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SDH Letovice oslavil 
145 let od zaloÏení

Dne 20. ãervna jsme mohli nav‰tívit
Letovickou hasiãskou zbrojnici, kde na
nás ãekal bohat˘ program. Letoviãtí ha-
siãi slavili jiÏ 145 let od zaloÏení sboru. 

Program zaãínal v 10 hodin dopoledne
spanilou jízdou, kde se po Letovicích
projela hasiãská vozidla, která mûli hasi-
ãi od svého zaloÏení. 

Celé akce se zúãastnili i sbory pfiizva-
n˘ch hasiãÛ z okolí. Hasiãi pfiedvedli 
ukázky rÛzn˘ch hasiãsk˘ch zásahÛ i z dob,
kdy je‰tû nebyla hasiãská vozidla, vypro-
‰Èování z vozidla a jiné. Profesionální hasi-
ãi z Blanska pfiedvedli i záchranu zvífiete
ze stromu se závûreãn˘m slanûním. 

K vidûní byla i spousta fotografií pofií-
zen˘ch za celé pÛsobení SDH Letovice.
Pro dûti byly pfiipraveny i soutûÏe o zají-
mavé ceny. I pfies nepfiízeÀ poãasí se celé-
ho programu zúãastnilo pfies ãtyfii stovky
lidí. 

Program byl zakonãen taneãní zába-
vou a vyvrcholil v deset hodin veãer 
ohnivou show a ohÀostrojem. 

Text: Veronika ·edová
Foto: Petr Neãas

Historické vozidlo SDH Bofiitov.

Centrum sociálních sluÏeb
v Letovicích oslavuje 

letos jubileum
Pfiíspûvková organizace Centrum soci-

álních sluÏeb mûsta Letovice letos oslavu-
je dvû v˘roãí – 15 let od otevfiení Domu
s peãovatelskou sluÏbou a 10. v˘roãí vzni-
ku Domova pro seniory. Centrum posky-
tuje sluÏby v moderní budovû, kterou by
moÏná mnohá mûsta mohla Letovicím zá-
vidût; pfiedev‰ím v‰ak zaji‰Èuje vysok˘
standard sluÏeb pro seniory.  ¤editele
CSSML Ing. Ivo Kubína jsem se zeptal:

Pane fiediteli, kdyÏ se ohlédnete na uply-
nulé období, jste spokojen s tím, jak se poda-
fiilo vybudovat toto moderní centrum, nebo
zÛstaly je‰tû nûjaké nesplnûné úkoly?

V globále si myslím, Ïe co bylo pro nás
prioritní, to se nám spoleãn˘mi silami po-
dafiilo postupnû zrealizovat. Uvedl bych
napfiíklad v˘stavbu a moderní vybavení
druhé místnosti pro osobní hygienu v do-
movû pro seniory, protoÏe kapacita pÛvod-
ní uÏ nebyla dostaãující. Dále to byla 
v˘stavba altánu v zahradû, vãetnû pfiístu-
pov˘ch chodníkÛ, nákup nového automo-
bilu pro potfiebu peãovatelské sluÏby, 
pfiestavba nebytov˘ch prostor v domû s pe-
ãovatelskou sluÏbou na dvû nové bytové
jednotky a z témûfi nulového vybavení
místnosti pro fyzioterapii máme v souãas-
né dobû moderní pracovi‰tû disponující 
laserem, ultrazvukem, magnetoterapií
a lymfodrenáÏí. V na‰em zafiízení pracuje-
me s konceptem basální stimulace, v leto‰-
ním roce pfii resupervizi jsme obhájili
a získali jiÏ podruhé certifikát „Pracovi‰tû
basální stimulace” platn˘ do roku 2019.
O co jsme usilovali, ale nepodafiilo se nám
to dotáhnout do úspû‰ného konce, bylo zfií-
zení dal‰í sluÏby, a to domova se zvlá‰tním
reÏimem. Studii jsme pfiedloÏili do rady
mûsta, ale zejména s ohledem na vy‰‰í ná-
klady provozu, které by pfiipadly k tíÏi zfii-
zovatele, nakonec nebyla schválena. 

Vím, Ïe jste v minul˘ch letech bojoval
také o spravedlivûj‰í rozdûlování financí
na provoz sociálních sluÏeb; podafiilo se
tento problém úspû‰nû vyfie‰it?

BohuÏel situace se pro nás nijak zásad-
nû nezmûnila. V leto‰ním roce poprvé 
dotace hodnotil a pfiiznával pfiímo jihomo-
ravsk˘ kraj, ale v pfiípadû sluÏby domova
pro seniory jsme obdrÏeli dotaci cca 
o 1 mil. Kã niÏ‰í, neÏ jsme poÏadovali.
U peãovatelské sluÏby to dopadlo lépe neÏ
kdykoli v pfiede‰l˘ch letech; místo nûkoli-
ka desítek tisíc jsme tentokrát obdrÏeli 0,5
mil. Kã. O to víc mû tû‰í, Ïe se podafiilo
ministryni práce a sociálních vûcí paní
Marksové prosadit pro poskytovatele soci-
álních sluÏeb dal‰í dofinancování ze stát-
ního rozpoãtu v celkové v˘‰i 720 mil. Kã,
z ãehoÏ pro jihomoravsk˘ kraj pfiipadá 78
mil. Kã. TakÏe optimisticky oãekávám po-
tfiebné finanãní prostfiedky na pfielomu fiíj-
na/listopadu. Tím bychom v leto‰ním roce
mûli sluÏby plnû finanãnû zaji‰tûny.

Pfies ãastou kritiku úrovnû péãe v sou-
krom˘ch domovech pro seniory tato zafií-
zení stále nabízí své sluÏby. Jak se díváte
na tento problém pohledem odborníka; je
to cesta k uspokojení poptávky na zaji‰tû-
ní péãe pro potfiebné seniory?

Soukromé domovy, pfiesnûji fieãeno ne-
registrovaná zafiízení poskytující sluÏby
rÛzného charakteru seniorÛm, jsou tako-
vou zvlá‰tní kapitolou. Mohli jsme se s ni-
mi setkat, respektive pÛsobily a pÛsobí

i v na‰em regionu. Pfii kontrole vefiejného
ochránce práv bylo zji‰tûno, Ïe tato zafiízení
poskytují neodbornou péãi, omezují klienty
v pohybu, podávají léky podle uváÏení per-
sonálu, zdravotní úkony provádí nekvalifi-
kovan˘ personál a dal‰í fiady nedostatkÛ,
které v souhrnu pfiedstavují ‰patné zacháze-
ní se seniory. ProtoÏe tato zji‰tûní jsou 
velmi ãastá a vefiejnost je uÏ vnímá, nemys-
lím si, Ïe pro nás, jakoÏto registrované posky-
tovatele, pfiedstavují v˘razné konkurenãní
prostfiedí. Domnívám se v‰ak, Ïe varování ve-
fiejnosti pfied nejrÛznûj‰ími ubytovacími zafií-
zeními, která poru‰ují zákon, nemají potfiebná
oprávnûní, a pfiesto sociální a o‰etfiovatelskou
péãi poskytují, je na místû. KoneckoncÛ,
v loÀském roce bylo Centrum komplexních
sluÏeb pro rodinu a domácnost v Kun‰tátu ta-
ké pfiedmûtem kontroly vefiejného ochránce
práv. S nelichotiv˘m v˘sledkem této kontroly
se vefiejnost mÛÏe seznámit na webov˘ch
stránkách ombudsmana. Za sebe fiíkám, Ïe
touto cestou nikomu nedoporuãuji se vydat.
Snad pouze tehdy, pokud by se mûlo jednat
o krátkou, pfiechodnou dobu, vyÏadující 
okamÏité fie‰ení, po pfiedchozím podrobnûj-
‰ím seznámení se zafiízením. 

Oslavy jubilea Centra sociálních slu-
Ïeb jiÏ probûhly, mÛÏete jejich prÛbûh
pfiiblíÏit?

Oslavy probûhly 18. ãervna ve vyzdo-
bené zahradû, kde jsme se v hojném po-
ãtu se‰li nejen s na‰imi uÏivateli, ale
i s jejich rodinn˘mi pfiíslu‰níky a pozva-
n˘mi hosty. Díky poãasí, které nám pfiá-
lo, jsme tak strávili spoleãnû pfiíjemné
a pohodové odpoledne. VáÏím si toho, Ïe
pan starosta Vladimír Stejskal ocenil 
práci v‰ech zamûstnancÛ a pfiedal nám
ãestné uznání rady mûsta za dosaÏené v˘-
sledky bûhem desetiletého období.
Vnímáme to jako velkou podporu zfiizo-
vatele, bez které by se nám nepracovalo
tak dobfie. Bûhem celého odpoledne nás
provázela cimbálová muzika Majerán,
zatanãily nám maÏoretky Vo Co Gou
a pfiítomní si vyzkou‰eli ‰tûstí pfii losová-
ní bohaté tomboly. V prÛbûhu celé akce
si zájemci mohli prohlédnout ukázky v˘-
robkÛ na‰ich uÏivatelÛ a také fotografie
z historie a souãasnosti Centra. Pfii pfiíle-
Ïitosti na‰eho v˘roãí jsme vydali nástûn-
n˘ kalendáfi s názvem „Hodnota du‰e”,
kter˘m jsme chtûli zachytit a ukázat na‰e
uÏivatele tak, aby bylo zfiejmé, Ïe i stáfií
má svÛj pÛvab. Za úspû‰n˘ prÛbûh celé
oslavy bych rád podûkoval na‰im za-
mûstnancÛm a také sponzorÛm a dárcÛm,
bez kter˘ch bychom oslavu v takovém
velkém mûfiítku nemohli uskuteãnit.

Pane fiediteli, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: Mgr. Andrea Knödl 

Moderní budova Centra sociálních 
sluÏeb v Letovicích. 

Parní konûspfieÏná stfiíkaãka
z roku 1912.


