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Kompostéry pro 
obãany Boskovic

Lidem, ktefií nespadají pod Ïádnou ze sluÏeb charity ani do dal‰ích sluÏeb v regionu, novû pomÛÏe
Charitní záchranná síÈ. Oblastní charita Blansko ji spustila letos v únoru.

V rámci podpory domácího kompostování mûsto Boskovice podalo Ïá-
dost o dotaci v 68. v˘zvû Operaãního programu Ïivotního prostfiedí, na
nákup domácích kompostérÛ pro obãany Boskovic a slouãen˘ch obcí.
Mûsto obdrÏelo informaci, Ïe dotace byla pfiidûlena a v souãasné dobû
pfiipravuje v˘bûrové fiízení na dodavatele kompostérÛ. 

Rodina Ïijící na hranici chudoby, která
má dluhy a ke konci mûsíce jí uÏ nezb˘-
vají peníze na jídlo. Matka, kterou upro-
stfied noci vyhodil pfiítel na ulici i s dûtmi.
MuÏ, kterému vyhofií dÛm. Charitní 
záchranná síÈ Oblastní charity Blansko je
tu pro lidi, jimÏ nemÛÏou pomoci sociál-
ní, zdravotní, prorodinné a jiné sluÏby
v regionu. 

„Charitní záchranná síÈ ãásteãnû fun-
govala v blanenské charitû i dfiív, od úno-
ra leto‰ního roku ji ale spou‰tíme naplno.
Mûla by zachytit lidi, kter˘m nemÛÏeme
pomoci v rámci ostatních charitních slu-
Ïeb,” fiíká zástupce fieditelky Oblastní

charity Blansko Miroslav DoleÏel. To
znamená, Ïe napfiíklad v azylovém domû
zákon neumoÏÀuje ubytovat matku s dût-
mi uprostfied noci. Proto v takov˘ch 
pfiípadech charita v rámci Charitní 
záchranné sítû umoÏÀuje ubytování na
jednu noc v pracovních dnech nebo pfies
víkend v krizovém bytû. Poté ãlovûku
v krizi pracovníci charity hledají násled-
nou pomoc. „Nedávno jsme tfieba vyjíÏ-
dûli k ãlovûku, jemuÏ vyhofiel dÛm. MuÏe
jsme ubytovali pfies víkend v krizovém
bytû, pracovníci sluÏby Krizová pomoc
mu pomohli zafiídit sociální dávky a nyní
vyuÏívá Noclehárnu pro muÏe

a Nízkoprahové denní centrum Stará fab-
rika,” pfiibliÏuje ãinnost Charitní záchran-
né sítû Miroslav DoleÏel.

Mezi dal‰í materiální pomoc, kterou
mÛÏou lidé dostat v Charitní záchranné
síti, patfií trvanlivé potraviny, obleãení,
drobné elektrospotfiebiãe a dal‰í vûci
základní potfieby. Kromû Blanska bu-
dou tyto vûci k dostání novû
i v Boskovicích v místû Charitní pomo-
ci v blízkosti zafiízení Betany. „Vedle
materiálních prostfiedkÛ poskytujeme
také duchovní pomoc a snaÏíme se tûm-
to lidem najít pomoc i mimo charitní
sluÏby,” dodává Miroslav DoleÏel. 

Lidé, ktefií spadají do Charitní zá-
chranné sítû, se do ní mÛÏou dostat pfies
ostatní sluÏby charity i regionu, knûze
ve farnostech, obce nebo mohou sami
pfiijít na charitní První kontakt. Ten je
pro nû otevfien v pracovní dny od 7.30
do 15.30 v Oknû dokofián na Starém
Blansku za kolejemi. NepfietrÏitû pak
mÛÏou lidé v krizi volat na Linku dÛvû-
ry na ãíslo 516 410 668.

Charitní záchranná síÈ se zavádí ve
v‰ech oblastních charitách po celé br-
nûnské diecézi. Je placená z prostfiedkÛ
charity a pro potfiebné je zdarma.

Text: Mgr. Vladûna JarÛ‰ková

Charitní záchranná síÈ 
zachytí lidi v akutní krizi

Nadace KfiiÏovatka pro-
stfiednictvím fieditelky ·tûpán-
ky Pokorníkové pfiedala ve
ãtvrtek 1. bfiezna pût monitorÛ
dechu v celkové hodnotû 14
850 korun na novorozenecké
oddûlení Nemocnice Bosko-
vice.  Monitory pfievzal primáfi
dûtského oddûlení Michal
Klimoviã. Pfiístroje byly za-

koupeny z finanãního daru,
kter˘ poskytla spoleãnost GA-
TEMA, kterou zastupoval
marketingov˘ fieditel Ludûk
Buchta. Za dar podûkovali
Nadaci KfiiÏovatka také Milo‰
Janeãek, jednatel nemocnice,
Jan Machaã, primáfi porodnické-
ho oddûlení, Lenka Strnadová,
námûstkynû pro o‰etfiovatelskou

péãi, NadûÏda Zemánková,
vrchní sestra dûtského oddûlení
a staniãní sestra Hana DraÏilo-
vá. Za zfiizovatele nemocnice
se pfiedání zúãastnila starostka
Hana Nedomová, která podû-
kovala v‰em, ktefií se o získání
tohoto daru pro nemocnici za-
slouÏili.

Text a foto: Jaroslav Parma

Pfiedmûtem projektu je pofiízení
580 ks kompostérÛ o minimálním
objemu 1050 l. Kompostéry bu-
dou zapÛjãeny a pfiedány jiÏ dfiíve
registrovan˘m zájemcÛm, ktefií
vyplnili dotazníky. Pfiedání pro-

bûhne na základû smlouvy a po 
uplynutí 5 let budou obãanÛm
kompostéry darovány. Pfiedpokládá
se, Ïe proces jejich zápÛjãek bosko-
vick˘m obãanÛm bude zahájen na
konci léta roku 2018. 

O podrobnostech budou obãa-
né vãas informováni v tisku a na
internetov˘ch stránkách mûsta
Boskovice. 

MÚ Boskovice, 
odbor Tvorby a ochrany ÎP

Boskovická nemocnice dostala dar


