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Zde se pfiíjemná a pohodová atmosféra
dotkne kaÏdého pfiíchozího, a nenechá ni-
koho na pochybách o tom, Ïe podzim tu
zÛstává jen za okny do místní zahrady.
Slavnostní nálada by se zde dala krájet.
Obyvatelé a zamûstnanci domova totiÏ ve
stfiedu 18. fiíjna a ve ãtvrtek 19. fiíjna spo-
leãnû oslavili jiÏ 15. v˘roãí od doby, kdy
zafiízení pfiivítalo svého prvního obyvatele. 

Pfiipomínka v˘roãí byla pro 144 senio-
rÛ rozdûlena do dvou dnÛ. Ve stfiedu 18.
fiíjna se setkali obyvatelé Domova se
zvlá‰tním reÏimem a spoleãnû se sv˘mi
rodinami a za hudebního doprovodu Petra
Bendy si pfiipomnûli pÛlkulaté v˘roãí. To
obyvatelé Domova pro seniory se setkali
následující den. Ve ãtvrtek 19. fiíjna jim
k tomu zahrála cimbálová muzika
Majerán a osobnû pfii‰el popfiát i starosta

mûsta Blanska pan Mgr. Ivo Polák. Kromû
tradiãního slavnostního obãerstvení letos
dostali v‰ichni obyvatelé pamûtní hrníãek
s logem zafiízení. 

K otevfiení zcela nové budovy v místû
nad nemocnicí do‰lo v fiíjnu roku 2002.
Tehdy zafiízení, jehoÏ zfiizovatelem je
Jihomoravsk˘ kraj, fungovalo je‰tû jako
poboãka domova dÛchodcÛ v âerné Hofie,
nabízelo 102 lÛÏek pro sobûstaãné seniory
a nové obyvatele lákalo mimo jiné pomo-
cí inzerátÛ v denním tisku. 

V roce 2007 do‰lo díky platnosti nového
zákona o sociálních sluÏbách ke zpfiísnûní
pravidel pro pfiíjem nov˘ch uÏivatelÛ a zá-
roveÀ k rozdûlení domova na dvû sociální
sluÏby – Domov pro seniory a Domov se
zvlá‰tním reÏimem. V Domovû pro seniory
jsou nadále umísÈováni obyvatelé se sníÏe-

nou sobûstaãností a s potfiebou celodenní
péãe. V Domovû se zvlá‰tním reÏimem
jsme se zaãali na vysoké úrovni a s odpoví-
dající profesionalitou vûnovat seniorÛm
s Alzheimerovou chorobou a jinou demen-
cí. Kapacita této sluÏby se od roku 2007
rozrostla z pÛvodních 12 na souãasn˘ch 74
uÏivatelÛ. Za tak velk˘m nárÛstem stálo i
otevfiení nové pfiístavby s kapacitou 40 lÛ-
Ïek v roce 2012. 

Nyní jsou v domovû poskytovány nejen

profesionální sociální sluÏby, ale i pora-
denství pro ty, kdo doma peãují o svého
blízkého s onemocnûním demencí, dále
odborná zdravotní a nutriãní péãe, rehabi-
litace a volnoãasové aktivity.

Dovolte mi tedy na závûr popfiát SE-
NIOR centru Blansko do dal‰ích let jen
v‰e dobré. AÈ jsou problémy vÏdy co ne-
jmen‰í, obyvatelé co nejspokojenûj‰í
a pracovníci co nejkvalitnûj‰í!
Text: Petr Novotn˘, metodik a sociální pracovník

Foto: archiv SENIOR centrum Blansko, p. o.

Podzim je v plném proudu, pfiíroda se ukládá k zimnímu spánku a na-
stávající chladné dny nám postupnû den za dnem ukrajují denní pfiídûl
slunce. Jakmile v‰ak zavítáte do SENIOR centra Blansko, zdání o zpo-
maleném Ïivotním tempu a zdlouhav˘ch veãerech vezmou za své. 

Péãi o seniory se
vûnujeme uÏ 15 let

ZAHÁJEN PRODEJ UHLÍ - AKCE
PraÏská 76, Letovice (b˘val˘ SD KOVO·ROT)

Tel.: 606 664 463

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEâNOST, a.s. divize Boskovice
hledá vhodného kandidáta na pracovní místo:

Specialista, -tka pro provoz a rozvoj vodovodÛ 
a kanalizací (VaK)
Charakter práce: 

• Vydávání vyjádfiení za provozovatele VaK k projektové dokumentaci 
pfiipravovan˘ch staveb

• Vydávání stanovisek ke zfiízení vodovodních a kanalizaãních pfiípojek
• Vydávání podkladÛ o provozovan˘ch sítích VaK pro pfiípravu staveb
• Jednání s úfiady a dotãen˘mi orgány pfii pfiípravû a realizaci staveb
• Zpracovávání odborn˘ch stanovisek ke v‰em stupÀÛm územnû plánovací 

dokumentace a úãast u správních fiízení

PoÏadované znalosti:

• Znalost práce na PC – email, Word, Excel, ãtení digitální v˘kresové 
dokumentace v prohlíÏeãi.

• Nutná znalost a orientace v projektové dokumentaci zejména staveb 
vodovodÛ a kanalizací.

• Základní orientace v právních pfiedpisech (Stavební zákon, 
Zákon o vodovodech a kanalizacích).

Vzdûlání a praxe:

• S· nebo V· vzdûlání stavebního smûru, nejlépe obor vodní hospodáfiství
• fiidiãsk˘ prÛkaz sk. B

Pfiedpokládan˘ termín nástupu: moÏno ihned, nebo dle dohody.
Místo v˘konu práce: Boskovice

Îádosti s profesním Ïivotopisem za‰lete na adresu: VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEâNOST, a.s., Mgr. Jan KaluÏa, 17. listopadu 14, 680 19
Boskovice nebo na e-mail: kaluza@vasbo.cz, v termínu do: 30. 11. 2017
Pfiípadné bliÏ‰í informace:
http://www.vodarenska.cz/divize-boskovice/pracovni-prilezitosti
tel.: 516 427 234 – Ing. Jaromír Zukal, vedoucí technického útvaru

Pokud Vás pracovní nabídka zaujala, pfiijìte si prohlédnout firmu a vyzkou‰et

na‰e moderní stroje. Rádi si na nové kolegynû a kolegy pár mûsícÛ poãkáme.

Kontaktujte nás zde:
email: igor.hurab@ldseating.com • telefon: 602 709 069

- platové rozmezí 17 500 Kã – 20 500 Kã
- 13. a 14. plat
- práce na nejmodernûj‰ích strojích
- zácvikov˘ program pro nové ‰vadleny
- dvousmûnn˘ provoz
- v˘hodná odpolední smûna - pouze na 7 hodin 

a s 10% pfiíplatkem
- sídlo v Boskovicích, kousek od autobusového 

a vlakového nádraÏí

- program pro matky s dûtmi:
• moÏnost zkráceného úvazku aÏ na 6 pracovních hodin
• práce pouze v první smûnû
• moÏnost individuálního zaãátku a konce pracovní doby

âeská rodinná firma LD seating s.r.o.

hledá ‰vadleny 
pro ‰ití potahÛ na Ïidle!

Jsme stabilní firma 25 let na trhu, ve v˘robû kanceláfiského
sezení jsme ‰piãka ve svém oboru.

Hledáme nové kolegynû a kolegy 
do moderní, ‰icí dílny


