pomocí
meotaru pak malí umělci přenesli kresbu na zeď a pak už jen ve volných chvílích malovali a malovali. Pomoc učitele
potřebovali opravdu jen málokdy. Za
čtrnáct dní bylo hotovo!
Text a foto: Helena Dufková
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