
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2009  

Pečovatelská služba (PS) Strání je terénní službou, která i nadále nabízí pomoc lidem, 
kteří chtějí zůstat doma ve svém domácím prostředí. Péči jim většinou poskytovala rodina a 
naši PS využívali v době nepřítomnosti pečujících rodinných příslušníků. V loňském roce 
byla služba poskytována v obcích Strání, Květná a Březová. Službu poskytoval profesionální 
tým 9 pečovatelek, který měl k dispozici jedno auto. Celkem byla služba poskytnuta 71 
ženám a 42 mužům a bylo rozvezeno 10 645 obědů. 

Hned začátkem roku jsme slavili straňanský fašank. Na přípravách se podílel každý, 
kdo jen trošku mohl. A že pak bylo veselo!  

Nechyběli jsme ani v divadle ve straňanské Dvoraně. Divadelní soubor Karla Högera 
při OS SPOKOS ve Strání si nacvičil operetu pod názvem „Cikánská krev“. Všem našim 
uživatelům se divadlo velmi líbilo a ještě dlouze si o něm povídali. 
V květnu jsme tardičně oslavili Den matek. Našim maminkám a babičkám (ale i tatínkům a 
dědečkům) přišli popřát děti z mateřské školky Strání a zatančit – tentokrát břišní tance - děti 
ze základní školy. 

 Na jaře roku 2009 nám firma Tesařství Haloda & Dobiáš dokončila výstavbu pergoly, 
kde bylo proinvestováno 100.000,-Kč od firmy APEX-Online. Terénní úpravy provedlo 
Místní hospodářství s.r.o. a plně je uhradila obec Strání. Nová pergola se nachází ve dvoře 
Domu s pečovatelskou službou. Slavnostně byla otevřena v červenci 2009 vysvěcením Otcem 
Janem Hrudíkem. Slouží obyvatelům tohoto domu, ale i návštěvám, které za nimi přicházejí. 
Naši uživatelé se tady pravidelně setkávají v odpoledních hodinách u šálku kávy nebo čaje. 
Hrají "Člověče nezlob se", šachy nebo si jenom tak povídají a zpívají. Je krásné pozorovat, 
jak se těší, až se tam zase společně setkají. 

Klienti se aktivně účastní i některých společenských akcí, které pořádají jiné služby 
Oblastní Charity Uherský Brod, i akcí pro seniory pořádaných Městem Uherský Brod. 

Léto bylo rychle za námi, i podzim utekl jak voda a my jsme se opět připravovali 
slavit Vánoce. V kuchyňce DPS probíhalo pečení cukroví. Z nebe přišel i Mikuláš s čerty a 
andělya zaznamenali jsme i trošičku malé, ale opravdu malinkaté obavy z čertů. Naštěstí nám 
žádného klienta čert neodnesl, ba dokonce ani personál! 

Vánoce proběhly v klidu a míru. Někoho navštvili příbuzní doma v jeho bytě, jiný 
odjel navštívit své příbuzné sám. Ale byli i takoví, kteří neměli nikoho - měli „jenom“ nás. 
Těm jsme se snažili vynahradit rodinu a zpříjemnit vánoční svátky, jak jen jsme mohli. V 
DPS jsme se scházeli a zpívali koledy u vánočního stromku. 

Naši uživatelé také v roce 2009 slavili životní kulatiny. Měli radost, když jim přijel 
popřát i náš ředitel a našel si chvilku na šálek kávy a vlídné slovo. 

Pravidelně se v jídelně DPS konala mše svatá pro uživatele naší služby. O tom, že to 
také není jen formalita, svědčí i fakt, že jim Otec Jan byl schopen zajistit duchovní podporu v 
těžkých životních situacích.  

 



S pomocí nadace DKS se nám podařilo v roce 2009 získat jedno polohovací lůžko pro 
imobilní klienty na DPS. Z Tříkrálové sbírky jsme čerpali finance na pořízení toaletní židle a 
toaletního křesla, jídelního stolku a vysokého chodítka na nácvik chůze i jiné drobné 
pomůcky sloužící uživatelům naší služby. 

Vážíme si dobré spolupráce s Obcí Strání, s duchovním správcem zdejší farnosti 
Otcem Janem Hrudíkem, s lékaři, se zdravotními sestrami a s každým, kdo se jakkoliv snaží 
vyjít našemu poslání vstříc. Děkujeme všem sponzorům a drobným dárcům. 

 


