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Půjčky z Fondu
rozvoje bydlení

Tříkrálová sbírka přinesla rekordních 80 460 Kč a směřuje i na Haiti

Rada města vyhlašuje Výběrové řízení na poskytnutí
půjček z Fondu rozvoje bydlení na
I. pololetí 2010.
Žádosti o poskytnutí půjčky s
informační tabulkou jsou k
dispozici na městském úřadě
v 1. patře odbor finanční a vedlejšího hospodářství (hnědé
dveře) a na Podatelně v přízemí. Žádosti je možno podávat v termínu od 25. ledna 2010
do 26. února 2010 na Podatelně
MěÚ. Monika Musilová, odbor FaVH

Na
začátku nového roku
se v celé
České republice
uskutečnila tradiční Tříkrálová sbírka
pořádaná sdružením Charita
ČR (celkový výnos v době
psaní tohoto článku se blížil
50 miliónům Kč!). V sobotu 9.
ledna navštěvovalo i v našem
městě třináct skupinek „Tří
králů“ domácnosti s koledou
a prosbou o příspěvek. Koledníci se vzhledem k čerstvé
sněhové nadílce brodili sněhovými závějemi, vraceli se
po několika hodinách koledování mokří a prokřehlí, ale
s pocitem, že pomohli dobré
věci. Díky rekordnímu počtu
skupinek se podařilo navštívit nejen místní část Konopáč, ale také jsme poprvé navštívili Chotěnice. Většina
občanů s ochotou přispěla do
zapečetěných pokladniček a
mnozí již koledníky očekávali a obdarovali je i vánočním
cukrovím či sladkostmi. To
vše přispělo k příjemné atmosféře provázející sbírku.

Místní poplatky
v roce 2010
Sazby místních poplatků za
odpady a psa zůstávají stejné
jako v loňském roce, tj.
Poplatek za odpady
Částka: 468 Kč/rok (za osobu
nebo rekreační objekt), splatnost: do 31.3.2010
Poplatek za psa
Částka: dle místa trvalého
pobytu, splatnost: do 28.2.2010
Poplatky je možné uhradit v
hotovosti na Městském úřadě
Heřmanův Městec, přízemí
vlevo, odbor finanční a vedlejšího hospodářství, Hana
Marčáková, tel.: 469 660 346.

Koledníci i Farní charita
Chrudim, v jejíž prospěch se
zde sbírka konala, děkují
všem, kteří přispěli jakoukoliv i drobnou částkou. V
Heřmanově Městci se vybralo neuvěřitelných a rekordních 80.460,- Kč. Částka o
šestnáct tisíc vyšší než loni
svědčí o staré pravdě, že v nelehkých dobách si lidé dovedou více pomáhat, než když
se všem dobře daří. Naše
město tak v přepočtu na počet
obyvatel patří mezi nejú-

spěšnější města v kraji. Vážení spoluobčané, jsme na
Vás upřímně hrdí a za vaší
štědrost Vám patří obrovský
dík. Omlouváme se těm málo
občanům, ke kterým jsme se
zvláště díky sněhové kalamitě nedostali. Je možné ještě
nyní přispět na sbírkové
konto formou dárcovské
SMS. Její formát je DMS KOLEDA a odesílá se na číslo
87777.
Dvě třetiny výtěžku budou
určeny na regionální projek-

Rodičovské centrum Radovánek

Díky velké pomoci přírody
máme vytěženo, ale sázet musíme sami. Zalesňovat paseky
se nám daří i díky krajským
dotacím, kde jsme po „drobných“ od 8 až po 120tisícové dotace v loňském roce nasbírali
přes čtyři sta tisíc korun. Největší finanční injekcí se však
pro nás stala dotace ze SZIF
(Státní zemědělský intervenční fond) ve výši téměř šest set
tisíc korun. O složitosti přípravy zajištění této dotace
svědčí i seznam neúspěšných
žadatelů, mezi nimiž se ocitla
například i Chrudim a Skuteč.

Otevřeno vždy v pondělí, úterý a
čtvrtek od 9 – 12 hod a 14 – 18
hod., volná herna a hřiště bez
omezení (program pohybově hudební hry vždy od 10 hodin)
Mimo pravidelný provoz:
každé pondělí od 16 do 17 hod
Jóga pro děti a rodiče
každou lichou středu od 18 do 21
hod
Kreativní dílna pro dospělé
každý čtvrtek od 10:00 - 10:30 hod
Cvičení s kojenci
čtvrtek od 19:00 - 20:30 hod
Jóga pro dospělé
každý pátek od 17:00 - 18:45 hod
Cvičení pro těhotné
pátek od 19.00 - 20.00
Chi-toning pro dospělé

Zveme vás ...
Autor Vladimír Císař a město
Heřmanův Městec Vás zvou do
Židovského dvojdomku na výstavu „Obrazy a kresby“. Výstava bude otevřená vernisáží
ve středu 27. ledna 2010 v 17 hodin a potrvá do 28. února 2010.
Bude otevřena ve středu a v sobotu od 14 do 17 hodin a v neděli
od 10 do 12 hodin a od 14 do 17
hodin.
Ing. Zdenka Sedláčková,

Mimořádné akce s Radovánkem
na ÚNOR 2010
3.2.- středa 9:30 – 12:30 hod. v

Aleš Jiroutek, starosta města

(dolní branka) „Sněhové stavby“ –
v rámci odpoledne s tatínky, nebude-li sníh, tento program odpadá.
13.2.- sobota v 9 hodin seminář s
M. Švorcovou na téma „Baby masáže spojené s aromaterapií“ Více informací na tel: 724042304.
16.2.- úterý v 10:00 hod. v RC „Pohádka o bleše“ – s Ivou Krbcovou.
18.2.- čtvrtek v 15 hodin v RC
„Minikarneval pro děti i rodiče“ –
vstup všichni v maskách
19.2.- pátek ve 20 hodin sraz v
Radovánku „Dámská jízda“ – posezení u kávy a čaje.
Areál MŠ Jonášova, vpravo od
hlavního vstupu
Kontakt: tel: 723 152 866, 724 042
304
Činnost RC Radovánek je podporována městem Heřmanův Městec, Pardubickým krajem a MPSV

Dům dětí a mládeže Ježkovka Heřmanův Městec
zve děti o pololetních
prázdninách do aquaparku v Kolíně – návštěva vodního světa v pátek
29. 1. 2010. Cena: 250,- Kč
(v ceně doprava, vstupné, pedagogický dozor), odjezd: 9,15 sraz
na vlakovém nádraží v Heřmanově Městci, příjezd: 16,30 na
vlakové nádraží v Heřmanově Městci. S sebou: jídlo a pití,
drobné kapesné, plavky, ručník. Pokud dítě může jít po příjezdu domů samo, musí mít napsaný souhlas zákonných zástupců.
NA AKCI JE NUTNÉ SE DOPŘEDU PŘIHLÁSIT. Stačí telefonicky do DDM. Peníze se vybírají při odjezdu. Kateřina Vacková - tel. 725 816 157, Mgr. Klára Čulíková - tel. 725 816 158, DDM 469 695 632.

místostarostka města

Anketa „Nejúspěšnější sportovec Chrudimska roku 2009“
se blíží do finále. Naše město
má zastoupení hned v několika kategoriích. O Cenu Fair
Play bojuje Michal Pošík, který nominaci obdržel za záchranu života brankáře Prachovic
při
mistrovském
utkání. V kategorii Jednotlivci dospělí je nominován
Josef Macháček za páté vítězství v Rally Dakar 2009. Do Síně slávy je nominován hokejbalista Jiří Mašík, hráč Ježků
a trenér mistrů světa 2009.
Další nominace obdržely mezi
kolektivy-mládež hokejbalová přípravka, 6. místo MČR a
v kategorii dospělých A tým
mužů Ježci Heřmanův Městec, vicemistr 1. ligy hokejbalu 2009. Podpořit všechny
nominované můžete hlasováním pomocí hlasovacích lístků Chrudimského deníku.

RC Přednáška „Pracovně právní
minimum z pohledu zaměstnance s ohledem na rodičovství“ nutno se nahlásit do 29.1.2010,
vstup zdarma.
4.2.- čtvrtek v 15:30 hod. v RC
Tvůrčí dílnička pro rodiče a děti
„Glazování zvířátek z hlíny +
puzzle + náhrdelníky“. Lektor
Mgr. Jitka Abrahamová.
10.2.- středa v 18 hod. v RC Kreativní dílna pro velké na téma
„Smaltovaný šperk“
Výroba smaltovaných šperků
technikou sypkých smaltovacích
pudrů.
Materiál v ceně: sklíčko nebo měděný výsek na šperk (2ks), smaltovací pudry, kovové komponenty
na šperky. Sklíčka a výseky lze dokoupit. Nutno se nahlásit do 1.2.
Cena: 100,- Kč
11.2. - čtvrtek v 15:30 sraz u parku

Výlet do aquaparku v Kolíně

Podpořte naše
sportovce

Kino Mír Heřmanův Městec – únor 2010
Princezna a žabák* 3.2.2010 17:15

Cáry starých filmů
* 12.2.2010 19:30

3 sezóny v pekle * 3.2.2010 19:30
Arthur a Maltazardova pomsta
* 5.2.2010 17:15, * 6.2.2010 17:15
Trable v ráji * 5.2.2010 19:30
Twilight sága: Nový měsíc
* 6.2.2010 19:30
Samec
* 10.2.2010 19:30
Cestovatelský večer
- Ekvádor a Galapágy
* 11.2.2010 18:00

spívá Tříkrálová sbírka (tel.:
469 319 700). Zbytek vybrané
částky poputuje na konto, ze
kterého jsou hrazeny výdaje
pro sociálně potřebné a lidi v
nouzi doma i v zahraničí a to
včetně pomoci obětem přírodních katastrof. Nikdo
jsme v den sbírky netušili, že
za tři dny se bude pohled světa ubírat na tragicky postižený ostrov Haiti. Charita ČR
ihned vyhlásila humanitární
sbírku, na Haiti dnes již působí koordinátoři z ČR, kteří
zajišťuji využití prostředků v
rámci humanitární pomoci. I
část výnosu Tříkrálové sbírky tak poputuje na pomoc
obnově Haiti. Děkujeme!
Tak vysoká částka se podařila vybrat díky všem dětem a vedoucím tříkrálových
skupinek. Díky všem obětavým koledníkům i občanům
ochotným otevřít dlaň mnoha potřebným. Je patrné, že
složitá ekonomická situace,
která na nás začíná doléhat, v
nás probouzí ještě větší vlnu
solidarity s potřebnými než v
dobách hojnosti. Ať nám to
vydrží.
Marek Výborný

Vichřice les pokácí,
ale nevysází

Aleš Jiroutek, starosta města

ty chrudimské Charity. Ta v
našem regionu poskytuje
ošetřovatelskou a pečovatelskou službu včetně osobní
asistence, nabízí k vypůjčení
podpůrné a léčebné pomůcky
či služby občanské poradny.
Každý z Heřmanova Městce a
okolí může jejich služeb využít. Telefonický kontakt je
469 622 953. Taktéž je možné
využít bezplatných služeb
Občanské poradny, kterou
provozuje též Chrudimská
charita a na jejíž provoz při-

Kawasakiho růže
* 13.2.2010 19:30
Alvin a Chipmunkové 2
* 16.2.2010 17:15,
* 17.2.2010 17:15
2012
* 17.2.2010 19:30
Filmový festival
EXPEDIČNÍ KAMERA

1.2.2010 v 15 hodin – Cvičíme s overbaly
8.2.2010 v 14 hodin – Cvičíme s padákem
5.2.2010 v 15 hodin – Indická textilní technika MOLAS – lektorka pí Květa Gabesamová (spoluúčast na materiál 70Kč)
15.2.2010 ve 14 hodin - Procvičujeme klouby
15.2.2010 v 15 hodin – Přednáška „Rádi vaříme, rádi jíme“ –
lektorka pí Alena Štoková
22.2.2010 v 15 hodin – Cvičíme pánevní dno
Výlety s klubem Aktivní přístup k životu:
Každou středu cvičení ve vodě – bazén v Chrudimi (odjezd z
autobusového nádraží v Heřmanově Městci ve 12,30 hodin)
13.2.2010 – zkusíme běžky – jedeme do Čachnova
27.2.2010 – Pojedeme navštívit Národní muzeum v Praze
Veškeré informace o plánovaných výletech budou uvedeny na
plakátcích a v informačním centru.
Zájemci o návštěvu Pardubického divadla 1x v měsíci (středa)
se mohou přihlásit na telefonním čísle: 723 152 866 – pí Krbcová.
Ing. Zdenka Sedláčková, místostarostka města

Výjezdy jednotky SDH Heřmanův Městec
ve IV. čtvrtletí 2009
Hasiči vyjížděli celkem k 20. událostem, z toho bylo 10 požárů a
zahoření a 10 technických pomocí. Z tohoto množství vybíráme:
3.10. – požár sudu s odpadem – Kostelec u Heřmanova Městce
7.10. – srážka osobního automobilu s vlakem - Barákova ulice
18.10. - havárie osobního automobilu – Bukovina u Přelouče
28.10. - požár násypky – Prachovice
30.10. - požár odpadu – Konopáčská ulice
9.11. - havárie 2 osobních automobilů – křižovatka Nový Dvůr
11.11. - havárie 3 osobních automobilů – křižovatka Nový Dvůr
11.11. - požár trámu za komínem – Masarykovo Náměstí
14.11. - snášení pacienta – Jiráskova ulice
7.12. - vyprošťování nákladního automobilu – silnice H. Městec
- Klešice
2.12. - požár zahradní chatky – Prachovice
10.12. - požár kontejneru - sídliště U Bažantnice
10.12. - požár sazí v komíně – Slavkovice
18 .12. a 21.12. -vyprošťování vozidel – silnice H. Městec – Kostelec u H . Městce
29.12. - požár obytné buňky – ulice K Nákli
Začátkem letošního roku se hasiči potýkají se sněhovou kalamitou, která pro ně začala v pátek 8. ledna a s jejímiž následky
se potýkají dodnes. Zároveň se ale těšíme na Ples hasičů, který
bude 5.března.
Václav Dostál – SDH Heřmanův Městec

* 19.2.2010 17:00
Skřítek Rolli * 20.2.2010 17:15

O pejskovi a kočičce
* 13.2.2010 17:15

Program klubu Aktivní přístup k životu
na měsíc únor 2010

Sherlock Holmes
* 20.2.2010 19:30
Cestovatelský večer:
Uzbekistán a Kyrgyzstán
* 25.2.2010 18:00
Fame - cesta za slávou
* 26.2.2010 19:30
Příběhy cvrčka a štěňátka
* 27.2.2010 17:15
Katka * 27.2.2010 19:30

Struny v proměnách času v Synagoze
V únorovém pokračování cyklu Hudebních večerů v Synagoze
se mohou posluchači těšit na pořad „Struny v proměnách času“. Představí dva odlišné a přesto svojí citlivostí blízké světy –
písňovou tvorbu s využitím výrazových prostředků klasické
kytary a sólovou loutnovou hudbu. V rámci koncertu vystoupí
kytaristka Iveta Novotná, která je absolventkou pardubické
Konzervatoře a Univerzity umění ve Vídni a v současné době
vyučuje na ZUŠ ve Skutči. Na loutnu - nástroj, který jako sólový
doposud v Synagoze nezazněl, bude hrát vůbec první absolvent
Akademie staré hudby při FF Masarykovy univerzity v Brně a
současný ředitel ZUŠ v Havlíčkově Brodě Jindřich Macek. Zazní skladby známých i méně známých mistrů a taktéž vlastní
písňová tvorba Ivety Novotné. PS Vlastislav zve všechny k poslechu v úterý 9. února v 18.00 hod. do heřmanoměstecké Synagogy.
Marek Výborný
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Základní umělecká škola informuje

Nově otevřený kroužek Společenské tance

V ZŠ praktické nepolevíme ani v roce 2010

Taneční soubor ZUŠ pod vedením p. učitele Slavomíra Fidry
zahrál na učitelském plese v Heřmanově Městci. Ples, jehož pořadatelem byla základní škola, se konal 15. ledna 2010. Žáci odvedli kvalitní výkony a se ctí se zhostili role předskokana skupiny Fragment, kterou vede také učitel naší školy pan P. Starý.
Hudební obor ZUŠ pořádá dále v měsíci lednu pololetní koncert
žáků, a to 27. ledna 2010 v 17 hodin v synagoze. Na tento koncert
srdečně zveme všechny příznivce vážné i populární hudby.

Dům dětí a mládeže Ježkovka Heřmanův Městec zve děti a mládež na
nově otevřený kroužek SPOLEČENSKÉ TANCE
Výuku vede Ing. Lukáš Kubišta, který 10 let závodně tančil (Pardubice,
Hradec Králové, Praha). Výuka bude
probíhat v úterý a ve čtvrtek v tělocvičně ZŠ Heřmanův Městec. Je nutné mít boty s ohebnou rovnou podrážkou (např. tenisky).
Společenské tance: waltz, tango, valčík, quickstep, samba, cha cha, rumba, jive (pokud stihneme a bude zájem: salsa, merengue, mambo, bachata, slowfox, passo doble, blues,
mazurka, country)
Schůzky jsou v úterý a ve čtvrtek od 17 hodin v tělocvičně ZŠ.
Bylo by vhodné přijít v páru nebo v přátelské dvojici. Věk není
omezen. Zápisné: 150 Kč
Bližší informace v DDM Ježkovka tel. 469 695 632 nebo na
www.lkpage.cz.

Již v loňském roce 2009 naše škola nachystala pro žáky mnoho
projektů a podnětných akcí. Loňský rok jsme zakončili projektem Advent, který připravila paní učitelka Eva Dvořáková. Žáci měli za úkol zjistit veškeré informace k tomuto nejkrásnějšímu období v roce. V tomto trendu bychom i nadále rádi pokračovali v roce 2010. Nejprve bychom rádi poděkovali všem,
kteří si zakoupili drobnosti na vánočním jarmarku. Všechny
vydělané peníze budou sloužit pro nákup pomůcek našim žákům. Zároveň přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do
roku 2010. A co jsme tedy stihli již v lednu a co nás ještě čeká?
Navštívila nás Policie MÚ Pardubice, která žáky upozornila na
rizikové situace, jež mohou žáky nepříznivě ovlivnit. Např.:
záškoláctví, sexuální obtěžování drogy a krádeže. Děti se aktivně zapojily do přednášky. Žáci vyšších ročníků navštívily
OU Chroustovice, kde si mohli vyzkoušet jejich budoucí učební
obor a vše co vybraná profese obnáší. Učitelé nejvyšších ročníků, paní učitelka Hana Dubcová a pan učitel František Spálenský, se snaží o to, aby se žáci po ukončení naší školy i nadále
vzdělávali a vybrali si vhodnou budoucí profesi. Z nejbližších
projektů nás čeká oslava Masopustu, který připravuje paní učitelka Pavla Žemličková, jež se touto tradiční oslavou pokusí
přiblížit život našich předků. Současně paní učitelka Eva Kaválková připravuje pro všechny žáky karneval, který je typický
pro tento čas. Veškeré akce probíhají za velké pomoci našich
kreativních asistentek a podpory paní ředitelky Niny Pilné.

Věra Zbořilová, ZUŠ Heřmanův Městec

Stříbro z Ústí nad Labem

Spinning JM, sokolovna Heřmanův Městec

O víkendu 15. - 17. ledna 2010 se zúčastnili chlapci z týmu White
Dragons florbalového turnaje o Soví pohár v Ústí nad Labem.
Po soubojích s papírově lepšími soupeři nakonec dosáhli na
druhé místo. Velký dík patří brankáři Lukáši Jirků, který
předváděl neuvěřitelné zákroky a hlavně díky němu jsme dosáhli na medaile. Sestava: Lukáš Jirků, Radek Kápička, Vojtěch Jodas, Jiří Drahoš, Michal Urbanec, Jan Janata, Jan Jírek,
Ondřej Pilný, Vojtěch Novotný, Adam Urbanec a Daniel Šebek.
Mgr. Klára Čulíková, DDM Ježkovka

Expediční kamera
Městské
kino Heřmanův
Městec Vás
zve v pátek
19. 2. od 17
hodin na
nový festival EXPEDIČNÍ
KAMERA
plný těch nejlepších dokumentů o cestování, dobrodružství a
extrémních sportech. Nová putovní přehlídka filmů nabídne 4
hodinové bloky filmů s přestávkami. S výjimkou posledního
filmu „Slzy Konga“ je festival vhodný i pro děti. Vstupné 60 Kč.

Rozvrh hodin:
pondělí - 17:30-18:30 Bodyspinning - Veronika
úterý - 18:30-19:30 - Jitka
středa - 17:00-18:00 Endurance - Jitka
čtvrtek - 17:30-18:30 -Veronika
pátek -18:00-19:00 Bodyspinning -Veronika
neděle - 18:30-19:30 - Jitka
Rezervace
na tel.
773 989 612
nebo emailem
junova2@seznam.cz /den předem/
Vstupné: hodinová lekce 90 Kč
permanentka
10 vstupů 800 Kč + ke každé permanentceenergetický doplněk do pití zdarma.
Pokud se nebudete moci na hodinu dostavit, prosím o zrušení
rezervace - stačí SMS.
Více informací na našich www.spinning-jitka.webnode.cz
Spinning - skupinová jízda jednotlivců na stacionárních kolech
za doprovodu hudby .
A pro koho je spinning? Spinning je pro ty, kteří si chtějí udržet
nebo zlepšit svoji kondici jednoduchým a zábavným způsobem.
Nemusíte být zrovna vrcholoví sportovci, dokonce nemusíte
nikdy předtím sportovat a přesto můžete zajít na spinning. Budete nenásilným způsobem pracovat na své fyzičce a zároveň
pročistíte svoji mysl - i když je vám šedesát nebo máte 130 kilo.

Pavla Žemličková a kolektiv Základní školy praktické

10. ročník turnaje hospod

Poděkování hasičům

V Heřmanově Městci bylo k 31. prosinci 2009 hlášeno k trvalému pobytu 4.926 občanů (2.350 mužů a 2.576 žen), z toho v Chotěnicích 158 mužů a 187 žen, v Konopáči 49 mužů a 57 žen, v Radlíně 21 mužů a 15 žen.
Průměrný věk občanů v Heřmanově Městci je 42,07 let.
V roce 2009 se narodilo 47 dětí (22 chlapců a 25 dívek), zemřelo 85
občanů (35 mužů a 50 žen), přistěhovalo se 111 a odstěhovalo 86
občanů. 51 občanů uzavřelo manželství.

Sníh je krásný, ale v tomto
množství ať snad padá příště raději jen na horách. Sebelepší plán zimní údržby
totiž takové množství, jaké
nám bylo naděleno, nevyřeší. Díky nasazení nejen
naší techniky se městu podařilo udržet sjízdnost komunikací a schůdnost
chodníků tak, aby byla zajištěna dopravní obslužnost. Velký dík patří členům SDH Heřmanův Městec, kteří se
sami nabídli s pomocí odklízení sněhové nadílky a vzali si patronát nad přechody. Skvělou práci naši hasiči odvedli i při odstraňování sněhových převisů a rampouchů ze střech domů.
Závěrem bych poděkoval i zaměstnancům města, kteří zajišťovali téměř nepřetržitý provoz mechanizace na odklízení sněhu.
Dík patří i těm občanům města, kteří udržovali vlastními silami schůdnost chodníků před svými nemovitostmi.

Dne 25. prosince hostila naše sportovní hala (nepočítáme-li nultý ročník) již desátý „Vánoční turnaj restaurací a hospod v sálové kopané“. Otcové zakladatelé pánové Vojtěch, Svoboda,
Vařečka, Jirkové Pavlík a Pošík snad tenkrát ani netušili jakou
tradici zakládají. Letošního, nebo spíše loňského turnaje se zúčastnilo 12 družstev, což je maximum, aby se dle daných pravidel turnaj odehrál za jeden den. Po utkání ve skupinách a vyřazovacích bojích se do finále probojovaly Pivnice Háčko a Restaurace Sokolovna. Po vítězství 4: 2 si pohár pro vítěze z rukou
starosty města převzal kapitán mužstva Pivnice Háčko. Hráč
vítězného týmu Petr Budinský se stal nejlepším střelcem turnaje. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Tomáš Zrůst z družstva Zvoneček Stojice. Poděkování nejen od hráčů ale i spokojených diváků patří samozřejmě pořadatelům a zaměstnancům
haly.
Konečné pořadí turnaje: 1. Pivnice Háčko, 2. Restaurace Sokolovna, 3. Restaurace Rotunda Prachovice, 4. Restaurace Eden,
5. Klubovna P.F., 6. Hospoda Zvoneček Stojice, 7. Penzion Hájenka Seč, 8. Kings Caffé Bar, 9. Hospoda U Karla Míčov, 10. Tip
Sport Bar, 11. Hospoda Česká Stodola, 12. Hospůdka U Móni.

Vladimíra Dlouhá, evidence obyvatel

Aleš Jiroutek, starosta města

Aleš Jiroutek, starosta města

RADNICE INFORMUJE:

Trocha čísel s koncem roku 2009:

Město Heřmanův Městec – Pečovatelská služba – Základní veřejné prohlášení

Dům s pečovatelskou službou,
Masarykovo náměstí čp 950, 538
03 Heřmanův Městec
Zřizovatelem služby je Město
Heřmanův Městec, které prostřednictvím sociálního odboru poskytuje pečovatelskou
službu.
Rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje, odborem sociálních věcí byla pečovatelská služba zaregistrována 29.5.2007 dle Zákona o
sociálních
službách
č.
108/2006 Sb.
Adresa poskytovatele :
Město Heřmanův Městec
Náměstí Míru č.p. 4
538 03 Heřmanův Městec
Adresa kontaktní osoby :
Město Heřmanův Městec
Marcela Dědičová – vedoucí
sociálního odboru
Náměstí Míru 4
538 03 Heřmanův Městec
Telefon : 469 660 349
e-mail
:
socialni@mesto-hm.cz
fax : 469 696 114
www.hermanuv-mestec.cz
Adresa pracoviště :

Dům s pečovatelskou službou
Masarykovo náměstí č.p. 950
538 03 Heřmanův Městec
Telefon : 469 695 161
Mobil : 737 334 546
e-mail : ps@mesto-hm.cz
Vedoucí pečovatelka - pracovnice v sociálních službách
:
Marie Musilová
469 695
161, 737 334 546
Pečovatelky - pracovnice v
sociálních službách :
Irena Poláková
469 695
161
Jarmila Klaudyová 469 318
365,720 447 508
Identifikační číslo pečovatelské služby : 2242060
Poslání
Posláním pečovatelské služby
je poskytovat takovou podporu a pomoc, která umožňuje
zachovat si v maximální míře
svůj dosavadní způsob života,
pomáhat v nepříznivých životních situacích zvládat pobyt v domácím prostředí, zajišťovat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby.
Pečovatelská služba je poskytována lidem, kteří potřebují
alespoň částečnou pomoc jiné
osoby a rodina ji nemůže zajistit.
Forma poskytování služby :
a.
terénní - v domácnosti
klienta vč. domácností v Domech s pečovatelskou službou
b.
ambulantní /prádelna, koupelna/ - v DPS Masarykovo náměstí č.p. 950
Místo poskytování služby :
Pečovatelskou službu lze po-

skytovat občanům na území
města Heřmanův Městec a
spádových obcí – Radlín, Chotěnice,
Konopáč,
Nová
Doubrava.
Službu lze poskytovat mimo
Heřmanův Městec a spádové
obce na základě uzavřených
veřejnoprávních smluv s
okolními obcemi.
Pečovatelská služba se poskytuje na základě Zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních
službách,
vyhlášky
č.
505/2006, která upřesňuje rozsah služeb a maximální výši
úhrad.
Pečovatelská služba je poskytována :
v pracovní dny od 7,00 hod. do
15,30 hod.
Cílová skupina :
- senioři
- osoby se zdravotním postižením
- osoby s chronickým onemocněním
Věková struktura cílové skupiny :
- mladí dospělí ( 19 – 26 let)
- dospělí ( 27 – 64 let)
- mladší senioři ( 65 – 80 let)
- starší senioři ( nad 80 let)
Senior
osoba, která dosáhla
věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebuje pomoc
další osoby k zajištění svých
potřeb.
Osoby se zdravotním postižením
osoba, které byl při-

znán invalidní nebo částečně
invalidní důchod a vzhledem
ke svému zdravotnímu stavu
potřebuje pomoc další osoby k
zajištění svých potřeb
osoba, která potřebuje
v průběhu své rekonvalescence pomoc další osoby k
zajištění svých potřeb
Podmínkou pro poskytování
služby je zachování částečné
soběstačnosti a schopnosti
sebeobsluhy, zachování alespoň částečné mobility a
schopnosti komunikace s obsluhujícím personálem.
Poskytovatel sociální služby
může odmítnout poskytování
služby :
z kapacitních důvodů
pokud osoba požaduje
službu, kterou poskytovatel
neposkytuje
pokud osoba nespadá
do cílové skupiny osob pro
poskytování služby
pokud osoba trpí nakažlivou nebo infekční chorobou
Základní činnosti pečovatelské služby :
- pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně
nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- pomoc při zajištění chodu
domácnosti
- zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím
- základní sociální poradenství

Pečovatelská služba dále poskytuje nad rámec základních
činností fakultativní činnosti.
Podrobný rozpis základních a
fakultativních činností a výše
úhrady za službu je uveden ve
Vnitřní směrnici, která je
schválena Radou Města Heřmanův Městec.
Úhrada nákladů za poskytování služeb hradí osoba ve
výši sjednané ve smlouvě
uzavřené s poskytovatelem
služby – Městem Heřmanův
Městec.
Cíl pečovatelské služby :
Cílem pečovatelské služby je
podporovat samostatný a nezávislý způsob života uživatelů v domácím prostředí, vycházet z potřeb a přání uživatelů, respektovat jejich individuální zvláštnosti.
Cíle jsou definovány tak, aby
byly důkazem, že poskytovatel služby plánuje, usiluje o
naplňování poslání a o kvalitní rozvoj pečovatelské
služby a aby jejich naplňování přineslo uspokojení uživatelům, pracovníkům, zřizovateli i veřejnosti.
Cíle pro rok 2010
1.
Zvýšení individuální
péče o klienty pomocí individuálního plánování služby.
2.
Rozšíření vybavení
kompenzačními pomůckami.
3.
Úprava životního prostředí v DPS U Bažantnice –
vybudování altánku.
Při poskytování služby se vychází z principů :

- slušnosti a neúplatnosti při
jednání s lidmi, kteří jsou v
nepříznivé sociální situaci
diskrétnosti
individuálního přístupu ke všem uživatelům
respektu k potřebám
jednotlivce a jeho důstojnosti
svobodného rozhodování
rovnosti všech uživatelů
ochrany osobních údajů, každý pracovník je vázán
mlčenlivostí tak, aby v maximální míře chránil uživatele před předsudky a nedocházelo k negativnímu hodnocení v důsledku poskytování sociální služby
odbornosti a kvality
poskytovaných služeb pracovníky a prohlubování jejich
znalostí v soustavném vzdělávání
týmové spolupráce.
Tyto principy zachycují a vyjadřují hodnoty, kterými se
řídí všichni pracovníci pečovatelské služby při práci s
uživateli.
Kapacita služby :
Naše služba má kapacitu 75
klientů.
Zájemci o pečovatelskou
službu se mohou informovat
osobně, telefonicky, e-mailem
na výše uvedených adresách
a telefonních číslech.
Základní prohlášení organizace bylo schváleno Radou
Města Heřmanův Městec
usnesením
č. 212/2009 ze dne 2.11.2009.

