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Hledáte klidné a zdravé prostﬁedí pro Va‰e bydlení?
Právû pro Vás obec Krasová nabízí k prodeji stavební pozemky
„Druhé díly”
urãené pro individuální v˘stavbu RD
v lokalitû „Druhé díly”.

Cena 800 Kã/1m2
+ 50.000 Kã za zbudované pﬁípojky
IS (spla‰ková a povrchová kanalizace,
vodovod, rozvadûã pro plyn, rozvadûã „NN”)
Pﬁím˘ prodej bez provize realitní kanceláﬁe.

Více informací na

www.krasova.cz

Boskovick˘ T-Car pﬁedal auto
pro sluÏby seniorÛm
Mûstská správa sociálních sluÏeb Boskovice je pﬁíspûvkovou organizací zﬁízenou
mûstem Boskovice pro zaji‰Èování sociálních sluÏeb v domovû pro seniory, v domovû
se zvlá‰tním reÏimem a k zaji‰tûní peãovatelské sluÏby. A návaznû k této oblasti sluÏeb se MSSS Boskovice podaﬁilo projít v˘bûrov˘m ﬁízením JMK s projektem Domácí
zdravotní péãe, která by mûla zaãít fungovat od kvûtna leto‰ního roku.

Jaroslav Dohnálek a Marie SáÀková pﬁebírají nov˘ vÛz v autosalonu T-Car Boskovice.
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Vozidlo HYUNDAI i10 v dárkovém balení.

Cílem zavedení nové sluÏby je poskytovat potﬁebn˘m obãanÛm Mûsta Boskovice
komfortní a komplexní sluÏby peãovatelského i zdravotního charakteru v domácím
prostﬁedí klienta, umoÏnit star˘m a nemocn˘m lidem co nejdéle zÛstat v pﬁirozeném
domácím prostﬁedí a profesionálnû pomáhat i jejich peãujícím rodinám. Domácí
zdravotní péãe se vykonává formou
náv‰tûvní sluÏby zdravotní sestry v domácnosti pacienta a poskytuje se na základû
indikace lékaﬁe jak pacientÛm v rekonvalescenci po akutních v˘konech ãi úrazech, tak
chronicky nemocn˘m pacientÛm. DÛleÏitou souãástí je i péãe o nemocné, kteﬁí
zÛstávají s podporou rodiny v domácím
prostﬁedí do poslední terminální fáze Ïivota
s cílem zajistit jim dÛstojn˘ odchod z tohoto svûta. K poskytovan˘m zdravotním v˘konÛm v domácím prostﬁedí patﬁí napﬁíklad
odbûr biologického materiálu, pﬁevazy,
aplikace léãiv, o‰etﬁovatelská rehabilitace
a hygienická péãe. Pro tuto sluÏbu je samozﬁejmû nutné mít k dispozici automobil.

V rámci v˘bûrového ﬁízení jsme oslovili
v‰echny boskovické autosalony. Nejlep‰í
podmínky a cenu na parametry, které jsme
poÏadovali, nám nabídl T-Car spol. s r.o.
Boskovice s vozidlem HYUNDAI i10.
Asi polovinu z této ãástky poskytl
MSSS Boskovice jako dotaci na obnovu
hmotného majetku zﬁizovatel, tedy mûsto
Boskovice. Starosty mûsta Ing. Jaroslava
Dohnálka jsme se zeptali, v ãem vidí pﬁínos této podpory:
Samozﬁejmû prioritou nákupu nového
automobilu je zvût‰ení objemu a zkvalitnûní
terénních peãovatelsk˘ch a zdravotních sluÏeb. Ale musíme se souãasnû dívat i na ekonomiku provozu autoparku. V MSSS
Boskovice dochází k postupné obmûnû vozidel a kaÏdé nové vozidlo je mnohem ekonomiãtûj‰í, neÏ ta star‰í. Proto jsem rád, Ïe se
do MSSS Boskovice podaﬁilo získat nové,
moderní a hlavnû ekonomické vozidlo HYUNDAI i10, které bude urãitû vhodné pro
novû plánované zdravotní domácí sluÏby.
Text a foto: Jaroslav Parma
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