Služby Centra pro zdravotně postižené a seniory
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. (dále jen JCZPS o.p.s.) již 15 let provozuje
v Prachaticích Poradnu pro osoby se zdravotním postižením a seniory na adrese SNP 559 (dům
s pečovatelskou službou Na Sadech). Kromě poradenství si v kanceláři centra mohou občané se zdravotním
postižením vyzvednout zdarma euroklíče, speciální klíče, kterými lze odemknout toalety osazené
eurozámky. Klíče fungují po celé EU.
13 let poskytuje centrum svým klientům službu půjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.
Půjčovna sídlí na Zlaté stezce 133 a v současnosti nabízí více než 150 pomůcek pro tělesně postižené. Mezi
nimi jsou mechanické vozíky, chodítka, berle a hole, toaletní a hygienické pomůcky, mechanicky i
elektricky polohovatelné postele včetně antidekubitních matrací a stolů k lůžkům. Půjčovna disponuje i
speciálními pomůckami jako jsou pásové schodolezy pro mechanický vozík nebo rehabilitačními
pomůckami jako je motomed pro ruce i nohy nebo motodlaha pro domácí rehabilitaci kyčelní a kolenních
kloubů.
Zájemci mají možnost si pomůcky vypůjčit na jeden den, až na dobu celého roku. Ceny za zapůjčení
pomůcek se pohybují od 1,- Kč za den. Výhoda půjčovny spočívá především v tom, že si klienti zde mohou
vyzkoušet velké množství druhů i typů kompenzačních pomůcek před jejich případným zakoupením nebo
předepsáním lékařem.
Nově si zde lze pomůcky (chodítka, vozíky, sedačky na vanu, nástavce na WC atd.) zakoupit nebo objednat
na lékařský poukaz. Zatím prodáváme a vydáváme pomůcky firmy DMA.
Kromě půjčování kompenzačních pomůcek půjčovna nabízí i další doprovodné služby jako je prodej
baterií a příslušenství do naslouchadel, prodej pryžových násadců na hole, berle a chodítka a čištění brýlí a
tvarovek do naslouchadel v ultrazvukové čističce.
Další službou, kterou půjčovna nabízí je prodej pomůcek pro nedoslýchavé od firmy Panter značky
Sennheiser. Jedná se o různé druhy bezdrátových zesilovačů zvuku k televizorům, které umožňují uživateli
poslouchat televizi či hudbu v domácím prostředí, aniž by rušil hlasitým zvukem své okolí.
Další projektem centra je Prachatický dobročinný obchůdek, který funguje třetím rokem. Obchůdek je
prvním sociálním podnikem v Prachaticích, a proto zaměstnává osoby se
zdravotním postižením, účel obchůdku má charitativní ráz a výtěžek jde na
financování sociálních služeb. Obchůdek funguje tak, že lidé nám darují věci, které
již doma nepotřebuji (oblečení, sklo, porcelán, knihy atd.) a v obchůdku se za
velice přijatelné ceny prodají.
Nic z toho by ale nemohlo existovat a fungovat bez dárců z řad obcí a měst, nadací,
firem a fyzických osob. Za to jim náleží naše velké poděkování.
O fungování půjčovny a aktualitách se dále můžete dovědět na webových
stránkách: www.jczps.cz . Kontakty poradna telefon 388 316 009, půjčovna
723 602 337.
Mgr. Hana Vlasáková, DiS., vedoucí JCZPS o.p.s., pracoviště Prachatice
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Těšovice

Běleč

Bělečská Lhota

Drazí spoluobčané,
v tomto čísle najdete tradičně výpis usnesení z proběhlých zasedání Zastupitelstva obce, dále také
informace o dotacích, které se nám podařilo získat a kalendář akcí.
Na poslední stránce najdete článek o službách Centra pro zdravotně postižené a seniory – o jeho
zveřejnění nás poprosila ředitelka Centra paní Vlasáková s tím, že se často setkává s občany, kteří o
možnostech využití služeb Centra neví.
Rodiče, kteří žádají o příspěvek na dopravu do Mateřské školky pro školní rok 2017-2018 žádáme o
předložení potvrzení o docházce do školky nejpozději do konce měsíce září 2017.
Kronika obce od roku 2014 je dostupná na internetu – na úřední desce obce v sekci „Dokumenty“
(http://www.obec-tesovice.cz/index.php/uredni_deska/dokumenty/) .
V nejbližších dnech bude provedena rekonstrukce dosavadního vodovodu Výrovčice-Běleč, tzv. V.
etapa – rozvod v Bělči. Z tohoto důvodu byly vytyčeny v úseku, dotčeném rekonstrukcí, inženýrské
sítě – elektrika, telefon apod. Práce bude prováděna ve směru od kapličky „U Pannojc“ po zakončení
na cestě směrem k autobusovým zastávkám na obchvatu. Vždy ráno bude zastavena voda, vykope se
příslušný úsek, kde se položí nové potrubí, spojí se se stávajícím a odpoledne bude vždy dodávka
vody obnovena. Cisterny s vodou tedy budou přistaveny pouze v případě vážných komplikací v tomto
předpokládaném způsobu práce.
Započetí prací je plánováno v tomto týdnu – cca 10. srpna – nejzazší termín dokončení je 15. září
tohoto roku, ale předpokládá se dřívější dokončení.
A ještě informace o mně, abych předešla „drbům“ . Od 1. 7. 2017 na OÚ již nepracuji. Objevuji se
ještě tu a tam, abych pomohla s papírováním – můj čas mi plně hradí pan starosta a místostarosta ze
svého. Víte-li o někom, kdo by chtěl dělat obecní Zpravodaj, ať se ozve starostovi panu Emilu
Nachlingerovi na email starosta@obec-tesovice.cz.

OÚ přeje Vám všem krásné léto 
Jana S. N.

DOTACE

Z ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
Od minulého vydání zpravodaje do dnešního dne (27. 7. 2017) proběhla dvě zasedání Zastupitelstva obce.
Zde přinášíme výpis usnesení (upravený v souladu se zákonem o ochraně informací):

V letošním roce se nám zatím podařilo získat následující „příspěvky“ do obecního rozpočtu
z Krajského úřadu v Českých Budějovicích:

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Obnova dětských hřišť
Celkové plánované maximální náklady 397 000 Kč, z toho polovinu pokryje dotace z Programu
obnovy venkova JČ kraje – 183 000 Kč.

č. 45/2017: za ověřovatele zápisu Jiřího Hese a Jiřího Petráška
č. 46/2017: upravený Program zasedání Zastupitelstva obce Těšovice.
č. 47/2017: Rozpočtové opatření č. 3/2017 – příjmy 860 000 Kč, výdaje 0 Kč, financování 860 000 Kč.
č. 48/2017: závěrečný účet za rok 2016 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
č. 49/2017: schvaluje text Výzvy k podání nabídek na obnovu vodovodu Výrovčice - Běleč 5. etapa,
členy hodnotící komise p. Jaroslava Šanderu, p. Jiřího Petráška a p. Vlastimila Jiráně a náhradníky p.
Josefa Hese, Jiřího Hese a Miroslava Lefflera.
č. 51/2017: navýšení odměny starosty o 5 tisíc Kč a místostarosty o 3 tisíce Kč od 1. 7. 2017. Odměna
pro starostu činí 19.585,- Kč hrubého a pro místostarostu 12.666,- Kč hrubého.

Rozšíření obecního rozhlasu
Rozšíření rozhlasu o pět vysílacích míst – celkové náklady 65 572 Kč, z toho dotace POV JČ kraje
pokryje 25 000 Kč.
Rekonstrukce vodovodu Běleč V. etapa
Celkové uznatelné náklady činí 1 214 286 Kč, z toho dotace JČ kraje pokryje celých 850 000 Kč. Bližší
informace jsou v úvodníku Zpravodaje.

č. 52/2017: záměr pronájmu prodejny v Bělči.
č. 53/2017: za ověřovatele zápisu Miroslava Lefflera a Zlatuši Koubovou
č. 54/2017: upravený Program zasedání Zastupitelstva obce Těšovice
č. 55/2017: Rozpočtové opatření č. 4/2017. Příjmy 323 000 Kč, výdaje 2 047 452 Kč, financování 1 724
452.

Vybavení hasičů
Zatím jsme dostali vyjádření pro JSDH Těšovice – celkové náklady na zakoupení vybavení činí
79 690 Kč, z toho dotace JČ Kraje pokryje celých 70 000 Kč.

č. 56/2017: firmu KVINT jako zhotovitele obnovy 5. etapy vodovodu v Bělči v hodnotě 1.387.579.- Kč
s DPH a zplnomocňuje starostu k podpisu smlouvy a výběru stavebního dozoru
č. 57/2017: pronajmutí prodejny v Bělči paní Lence Johnové za 1,- Kč / rok a zplnomocňuje starostu
k podpisu nájemní smlouvy.
č. 58/2017: příspěvek DSO Prachaticko ve výši 921 Kč pro rok 2017
č. 59/2017: přijetí dotace na rozšíření obecního rozhlasu od JČ kraje ve výši 25 000 Kč a zplnomocňuje
starostu k podpisu smlouvy

KALENDÁŘ AKCÍ

č. 60/2017: přijetí dotace na obnovu dětských hřišť ve výši 183 000 Kč a zplnomocňuje starostu
k podpisu smlouvy.
č. 61/2017: přijetí dotace na pořízení OOP pro JSDH Těšovice ve výši 70 000 Kč a zplnomocňuje starostu
k podpisu smlouvy.

sobota 7. 10. 2017

Drakyáda – draci všeho druhu, jste zváni! 
Těšovice, multifunkční hřiště

prosinec

Česká píseň

č. 62/2017: záměr pronájmu cca 80 m2 z parcely p.č. 619/6 k.ú. Běleč u Těšovic

Zastupitelstvo obce zamítá:
Usnesení č. 50/2017: příspěvek na činnost Linky bezpečí.

