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Z FARNOSTI
Vedle společných náboženských slavností (jako jsou Vánoce, Velikonoce
a svátky) každý rok prožíváme i vlastní náboženské slavnosti (o hodech a posvícení).
Odborníci definují sice každou oslavu jako výraz nadpřirozené vděčnosti za život
(kterou u jiných tvorů nenajdeme), ale nejsilnější církevní charakter má výročí
posvěcení kostela a hodová oslava patrona chrámu. U výjimek, kdy je kostel připsán
světci připomínanému v zimě, se v létě koná buď pouť k mariánskému svátku anebo
dožínková pobožnost.
Právě na ni bych vás chtěl v neděli ve 13:30 pozvat. V žádném případě se nejedná
o primitivní pojetí ve stylu, že bůh Slunce nám zaručil úrodu, ale o pevné přesvědčení,
že dobrému Stvořiteli vděčíme za všechno, co na zemi užíváme.
V radostné atmosféře vděčnosti bude odpoledne až do 15:30 otevřený farní sál
(s výstavkou o šikovném rodákovi, jakým byl fotograf Ondřej Knoll, a prozíravém
knězi, jakým byl národní buditel Jiří Slota) a kostelní věž (po výměně 110 schodů
ke 110 rokům kostela je zpřístupněna vyhlídka nad hodinami, do níž je
zakomponovaný průřez místní historií). Nenechte si nic z toho ujít a přiveďte i své
hosty.
kněz Marek Slatinský

POZVÁNKY
Sbor dobrovolných hasičů Šaratice
Vás srdečně zve na
VIII. ročník noční soutěže
v požárním sportu
“O putovní pohár starosty a velitele SDH”,
která se koná 21. září 2013 od 19 hodin na šaratické návsi.

ZNOJEMSKÉ VINOBRANÍ
Kulturní výbor pořádá v sobotu 14. září celodenní zájezd na Znojemské
vinobraní. Zájemce prosíme, ať se přihlásí v kanceláři OÚ nejpozději do konce
srpna, kde od nich bude vybrán symbolický příspěvek na dopravu ve výši 100 Kč.
Bližší informace najdete na letáčkách a internetových stránkách.

ZOO JIHLAVA
Zájezd do Jihlavy (ZOO + podzemí), který byl v červnu zrušen pro nepříznivé
počasí, se uskuteční v sobotu 5. října. Podmínky účasti i časový harmonogram
zůstává stejný. Do konce srpna budou v kanceláři OÚ přednostně přihlašováni původní
zájemci, od pondělí 2. září se mohou přihlásit i všichni ostatní. Bližší informace na
letáčkách a internetových stránkách.
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TERMÁLNÍ LÁZNĚ
V sobotu 26. října 2013 pořádá Kulturní výbor zájezd do Maďarska do termálních
lázní v Györu.
Prosíme zájemce, aby se přihlásili co nejdříve. Do 20. září se, prosím, přihlaste
v kanceláři OÚ, kde od Vás bude vybrána cena za dopravu ve výši 350,- Kč za osobu.
Po delší době je to zájezd do termálů, který pořádáme samostatně, a pokud nezaplníme
autobus, budeme nuceni akci zrušit.
V sobotu 7. prosince 2013 se koná zájezd do termálních lázní v Mošoni. Informace
byly zveřejněny v minulém čísle Obecního zpravodaje. Prosíme zájemce, aby se přihlásili
nejpozději do konce září, poté budou volná místa poskytnuty CK Antea k doplnění
autobusu. Děkujeme za pochopení.

OZNÁMENÍ
V sobotu 17. srpna 2013 se uskuteční od 9.00 do 9.30 před Obecním
úřadem sběr a odvoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení.
V sobotu SDH Šaratice pořádá v sobotu 28. září 2013 od 9.00 hodin sběr
starého železa. Železo, prosím, připravte před dům, větší kusy lze nahlásit u pana
J. Drabálka nebo u pana O. Dvořáka.

JAK PRACUJE CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA?
Charita Česká republika je organizace, která ve svých službách staví na první místo
klienta jako člověka a ne zisk a vlastní prospěch.
Na službách pro Vaše blízké se podílí dotací i Vaše obec, která tak má i právo
kontrolovat, jak je o její občany postaráno. Kromě toho podléháme kontrolám kvality
služeb ze strany JMK a MPSV.
Služba, díky dlouholeté práci pro Vás, naše klienty disponuje potřebným materiálním
vybavením k provozování kvalitních služeb (automobily, PC, software, elektrické
polohovací postele, invalidní vozíky, chodítka, toaletní křesla aj.).
Náš personál má dlouholeté zkušenosti s péčí o seniory a je veden zkušenými
vedoucími, kteří znají Vaše potřeby. Všichni pracovníci jsou každoročně proškolováni.
Služba Vám nabídne zapůjčení kompenzačních pomůcek včetně předvedení, dovozu
i montáže.
Chcete svému blízkému poskytnout tu nejlepší péči?
Obáváte se, že na to nebudete mít dostatek sil a schopností?
Charitní pečovatelská služba ve Vaší obci je tu právě pro Vás, umožní Vám řešit
situaci, která Vás tíží a zajistí Vašim blízkým nejlepší možnou péči s lidským přístupem.
My se postaráme o Vaše blízké a Vy můžete jít s klidnou duší do práce.
Lidé se po staletí léčili pouze v kruhu rodiny, teprve v poslední doba péči a léčbu do
ústavů a nemocnic, mimo domácí prostředí. Služby dostupné v dnešní době však stále
více umožňují dalším a dalším pacientům zůstávat doma, kde se o ně starají profesionální
kvalifikované pečovatelky. Dnes může, s pomocí služeb, probíhat doma i léčba, která
dříve byla bez pobytu na nemocničním lůžku jen těžko myslitelná.
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Výhody pečovatelské služby
 udržuje rodinu pospolu i v době nemoci některého jejího člena
 napomáhá ke zlepšení psychického i fyzického stavu klienta a umožňuje trvalou
podporu Vaší rodiny
 snižuje náklady na zdravotní péči (mimo jiné i díky rychlejšímu uzdravení)
 zajistí Vašim blízkým maximální a profesionální péči, kterou jim sami nemůžete
nabídnout
Co nabízíme ve Vaší obci?
Pro klienty jsme tu denně od 7 hod. do 17 hod (včetně víkendů a svátků). Celodenní
péči jsme schopni zajistit po domluvě.
Služba je určena starším lidem s různým stupněm soběstačnosti a rodinám, které
chtějí zajistit důstojný a kvalitní život pro své blízké. Zajišťujeme péči i u dlouhodobě
imobilních klientů.
O klienty pečují profesionální pečovatelky v jejich domácím prostředí s ohledem na
jejich bezpečnost, zdravotní stav a individuální potřeby.
Co pro Vaše blízké můžeme udělat?
 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 Pomoc při osobní hygieně
 Pomoc při přípravě a podání jídla a pití
 Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 další služby po domluvě
Při své práci nejčastěji odpovídáme na tyto otázky:
Můžeme Vaší služby využít i o víkendech a o svátcích?
Ano, jsme tu pro Vás denně včetně víkendů a svátků.
Lze si pečovatelskou službu objednat na celý týden?
Ano. Pečovatelskou službu jsme schopni zajistit podle Vašich požadavků, pokud se
nejedná o čtyřiadvacetihodinovou péči.
Kolik lidí se u nás doma bude v péči střídat?
Budou Vám přiděleny pečovatelky podle potřeby (podle času a náročnosti péče atd)…
většinou se u Vás budou střídat dvě pečovatelky.
Je možné získat na péči příspěvky od státu?
Ano, je to možné a rádi Vám pomůžeme s vyplněním a podáním formulářů.
Není pečovatelská služba drahá?
Drahé je, když členové rodiny musí opustit zaměstnání, aby se sami starali o seniora nebo
nemocného. Drahé je, když péči svěří neprofesionálovi, který může nemocnému uškodit.
Drahé je, když se dohodnutá pomoc nedostaví a členové rodiny nemohou ten den odejít do
práce.
Bc. Alena Kožíková, vedoucí CHPS Bučovice a Slavkov u Brna

Odpovědná redaktorka: Lucka Kaloudová
Své příspěvky a podněty můžete odevzdávat na OÚ a v knihovně
nebo elektronicky na adrese knihovna@saratice.cz.
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