Výroční zpráva
za rok 2011
Oblastní charita
Bystřice pod Hostýnem

Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem sídlí v Domě s pečovatelskou službou
v ul. 6. května 1612. Nachází se zde kancelář ředitele, kancelář Charitní ošetřovatelské služby
a prostory Charitní pečovatelské služby – prádelna, pedikúra a kadeřnictví.

Kancelář vedoucí Charitní pečovatelské služby a zázemí pracovnic
v sociálních službách v ul. 6. května 1071.
(naproti zdravotního střediska za oční optikou)
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Charita, jako milosrdná láska,
je naplňováním Kristovy výzvy
vyhledávat potřebné a pomáhat
bližnímu v nouzi.

Základní údaje o organizaci
Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem je účelovým zařízením Římskokatolické církve.
Byla zřízena na základě žádosti věřících z farnosti Bystřice pod Hostýnem Arcidiecézní charitou Olomouc dne 21. prosince 1992. Právní subjektivita na ni byla delegována dne 17. března
1993. Řídí se stanovami Arcidiecézní charity Olomouc.
V čele oblastní charity stojí ředitel, který je statutárním zástupcem organizace. V roce
2011 byl ředitelem Ing. Pavel Pilmajer.
Na činnost oblastní charity dohlíží Rada OCH. V roce 2011 pracovala ve složení:
• předsedkyně rady
- Marie Adámková
• členové rady
- Marta Pospíšilová
- PharmDr. Marie Vylíčilová
- Mgr. Stanislav Malant
- Mgr. Pavel Malének
Duchovním rádcem a zástupcem duchovní správy je P. Stanislav Jordán.
Hospodaření oblastní charity kontroluje Revizní komise OCH. V roce 2011 pracovala ve složení:
• předsedkyně
- Ludmila Janková
• členové
- Anděla Hošťálková
- Ludmila Mužná
- Marie Solařová
Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem je právně samostatná organizace, která patří do
společenství oblastních a farních charit v rámci Arcidiecézní charity Olomouc.
Arcidiecézní charita Olomouc je součástí sdružení Charita Česká republika - ta je členem
mezinárodní organizace Caritas Internationalis a Caritas Europa.
Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem sídlí v Domě s pečovatelskou službou v ul.
6. května 1612. Nachází se zde kancelář ředitele, kancelář Charitní ošetřovatelské služby
a prostory Charitní pečovatelské služby – prádelna, pedikúra a kadeřnictví
Sídlo (adresa):
e-mail:
Telefon:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Statutární zástupce (ředitel):

Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem
ul. 6. května 1612, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
info@bystriceph.charita.cz, www.bystriceph.caritas.cz
573 381 437
47930560
Česká spořitelna a.s.
1481065319/0800
Ing. Pavel Pilmajer
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Charitní ošetřovatelská služba
Adresa:
Telefon:
Vrchní sestra:
Oblast působnosti:

ul. 6. května 1612, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
573 381 437, služba po 14 hodině 731 646 910
Marcela Fürstová
Charitní ošetřovatelská služba je zajišťována na území města Bystřice pod Hostýnem, včetně místních částí Bílavsko, Rychlov, Sovadina,
Hlinsko pod Hostýnem a v obcích Brusné, Blazice, Chomýž, Chvalčov,
Komárno, Loukov a Libosváry, Mrlínek, Osíčko, Podhradní Lhota,
Rajnochovice, Rusava, Slavkov pod Hostýnem,Vítonice.

Projekt Charitní ošetřovatelské služby realizuje Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem jako nestátní, neziskové, zdravotnické zařízení. Tato služba je nepřetržitě zajišťována
od roku 1993.
Ošetřovatelská služba je odborná zdravotní péče indikovaná ošetřujícím lékařem a plně
hrazená ze zdravotního pojištění klienta. Službu zajišťuje sedm zdravotních sester s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, metodou ošetřovatelského
procesu, který je základem individualizované kvalitní ošetřovatelské péče.
Našim cílem je zajistit odbornou zdravotní péči klientům v domácím prostředí, zamezit
vzniku komplikací, zabránit bolesti a prodloužit pobyt v domácnosti dle potřeby sedm dnů
v týdnu po celou dobu kalendářního roku.
Celkem bylo za rok 2011 provedeno 12 633 návštěv v domácnostech u 384 klientů.
Úkony prováděné v domácím prostředí:
• sledování fyziologických funkcí
• příprava a podávání léků
• aplikace inzulínu a injekcí
• odběry biologického materiálu
• ošetření ran, stomií, katetru
• prevence zdravotních komplikací
• nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy
• ošetřování chronicky nemocných
• edukace klientů a rodinných příslušníků
Máme uzavřeny smlouvy a ošetřujeme klienty těchto zdravotních pojišťoven:
• Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
• Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
• Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
• Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
• Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
Marcela Fürstová
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Hospodaření střediska: Charitní ošetřovatelská služba:
Příjmy

v tis. Kč

Tržby od zdrav. pojišťoven
Ostatní příjmy
Celkem příjmy

Výdaje

v tis. Kč

2 515

Mzdové včetně odvodů

2 371

40

Ostatní provozní výdaje

696

2 555

Celkem výdaje

VýSleDeK HOSPODařeNí

3 067
- 512

Charitní pečovatelská služba
„Milovat a sloužit druhým, to je smysl života.“
(Matka Tereza)

Adresa (sídlo):

ul. 6. května 1071, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
(Kancelář vedoucí Charitní pečovatelské služby a zázemí
pracovnic v sociálních službách se nachází naproti zdravotního střediska za oční optikou).
Telefon:
573 378 296
e-mail:
info@bystriceph.charita.cz
Vedoucí střediska:
Marketa Bucková, tel. 775 635 014 (8 - 15 hod.)
e-mail:
marketa.buckova@bystriceph.charita.cz
Počet pracovníků v roce 2011: 14 pracovnic v soc. službách + 1 pracovník v soc. službách
Další informace o službě

-

internetové stránky OCH: www.bystriceph.caritas.cz
internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí:
www.mpsv.cz (registr poskytovatelů soc. služeb)
informační letáčky o službě na veřejně přístupných místech
(v čekárnách lékařů, na obecních úřadech,…)

Pečovatelská služba i v roce 2011 poskytovala svoje služby. V krátkosti popíšu změny,
které nás v tomto roce potkaly:
Do konce června jsme poskytovali fakultativní služby bez ohledu na to, zda uživatel využívá či nevyužívá základní služby. Od července tyto fakultativní služby poskytujeme jen uživatelům, kteří využívají základní pečovatelské služby. Uživatelům, kteří i přes tento zákonný
důvod požadovali pouze fakultativní služby, jsme předali kontakty na veřejně dostupné služby.
Změny se týkaly i pracovníků. V průběhu roku odešly dvě sociální pracovnice. S příchodem dvou nových pracovnic došlo i k navýšení jejich úvazků.
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Uživatelé se také mění, část jich odešlo do pobytových zařízení, další část dožije doma,
o některé začne i z důvodu ztráty zaměstnání pečovat rodina. Někteří uživatelé naše služby
v průběhu roku rozšíří nebo naše služby začnou využívat nově, přesto celkový počet uživatelů
zůstal téměř stejný tj. 227 uživatelů (nárůst oproti loňskému roku jen o 4 uživatele).

I přesto došlo ke změnám. Oproti roku 2010 využilo dovozu obědů o 36 uživatelů méně
tj. 161 uživatelů. Pokles rozvozů jsme zaznamenali i v roce 2009. V průběhu léta jsme počet
rozvozových tras obědů snížili ze čtyř na tři. Ostatní pečovatelské úkony a náročnější péči
využilo naopak o 17 uživatelů více tj. 137 uživatelů. Větší zájem je i o rozšířenou péčí –
tj. návštěvy až 3x denně (zpravidla ráno, poledne, večer a to včetně sobot, nedělí a svátků).
V souvislosti s touto péčí najeli naši pracovníci oproti roku 2010 o 4,5 tisíce km více. Tento
vývoj struktury uživatelů je tedy příznivý. Přibývají uživatelé skutečně potřební, kteří se bez
naší pomoci neobejdou.
Provoz služby by nebyl možný bez dotace MPSV, Zlínského kraje a výrazné pomoci
Města Bystřice pod Hostýnem, dále obce Vítonice a Rusava. Tímto jim děkujeme. Příjmy od
uživatelů naší služby nám totiž pokryjí pouze jednu třetinu výdajů. Ze zákona čerpalo službu
bezplatně 11 uživatelů.

Město Bystřice
pod Hostýnem

Věřím, že naši službu potřebným spoluobčanům budeme moci poskytovat i v následujících letech a uživatelé naší služby budou spokojeni.
Marketa Bucková
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Základní informace o charitní pečovatelské službě
Posláním pečovatelské služby je umožnit lidem prostřednictvím naší podpory a pomoci zůstat ve svém domácím prostředí a žít život, na který jsou zvyklí a který jim vyhovuje.
Cílová skupina:
Služba je určena seniorům:
• kteří vlastními silami, případně s pomocí rodiny a přátel nezvládají péči o vlastní osobu či
domácnost (nezvládnou nakoupit, dojít pro oběd, uklidit, uvařit, provést osobní hygienu)
• kteří mají být propuštěni z nemocnice nebo LDN a po propuštění potřebují třeba i dočasně
pomoc druhé osoby
• kterým ubývají síly, potřebují pomoc druhé osoby, jsou plně upoutaní na lůžko, ale chtějí
dožít doma
• službu poskytujeme také osobám od 18 let s jiným zdravotním postižením: osoby po mozkové
příhodě, s roztroušenou sklerózou, osoby, které potřebují pomoc jiné osoby jen dočasně (např.
po chemoterapii, po úraze nebo ztrátě končetiny, po operaci, při ztrátě zraku v důsledku nemoci)
Službu neposkytujeme osobám:
• které nespadají do výše uvedené cílové skupiny, kterým je pečovatelská služba určena
• kterým zdravotní stav neumožňuje zůstat doma
• při naplněné kapacitě
Základní nabízené služby:
• pomoc při osobní hygieně i na lůžku, při koupeli, přesunu, oblékání
• pomoc s péčí o vlasy a nehty, při použití WC
• dovoz obědu, pomoc při přípravě a podání jídla a pití
• zajištění chodu domácnosti: běžný a velký nákup, praní prádla, úklid, pochůzky, donáška
vody, topení v kamnech
• doprovod k lékaři nebo na úřady
Kde a kdy služby poskytujeme:
• ve Vaší domácnosti v Bystřici pod Hostýnem a jejích místních částech, v obcích Brusné,
Blazice, Chomýž, Chvalčov, Komárno, Loukov a Libosváry, Mrlínek, Osíčko, Podhradní
Lhota, Rajnochovice, Rusava, Slavkov pod Hostýnem, Vítonice
• v pracovní dny:

základní provoz: 6.00 - 15.30 hod.
služba: 15.30 - 22.00 hod.
• víkendy a svátky: služba: 6.00 - 22.00 hod.
Podmínky pro poskytování služeb:
Služba je poskytována v souladu se zákonem o soc. službách č. 108/2006 Sb.
• s uživatelem je uzavřena písemná smlouva
• služba je za úhradu dle platného sazebníku pečovatelské služby (k úhradě slouží zpravidla
příspěvek na péči, který je uživatelům přiznán)
• nárok na bezplatnou péči (osoby dle §75 výše uvedeného zákona: účastníci odboje, osoby
v táborech nucených prací, osoby účastny rehabilitace a další)
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Cílem naší služby je:
• podporovat soběstačnost osob v domácím prostředí s ohledem na jejich zvyklosti, s minimálním zásahem do soukromí
• umožnit osobám setrvat co nejdéle v domácím prostředí
• poskytovat dostatek informací o dalších službách, které povedou ke zkvalitnění života
• zlepšovat podmínky pro pobyt v domácím prostředí zapůjčením vhodných (zdravotních,
kompenzačních) pomůcek
• zajišťovat službu odborně a s profesionálním přístupem
Zásady služby, na základě kterých je pečovatelská služba poskytována:
• úcta k člověku, všichni jsou si rovni, uživatel je partner
• uživatel si na základě svých potřeb určuje služby
• minimální zásah do soukromí
• uživatel je nezávislý, může využít i jiné služby
• pracovníci jsou ochotni dodržovat křesťanské zásady, na kterých je organizace postavena

Hlavní rozdíl mezi Charitní pečovatelkou službou a veřejně dostupnými
službami (úklidová firma, rozvozy stravy, služby pedikérky)
Požadavky zákona
• Charitní pečovatelská služba je registrována na Krajském úřadě jako sociální služba, musí
splňovat standardy kvality, dle zákona musí poskytovat základní činnosti a řídit se zákonem
č. 108/2006 Sb.
• Základní služba je poskytována zdarma pro osoby, které spadají do cílové skupiny dle zákona č. 108/2006 §75 tzn. účastníci odboje, osoby v táborech nucených prací, osoby účastny
rehabilitace a další.
• Povinné vzdělávání pracovníků pro zlepšení kvality práce (24 hod. ročně na pracovníka)
• Dodržování hygienických norem při rozvozu stravy (např. termonádoby)
Základní sociální poradenství a další sociální práce
• Služba je poskytována pouze občanům, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují dopomoc
druhé osoby. To znamená, že s každým zájemcem o službu provede sociální pracovnice nebo
vedoucí pečovatelské služby šetření, díky kterému se zjistí potřeby zájemce a jeho představa
o službě. Toto šetření je prováděno zdarma v domácnosti uživatele. Po tomto šetření se zájemce ještě nemusí stát našim uživatelem. Mnohdy jsou zájemci nabídnuty možnosti využívat jiné sociální služby či další veřejně dostupné služby. Často je do péče zapojena i rodina.
• V rámci výše uvedeného šetření u zájemce o službu je poskytováno zdarma také základní
sociální poradenství: informace k dalším službám, k příspěvku na péči a dalším dávkám.
Předání kontaktu na zdravotnická zařízení, pobytová zařízení (žádost o umístění), odbor
sociálních věcí, městský úřad, obecní úřady…
• V případě, že se zájemce či jiná osoba nachází v nepříznivé sociální situaci, provádí se
sociální šetření. Sociální pracovnice zjistí důležité informace týkající se nepříznivé situace,
nabídne možnost způsobu řešení: dopomoc při zajištění věcné pomoci či finanční situace,
dopomoc při vyřizování dávek, vyplnění žádostí do pobytových zařízení apod.). Sociální
pracovnice či vedoucí pečovatelské služby spolupracuje s Městským úřadem a obecními
úřady či Úřadem práce v Bystřici pod Hostýnem
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Individuální přístup
• Z důvodu individuálního přístupu a specifických potřeb s každým uživatelem vypracováváme individuální plán. Tento individuální plán je velmi důležitý pro pracovníky, kteří vykonávají u uživatele plánovanou činnost. Díky přesnému popisu činnosti (např. při provádění
hygieny, podání stravy), popisu zvyklostí, způsobu komunikace s rodinou, popisu rizika
apod. se předejde vzájemnému neporozumění a negativní reakci ze strany uživatele. Individuální plán se mění vzhledem ke změně rozsahu služeb a potřeb uživatele.
• Spolupracujeme s rodinou (jistota pro uživatele i rodinu).
• Reagujeme na přání uživatelů či jejich potřeby (snažíme se služby zkvalitňovat).
• Pracovnice v přímé péči reagují i na nenadálé situace (zhoršení zdravotního stavu, akutní
odjezd do nemocnice, uživatel neotvírá).
• Komunikujeme s uživatelem při pobytu v nemocnici či LDN (především termíny návratů,
opětovné přijetí do péče s původním rozsahem služeb či navýšení péče)

Hospodaření střediska: Charitní pečovatelská služba (1. 1. 2011 - 31. 12. 2011):
Příjmy

v tis. Kč

Výdaje

v tis. Kč

Tržba od uživatelů

1 282

Mzdové včetně odvodů

3 080

Dotace MPSV

1 852

Ostatní provozní výdaje

970

Dotace Zlínský kraj

153

Dotace město a obce

713

Ostatní příjmy
Celkem příjmy

10
4 010

Celkem výdaje

4 050

VýSleDeK HOSPODařeNí

-40

Fakultativní služby (poskytují se pouze v návaznosti na základní službu):
• zapůjčování kompenzačních pomůcek • kadeřnické úkony • pedikúra • dohled nad dospělým
občanem, dohled nad užitím léků • mandlování a žehlení prádla, přeprava autem poskytovatele
• zapůjčování pomůcek: chodítka, toaletní křesla (pojízdná, pevná), invalidní vozíky, elektrická
a mechanická lůžka, nafukovací antidekubitní matrace, sedačky do vany, nástavce na WC, dva
signalizační bezpečnostní náramky pro velmi snadnou a jednoduchou komunikaci s příbuznými.
Marketa Bucková

Hospodaření střediska: Fakultativní pečovatelská služba
(provoz samostatného střediska ukončen k 30. 6. 2011):
Příjmy
Tržba od uživatelů

v tis. Kč

v tis. Kč

140

Mzdové včetně odvodů

113

12

Ostatní provozní výdaje

41

Dotace město a obce
Celkem příjmy

Výdaje

152

Celkem výdaje

VýSleDeK HOSPODařeNí

154
-2

8

Denní stacionář pro seniory Chvalčov
„Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to!“
(Einstein)
Adresa:
Telefon:
Vedoucí projektu:
Počet pracovníků:
Denní kapacita zařízení:
Počet klientů v roce 2011:

Chvalčov, ul. Školní 798
573 332 683, mobil: 777 763 780
Ingrid Vaculíková, tel. 777 763 784
7 pracovnic v soc. službách (celkem 3,5 úvazku)
10 klientů
19

Provozní doba zařízení:

pondělí až pátek od 07.00 do 15.00 hodin
s možností návaznosti dalších služeb CHARITY.

Další informace o projektu: internetové stránky Oblastní charity www.bystriceph.caritas.cz
V roce 2011 oslavil Denní stacionář pro seniory ve Chvalčově 10. výročí svého trvání.
Zařízení se nachází v klidném prostředí areálu Základní školy ve Chvalčově, který je vzdálený 2 km od centra Bystřice pod Hostýnem. Z terasy zařízení je vidět krásné panorama hory
Hostýna s rozhlednou. Přístupy a prostory jsou řešeny bezbariérově.

Posláním charitního Denního stacionáře ve Chvalcově je poskytování podpory, dopomoci a péče seniorům, kteří vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu mají sníženou
soběstačnost. Klientům nabízíme přirozené a důstojné prostředí ve společnosti svých vrstevníků s možností aktivního prožívání života.
Služba umožňuje klientům vracet se denně do svého domácího prostředí, být ve společnosti svých vrstevníků a aktivně prožívat život s ohledem na věk nebo zdravotní stav. Při
naší práci přistupujeme ke klientům podle jejich potřeb a zvyklostí, chování pracovníků je
založeno na přirozené úctě k člověku.
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Denní stacionář mohou využívat senioři od 65 let, kteří mají vzhledem ke svému věku
nebo zdravotnímu stavu sníženou soběstačnost a potřebují pomoc druhé osoby. Výjimku mohou tvořit osoby mladší 65 let, které dosáhly věku pro přiznání starobního důchodu, pokud
souhlasí s programem zařízení, který neodpovídá jejich věkové skupině.
Z důvodu odborného zaměření personálu a vybavení organizace nejsou naše služby určeny osobám trvale upoutaným na lůžko a osobám s mentálním postižením z důvodu odlišného
pracovního přístupu.
Služby poskytujeme na základě uzavřené písemné smlouvy. Klienti si sami určují,
kterých činností v rámci stacionáře budou
využívat. Mohou se účastnit celotýdenního
programu nebo si vybrat jen některý den pro
návštěvu zařízení. Služba je klientem hrazena do výše stanovené vyhláškou zpravidla
z příspěvku na péči.
Našim klientům denně nabízíme programy, které jsou zaměřeny na vyplnění volného času, podporu soběstačnosti a vytváření
společenského prostředí. Tyto činnosti zohledňují osobní možnosti našich klientů a vedou k podpoře jejich soběstačnosti. Součástí
denních programů je lehká pracovní terapie
(práce s vlnou, papírem, textilem, kreslení,
pečení), trénování paměti, podpora slovní zásoby, zprostředkování informací z okolí i ze
světa, vědomostní kvízy a společenské hry,
poslech hudby, četba tisku a knih, sledování
televize nebo videa. Pro podporu tělesného pohybu jsou pravidelně zařazovány protahovací
cviky, cvičení při hudbě a na rehabilitačních přístrojích, lehké masáže a procházky. Součástí
programu je odpočinek, ať již pasivní na lůžku nebo v křeslech, při poslechu hudby, při sledování televize nebo při četbě knih. Za teplého počasí slouží klientům terasa k odpolednímu
posezení při kávě. Dále klientům nabízíme možnost stravování, koupele v bezbariérovém sprchovém koutě a po vzájemné dohodě dovoz a odvoz charitním vozidlem.
Během roku jsme připravili menší kulturní akce, vzdělávací besedy a výlety, na které jsou
zváni i občané, kteří nejsou našimi klienty. Prohlédli jsme si jarní a podzimní výstavu květin
a dekorací v zahradnictví STELLA v Holešově, navštívili jsme děti v MŠ ve Chvalčově, zavítali jsme na poutní místo Štípa u Zlína, zhlédli jsme výstavu obrazů Karla Gotta. Rok jsme
zakončili pásmem ,,Vánoční povídání“ a silvestrovským posezením s rodinnými příslušníky našich klientů. Tradicí se stalo zastavení poutníků ProsPěšPouti, kteří každoročně putují
z Podhradní Lhoty na Hostýn. V záři v našem zařízení proběhl Den otevřených dveří a k příležitosti kulatého výročí otevření stacionáře jsme v listopadu uspořádali výstavu pod názvem
10. let Denního stacionáře pro seniory ve Chvalčově.
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V roce 2011 užívalo služeb stacionáře 19 klientů. Návštěvnost klientů činila v průměru
73 % kapacity zařízení. Průměrný věk klientů stacionáře v roce 2011 byl 78,5 let, z toho
6 klientů věkově spadalo do skupiny mladších seniorů (65 – 79 let) a 13 klientů do skupiny
starších seniorů (80 a více let).
Provoz služby v roce 2011 byl krytý vícezdrojovým financováním z dotací Ministerstva
práce a sociálních věcí, Města Bystřice pod Hostýnem a obce Chvalčov. Klienti se finančně
podíleli na provozu stacionáře do výše maximálních cen dle platné vyhlášky, což pokrylo
28,8 % celkových nákladů na provoz stacionáře.
Na tomto místě bychom chtěli vyjádřit poděkování:
• P. Stanislavu Jordánovi
• starostovi obce Chvalčov panu Ing. A. Stodůlkovi, paní Jiřině Hurtové a Marii Balvínové
• pracovnicím Odboru sociálních věcí MěÚ v Bystřici pod Hostýnem
• redakci chvalčovského a bystřického zpravodaje a paní Mgr. Evě Mikeškové
• řediteli ZŠ Chvalčov panu Mgr. Zdeňku Hnilovi a učitelkám ZŠ a MŠ ve Chvalčově
• panu Kamilu Kotasovi
• paní PharmDr. Dagmar Malenkové a pracovnicím lékárny SALVIA
• paní Zdeňce Bartoškové a vinotéce „U mandlovny“
• firmě Josef Pospíšil - Výrobna lahůdek a uzenin, s.r.o. Holešov
• paní Mgr. Marcele Buchmannové a učitelkám ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem
Ingrid Vaculíková

Hospodaření střediska: Denní stacionář pro seniory ve Chvalčově
Příjmy

v tis. Kč

Výdaje

v tis. Kč

Tržba od klientů

447

Mzdové včetně odvodů

1 167

Dotace MPSV

870

Ostatní provozní výdaje

381

Dotace město a obce

200

Ostatní příjmy
Celkem příjmy

10
1 527

Celkem výdaje

VýSleDeK HOSPODařeNí

1 548
- 21
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Osobní asistenční služba
Adresa:
Telefon:
Vedoucí projektu:
Počet pracovníků:
Další informace o službě:

ul. 6. května 1071, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
775 635 018, 573 378 296
Helena Seifertová
5 osobních asistentek
internetové stránky Oblastní charity www.bystriceph.caritas.cz

V roce 2011 si Osobní asistenční služba připomněla 10 let svého trvání.
Za tu dobu došlo kompletně k obměně klientů Osobní asistenční služby z důvodu úmrtí,
přestěhování, či z důvodu potřebnosti využívání jiného typu sociální služby.
Došlo k navýšení personálu z původních 2 osobních asistentek na celkový počet 5 osobních asistentek, nenahraditelným pomocníkem se také stal počítač s internetovým připojením.
Poskytování základní služby jsme rozšířili o fakultativní službu – přepravu osobním vozem.
Klienti tuto službu využívají nejen k lékaři, do obchodu, ale i na vyjížďky na známá místa,
která jsou bez použití auta pro klienty nedostupná.
Základní poslání, proč před 10 lety služba vznikla, ale zůstává stejné. Chceme naší pomocí
umožnit klientům zůstat co nejdéle v jejich domácím prostředí a v kontaktu s rodinnými příslušníky. Klientovi pomáháme zvládnout běžné činnosti, které by bez pomoci druhé osoby nezvládl.
V roce 2011 celkově využilo Osobní asistenční službu 10 klientů v Bystřici pod Hostýnem, Vítonicích, Loukově, Rychlově a Komárně.
Posláním Osobní asistenční služby Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem je umožnit lidem
se sníženou soběstačností prostřednictvím osobního asistenta setrvat ve svém přirozeném prostředí a žít podle svých individuálních potřeb a zvyklostí.
Cílovou skupinu pro poskytování osobní asistence tvoří osoby se sníženou soběstačností,
a to senioři a dospělí lidé se zrakovým nebo tělesných postižením.
Poskytujeme:
• pomoc při podávání i přípravě a vaření jídla, pití
• pomoc při osobní hygieně, oblékání, při přesunu na vozík, lůžko
• pomoc s úklidem, s údržbou prádla, s nákupy
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
• pomoc a podpora rodině v péči o dítě
• pomoc v aktivitách umožňující běžný způsob života
• doprovody na procházky, na úřad, k lékaři (i v kombinaci přepravy autem)
Osobní asistenční služba je poskytována na území Bystřice pod Hostýnem a v okolních obcích v rámci Zlínského kraje.
Naše zásady při práci:
• pracovníci jsou odborně vzděláváni i školeni
• pracovníci se snaží být i doprovázejícím společníkem klienta
• ke klientovi přistupujeme citlivě, respektujeme jeho individualitu
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• vytváříme rovné podmínky všem klientům
• ke každému klientovi uplatňujeme individuální přístup
• informujeme klienta o jeho právech, povinnostech a možnostech změny sjednané služby
Cíle osobní asistence jsou podpořit klienty OaS v:
• zachování, získání co největší samostatnosti – pomocí při osvojení si potřebných dovedností, pomocí při péči o vlastní osobu napomůžeme klientovi k co nejdelšímu setrvání
v domácím prostředí
• zachování, zvýšení stávající kvality života – chceme klientům pomoci udržet jejich stávající aktivity, pokud to lze, pomoci jim vrátit se k tomu, co dříve rádi dělali a tak napomoci
jejich psychické pohodě a vyrovnanosti
• zmírnění případných obav ze samoty, z nemoci, z nepředvídaných situací – pravidelnou přítomností osobní asistentky, doprovody, pomocí podle momentálních potřeb klienta podpoříme posílení pocitu vlastní důstojnosti, vyrovnanosti, podpoříme naplnění základní lidské
potřeby komunikace, sdílení se.

Osobní asistenční služba je poskytována klientům díky finanční pomoci MPSV a Města
Bystřice pod Hostýnem.
Helena Seifertová

Hospodaření střediska: Osobní asistenční služba
Příjmy

v tis. Kč

Výdaje

v tis. Kč

Tržba od klientů

152

Mzdové včetně odvodů

473

Dotace MPSV

294

Ostatní provozní výdaje

152

Dotace město a obce

170

Celkem příjmy

616

Celkem výdaje

625

VýSleDeK HOSPODařeNí

-9
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DalŠí aKTIVITY OBlaSTNí CHaRITY
BYSTřICe POD HOSTýNeM

Den Charity
Již třetím rokem se dne 27. září 2011
uskutečnila prezentace služeb Oblastní
charity Bystřice pod Hostýnem k svátku
patrona charitního díla sv. Vincence de
Paul na náměstí před radnicí.
Cílem bylo seznámit občany se všemi
službami, které provozujeme: Charitní pečovatelskou službou, Charitní ošetřovatelskou službou, Denním stacionářem pro seniory, Osobní
asistenční službou, humanitárními aktivitami
a dobrovolnictvím. Veřejnost měla možnost shlédnout ukázku kompenzačních pomůcek či signalizačního náramku, změřit si krevní tlak i hladinu cukru v krvi a informovat se o všech činnostech Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem.
Zakončení celého dne bylo mši svatou za zaměstnance a klienty Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem, kterou v kostele sv. Jiljí sloužil P. Stanislav Jordán.

Pomoc malomocným
„Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, to oči nevidí.“
(Antonie de Saint-Exupéry)
Již pátým rokem v naší Charitě dobrovolnice – pletařky pomáhají malomocným v Africe a v Indii. Malomocenství je infekční nemoc, kterou v těchto oblastech trpí lidé, žijící ve špatných hygienických podmínkách, s nedostatkem pitné vody, strádají podvýživou
a špatným fungováním imunitního systému. Po vyléčení antibiotiky si musí zhojené rány na
končetinách chránit obvazy.
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Kupované a strojově pletené obvazy se
nedají používat, protože nejsou pružné, obsahují syntetické příměsi a dráždí kůži. Ručně
pletené obvazy jsou z čisté bavlny, která se
dá vyvařovat a používat opakovaně.
Spotřeba obvazů je velká. Pro vyléčené
mají pletené obvazy hodnotu a vyčíslitelnou
cenu i v tom, že na své bolesti nejsou sami a ví,
že někdo na opačném konci světa na ně myslí.
Od roku 2008, kdy tato činnost začala,
již dobrovolnice upletly 1361 ks obvazů.
Z toho v roce 2011 se podařilo 15 dobrovolnicím uplést 449 ks obvazů (1 z farnosti Holešov, 2 z farnosti Rajnochovice, 3 z farnosti
Všechovice a 9 z farnosti Bystřice pod Hostýnem). Materiál na pletení obvazů pro pletařky
získáváme bezplatně z Arcidiecézní charity Olomouc (příze je hrazena z daru věřících). Následně upletené obvazy prostřednictvím Arcibiskupství Olomouc putují Občanskému sdružení OMEGA plus Kyjov (předseda Vladimír Výleta). Zde se přidají k upleteným obvazům
dalších dobrovolnic z Čech a Moravy a zasílají se poštou do leprosálií v Africe a Indii.
Rozhodně chceme s radostí a chutí pokračovat dál.
Pokud Vás tato aktivita oslovila, máte šikovné ruce a radost z dávání druhým, můžete
se přidat, budete vítáni.
Bližší informace, dotazy, návod na pletení i přízi získáte:
Pavlína Hašová, DiS.
Telefon: 777 763 781

Postní almužna 2011
„Šťastnější je ten kdo dává, než kdo dostává.“
Postní almužna proběhla v roce 2011 již
potřetí na celém území ČR a stala se snahou
spojit úsilí farností a Charity na charitativní
aktivitě církve.
Postní almužna je výrazem našeho odhodlání měnit sami sebe tím, že pomáháme
druhým, pomáháme lidem v nouzi a podporujeme charitní dílo. Po celou postní dobu si věřící
rodiny či jednotlivci dobrovolně (po zralé úvaze a zhodnocení každého dne ve svém postním
snažení) odřeknou a střádají část svých financí pro potřebné. Na Květnou neděli přinesou svůj
dar vložený do postní schránky do svých kostelů. V takto prožívané postní době je skrytý
sociální rozměr křesťanské víry.
Děkujeme všem, kteří tímto způsobem pomohli potřebným lidem v nouzi.
Upřímné poděkování patří všem kněžím jednotlivých farností v působnosti Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem za podporu a spolupráci na této postní akci.
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Díky štědrosti věřících ve prospěch druhých se podařilo nashromáždit 45.460,- Kč:
ve farnosti Bílavsko

8.654,- Kč

ve farnosti Blazice

497,- Kč

ve farnosti Bystřice pod Hostýnem

23.505,- Kč

ve farnosti Loukov

4.702,- Kč

ve farnosti Rajnochovice

4.897,- Kč

ve farnosti Rusava

645,- Kč

ve farnosti Vítonice

2.560,- Kč

Využití Postní almužny 2011
Název záměru využití

Cílová skupina

Přímá pomoc

Pomoc rodinám

Přímá pomoc

Lidé těžce nemocní a s postižením

5.290,- Kč

Přímá pomoc

Osoby v hmotné nouzi

3.357,- Kč

Dar pro občanské sdružení dětí
Pomoc rodinám s dětmi
a mládeže Sarkander v Olomouci
Celkem

33.813,- Kč

3.000,- Kč
45.460,- Kč

Přímá pomoc byla realizovaná do těchto obcí: Vítonice, Olomouc, Chomýž, Bystřice
pod Hostýnem, Podhradní lhota, Chvalčov, loukov.
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Pomoc obětem přírodních katastrof
BřeZeN 2011 - NIČIVÉ ZeMĚTřeSeNí V JaPONSKU
Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem se v březnu 2011 zapojila do finanční sbírky na
pomoc obětem ničivého zemětřesení v Japonsku.
Ve spolupráci s Městským úřadem a obecními úřady okolních obcí se do zapečetěných
pokladniček vybralo celkem 8.462,- Kč
Místo

Vybraná částka

Bystřice pod Hostýnem

5.182,- Kč

Chvalčov

2.280,- Kč

Osíčko

700,- Kč

Rusava

300,- Kč
8.462,- Kč

Děkujeme všem občanům, kteří se v roce 2011 zapojili do sbírky a tímto způsobem
pomohli potřebným lidem v nouzi.

Tříkrálová sbírka 2012
Tříkrálová sbírka se uskutečnila v období od 2. 1. 2012 do 14. 1. 2012. Požehnání Tříkrálovým koledníkům udělil dne 4. ledna 2012 P. Stanislav Jordán v chrámu páně sv. Jiljí
v Bystřici pod Hostýnem.
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Koledovalo se nejen v Bystřici pod Hostýnem, ale i v okolních obcích (v působnosti
Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem). Celkem koledovalo 58 skupinek (zapojily se také
děti z Centra StonoŠka, klienti DZP Javorník). Pokladničky k Tříkrálové sbírce byly řádně
zapečetěny na městském či obecním úřadě.
Celkem bylo vybráno 302 484,- Kč
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Místo

Vybraná částka

Bystřice pod Hostýnem

102.093,- Kč

Chvalčov

20.893,- Kč

Loukov

17.643,- Kč

Rychlov

17.570,- Kč

Rusava

15.850,- Kč

Podhradní Lhota

14.401,- Kč

Osíčko

13.834,- Kč

Slavkov pod Hostýnem

13.534,- Kč

Vítonice

11.613,- Kč

Brusné

10.460,- Kč

Chomýž

10.379,- Kč

Komárno

10.222,- Kč

Hlinsko pod Hostýnem

9.739,- Kč

Rajnochovice

8.998,- Kč

Libosváry

7.459,- Kč

Mrlínek

4.960,- Kč

Bílavsko

4.906,- Kč

Sovadina

4.084,- Kč

Blazice

3.621,- Kč

Výměna valut

225,- Kč
302.484,- Kč

Výtěžek z Tříkrálové sbírky bude použit na:
• aktuální pomoc v zahraničí
• významné charitní projekty v rámci Diecézních charit
• na modernizaci vozidel a podporu provozování služeb Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem.
Tímto bych chtěla poděkovat koledníkům – vedoucím skupinek – starostům – úředníkům
– kněžím ve farnostech a všem, kteří pomáhali při realizaci Tříkrálové sbírky 2012.
Zvláštní poděkování je určeno spoluobčanům, kteří přispěli jakoukoliv finanční částkou,
a tímto pomohli podpořili velké charitní dílo.
Pán Bůh zaplať!
Hana Pospíšilová
Koordinátor pro Tříkrálovou sbírku 2012
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Příloha k účetní závěrce za rok 2011
Sestavená podle §30 vyhl. 504/2002 v platném znění a to:
a) Název:
IČO:
Sídlo:
Právní forma:
Poslání:

Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem
47930560
ul. 6. května 1612, 76861 Bystřice pod Hostýnem
721 – Církevní organizace, typ Církevní právnická osoba
15000 – Neziskové instituce sloužící domácnostem
Hlavní činnost /nezisková/: Charitativní: pořádání veřejných sbírek
a dobročinných akcí, shromažďování finančních i jiných prostředků za
účelem pomoci potřebným v ČR i v zahraničí. Humanitární: koordinace
a realizace pomoci v souvislosti s katastrofami, živelnými pohromami
a válečnými konflikty. Zdravotnická: zřizování a provozování zdravot.
služeb a zařízení. Sociální: zřizování a provozování sociálních služeb
a zařízení. Vzdělávací, preventivní a výchovná: zřizování a provozování
vzdělávacích, výchovných a preventivních služeb a zařízení. Duchovní:
zajišťování služeb duchovní povahy a formace. Vytváření fondů na pomoc lidem v nouzi a zařízením ACHO, které se ocitnou ve stavu ohrožení nebo krize. Dobrovolná: organizování dobrovolnických aktivit na pomoc lidem v nouzi a na podporu a pomoc zařízením ACHO. Doplňková
činnost: činnost za účelem dosažení zisku, osvěta a propagace charitního
díla, činnost kulturní, společenská, zájmová, aktivity volného času.
Statutární orgán:
Ředitel Ing. Pavel Pilmajer od 1. 12. 1998
Organizační složky nebyly zřízeny.
b) Zřizovatel:

Arcibiskupství Olomoucké, Wurmova 562/9 77101 Olomouc,
IČO: 00445151 číslo registrace 8/1-02-729/1996, datum evidence
30. 10. 1996
c) Účetní období: kalendářní rok
Použité účetní metody:
Účetní jednotka účtuje v systému podvojného účetnictví v souladu s ustanoveními vyhl. 504/2002 Sb. V platném znění.Účetní záznamy jsou zpracovávány pomocí ekonomického systému firmy H&M Datasoft Brno,
výstupy v písemné formě jsou uloženy v sídle firmy. Způsoby oceňování
jsou stanoveny v souladu s vyhláškou, s tím, že dlouhodobý majetek se
odepisuje rovnoměrně, drobný hmotný majetek, jehož pořizovací hodnota je do 3 000,- Kč se odepisuje při zařazení, drobný hmotný majetek,
jehož pořizovací cena je od 3 000,-Kč do 40 000,- Kč se odepisuje rovnoměrně měsíčně po dobu dvou let. Výjimku v této skupině tvoří majetek
na jehož pořízení byla poskytnuta dotace a tento je odepsán ve stejném
období, ve kterém účetní jednotka obdržela dotaci. Zatím nenastal důvod
k tvorbě opravných položek nebo rezerv.
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d) Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným významným událostem o kterých bychom měli informovat podle § 19 odst. 5 zákona o účetnictví.
e) Způsoby oceňování jsou použity v souladu s vyhláškou. Nedošlo k žádným odchylkám
a nebyly stanoveny úpravy hodnoty ani přechodné, ani trvalé. Účetní jednotka neeviduje
žádná aktiva nebo závazky v cizí měně.
f) Účetní jednotka nedrží žádný podíl v jiných účetních jednotkách. Je členem občanského
sdružení MAS Podhostýnska o.s. IČO: 27042979
g) Přehled splatných závazků pojistného:
Závazek k 31. 12.
Sociální zabezpečení

Splatný

Uhrazen

130 185,- Kč

20. 1. 2012

18. 1. 2012

Zdravotní pojištění

55 802,- Kč

20. 1. 2012

18. 1. 2012

Záloha na DPFO

12 154,- Kč

20. 1. 2012

18. 1. 2012

Celkem

198 141,- Kč

h) Účetní jednotka neeviduje akcie nebo podíly. V rozvaze je evidováno vlastní jmění v hodnotě 1 192 162,42 Kč.
i) Neexistují žádné majetkové cenné papíry, dluhopisy nebo podobná práva v držení účetní
jednotky.
j) V daném období nevznikly žádné dluhy s dobou splatnosti delší než 5 let. Dále nejsou
evidovány žádné dluhy kryté zárukou.
k) Neexistují žádné závazky neevidované v rozvaze.
l) Strana 22 - 23
m) Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců: 33
osobní náklady v členění podle výkazu zisku a ztrát:
v tis. Kč
Mzdové náklady

5 398

Zákonné sociální pojištění

1 805

Ostatní sociální pojištění

0

Zákonné sociální náklady

250

Ostatní sociální náklady

19

Celkem

7 472

Jeden zaměstnanec (ředitel) je statutárním orgánem účetní jednotky.
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l) Výsledek hospodaření v členění podle hlavní a ostatních činností pro účely daně z příjmů:
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n) Ředitel je zaměstnán v řádném pracovním poměru. Funkce statutárního orgánu vykonává bez nároku na odměnu a jako funkční požitek má k dispozici služební auto i k soukromému použití. Tuto skutečnost řádně přidaňuje a celková hodnota tohoto příjmu činí
25 044,- Kč za rok. Jiné odměny nebo funkční požitky nebyly stanoveny.
o) Nejsou evidovány žádné účasti rodinných příslušníků statutárního orgánu v osobách,
se kterými uzavřela účetní jednotka obchodní nebo jiné smluvní vztahy.
p) Účetní jednotka neposkytla žádnou zálohu ani úvěr statutárnímu orgánu.
q) Výpočet hospodářského výsledku nebyl ovlivněn způsobem oceňování finančního majetku.
r) Základ daně byl zjištěn v souladu se zákonem o dani z příjmů. Vypočtený základ daně byl
vykázán ve výši -600 tis Kč. Protože účetní jednotka provozuje zdravotnické zařízení byl
tento hospodářský výsledek rozdělen v daňovém přiznání tak, že část připadající na provoz zdravotnického zařízení ve výši -512 tis Kč byla vykázána jako daňová ztráta. Daňové
úlevy z předchozích let nebyly.
s) Účetní jednotka má daňovou povinnost ve výši 0,- Kč.
t) Veškeré informace vyplývají přímo z výkazů účetní závěrky pro upřesnění uvádíme
rozpis vyřazeného majetku:
DHIM0000039

Vozík invalidní LIBERTA

4301,00

DHIM0000081

Skříň šatní

4600,00

DHIM0000083

Stůl pod počítač

2570,00

DHIM0000109

Rollboy černý

4789,80

DHIM0000171

Mobil. telefon Siemens A35

2995,00

DHIM0000225

Telefon Gigaset

2599,00

DHIM0000228

Mobil. telefon NOKIA 2300

1,16

DHIM0000229

Mobil. telefon NOKIA 2300

1,17

DHIM0000230

Mobil. telefon NOKIA 2300

1,17

DHIM0000268

PC sestava

5320,00

DHIM0000288

Konvice Tefal

1005,00

DHIM0000305

Mechanický vozík pevný

DHIM0000308

Tonometr aneroidový

1081,55

400,00

DHIM0000309

Tonometr aneroidový

1081,55

DHIM0000310

Tonometr aneroidový

1081,55

DHIM000139/1

Mechanický vozík

8790,00

EVMA0000018

Vozík invalidní

0,00

EVMA0000021

Křeslo toaletní

0,00

EVMA0000022

Křeslo toaletní

0,00

HIM00000012

OA Felicia KMH 11-39

Zůstatková hodnota vyřazeného majetku byla 0,- Kč.
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308366,00

Závazky z leasingových smluv:
OA 3Z6 7068

152 328,51

OA 4Z0 5362

55 347,57

OA 4Z3 2380

216 273,79

Celkem

423 949,87

u) Přehled o přijatých darech a dotacích:
Přijaté příspěvky TKS

139 000,00

Přijaté příspěvky od jednotlivců

21 196,00

Provozní dotace z rozpočtu Zlínského kraje

153 000,00

Provozní dotace MPSV

3 016 000,00

Provozní dotace od obcí Bystřice pod Host.

1 000 000,00

Chvalčov

70 000,00

Vítonice

20 000,00

Rusava

5 000,00

Celkem

4 424 196,00

Účetní jednotka eviduje přijaté prostředky určené k poskytnutí třetím osobám
(na účtě 911) a to:
Příjem
Tříkrálová sbírka TKS

52 000,00

Postní almužna

45 460,00

Fyzické osoby

14 218,00

Poskytnutí
Přímá pomoc tuzemsko

65 177,00

v) veřejné sbírky – nebyly uspořádány.
w) Hospodářký výsledek minulého účetního období tj. ztráta ve výši 600 182,30 Kč byl
převeden do nerozděleného zisku a neuhrazených ztrát minulých let.
V Bystřici pod Hostýnem 28. 3. 2012
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Poděkování
Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem tímto děkuje za dobrou spolupráci a finanční
i jinou podporu naší činnosti těmto úřadům, organizacím, podnikatelům a občanům:
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
Krajskému úřadu Zlínského kraje
Městskému úřadu v Bystřici pod Hostýnem
Obecnímu úřadu ve Chvalčově
Obecnímu úřadu na Rusavě
Obecnímu úřadu ve Vítonicích
arcidiecézní charitě Olomouc
autoškole – Břetislav Darebníček
J.V.S. – Jaromír Volek
panu Kotasovi, správci obecních bytů ul. Školní, Chvalčov
Děkujeme také všem ostatním dárcům za drobné i větší příspěvky, které jsme na naši
činnost v roce 2011 obdrželi.
Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem sídlí v Domě s pečovatelskou službou
v ul. Zvláště
6. květnaděkujeme
1612. Nachází
zde kancelářspolupracovníkům,
ředitele, kancelář Charitní
ošetřovatelské
služby
všem se
dobrovolným
kteří nám
pomáhali při
přía prostory
Charitní pečovatelské
– prádelna,
a kadeřnictví.
pravě a realizaci
„Tříkrálové
sbírky“. Za služby
spolupráci
na této pedikúra
akci děkujeme
také farním úřadům v Bystřici pod Hostýnem, Vítonicích, Rusavě, Bílavsku, Rajnochovicích, Blazicích
a Loukově, Městskému úřadu v Bystřici pod Hostýnem a obecním úřadům ve všech jednotlivých obcích regionu.
Děkujeme Městskému úřadu v Bystřici pod Hostýnem a obecním úřadům ve Chvalčově,
Osíčku a na Rusavě za dobrou spolupráci při pečetění pokladniček a sčítání výnosu sbírek na
pomoc obětem přírodních katastrof ve světě v roce 2011.
Děkujeme také všem členům Charitní rady a revizní komise za jejich nezištnou práci
a podporu naší charity.
Závěrečné poděkování patří všem bezejmenným dárcům, kteří přispěli finančně nebo
materiálně při výše uvedených sbírkách, které vyhlašujeme ve prospěch potřebných – u nás
i v zahraničí.
Tato Vaše podpora a Váš zájem o naši práci nám umožňuje pomáhat lidem v nouzi a šířit
dobro mezi lidmi.

Kancelář vedoucí Charitní pečovatelské služby a zázemí pracovnic
v sociálních službách v ul. 6. května 1071.
(naproti zdravotního střediska za oční optikou)
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Denní stacionář pro seniory
ul. Školní 798,
Chvalčov

Sídlo (adresa):
Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem,
ul. 6. května 1612,
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Charitní ošetřovatelská služba
ul. 6. května 1612,
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Charitní pečovatelská služba
ul. 6. května 1071,
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Osobní asistenční služba
ul. 6. května 1071,
768 61 Bystřice pod Hostýnem

