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jak jde čas …          v CSP Vodňany 

 
 
 
 
U příležitosti Týdne sociálních 
služeb organizovaného Asociací 
poskytovatelů sociálních služeb 
jsme se rozhodli dne 7. října 
oslavit 10. výročí vzniku orga-
nizace. Toto kulaté výročí jsme 
spojili se Dnem otevřených 
dveří, kdy měla veřejnost mož-
nost zavítat do prostor Domova 
pro seniory na Žižkově nám. 21 
ve Vodňanech.  
Ve vestibulu čekala na zájemce 
sociální pracovnice, která jim 
kromě zajištění prohlídky po-
skytla informace o našich služ-
bách, nabídla malé občerstvení 
a věnovala drobnou pozornost 
v podobě klíčenky s logem or-
ganizace a cukrovinku ve tvaru 
loga CSP Vodňany s desítkou 
značící výročí vzniku organiza-
ce.  
Vedle prohlídky byl pro veřej-
nost připraven i kulturní pro-
gram. V dopoledních hodinách 
se v zimní zahradě staré budovy 
domova konalo hudební vy-
stoupení Muzikantů od Otavy, o 
nějž byl takový zájem, že ve 
společenské místnosti nezbylo 
ani místečko na stání, neboť se 
akce zúčastnilo přes padesát 
osob.  
Odpolední program byl 
v jídelně nové budovy domova 
zahájen v 15,00 hodin mažoret-
kovým pochodem a pokračoval 
po úvodních slovech datapro-
jektorovou prezentací týkající 
se vývoje organizace posled-
ních deseti let.  

 
 
Prezentace návštěvníkům při-
blížila textem i fotografiemi 
změny, kterými organizace pro-
šla během své existence. Šlo 
např. o změny typu stavebních 
úprav, z nichž nejvýznamnější 
byla generální rekonstrukce 
nové budovy domova včetně 
provozu kuchyně provedená 
Městem Vodňany, ale i vybu-
dování zimní zahrady, pokojů 
pro poskytování odlehčovacích 
služeb a dvora domova. Moder-
nizací prošly také kanceláře, 
ordinace lékaře, provoz prádel-
ny i zázemí pro personál.  
Z organizačního hlediska bylo 
provedeno srovnání počtu a 
struktury zaměstnanců v roce 
2000 a 2010 a připomenuty 
změny personálního obsazení 
vedoucích funkcí organizace. 
Změny se v uplynulém desetile-
tí dotkly i pečovatelské služby, 
neboť bylo zakoupeno vozidlo 
pro rozvoz obědů, nové jídlono-
siče, nově vybavena společen-
ská místnost na domečku 
v objektu DPS ve Vodňanech i 
upraveno zázemí pro pečova-
telky.  
Mnohé se učinilo i pro kvalitu 
poskytovaných služeb, neboť 
byl dle požadavků zákona o 
sociálních službách definován 

veřejný závazek organizace, 
vypracovány standardy kvality 
sociálních služeb, započato in-
dividuální plánování a pravi-
delně jsou v každý pracovní den 
organizovány aktivizační pro-
gramy pro seniory. Za zmínku 
stojí rovněž přechod od rozhod-
nutí o umístění v ústavu sociál-
ní péče vydávaného místním 
odborem sociálních věcí ke 
smluvnímu principu poskytová-
ní služeb, kdy si sám klient ur-
čuje rozsah péče, kterou chce 
prostřednictvím našeho zařízení 
poskytnout.  
 

 
 
Další informace o organizaci a 
její činnosti lze získat: 
- z našich internetových strá-
nek, které byly ve své nové 
podobě spuštěny počátkem října 
- z informačních bulletinů orga-
nizace, které jsou k dispozici 
v budově sídla organizace i 
dalších veřejných institucí nebo 
- z některého z dalších čísel 
tohoto měsíčníku organizace, 
jehož vydávání je rovněž poči-
nem několika uplynulých let.  
Po zhlédnutí prezentace potěši-
lo oči návštěvníků odpoledního 
programu druhé vystoupení 
píseckých mažoretek pod vede-
ním Ilony Holasové. Poté se 
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slova ujal i pan starosta Václav 
Heřman, který je mezi seniory 
vždy vítaným hostem, a to pro 
svůj kladný vztah k lidem i 
obyvatelům našeho domova. 
Tečku za oslavou prvního dese-
tiletí existence organizace uči-
nila kapela Dřemlinka, která 
všem zahrála a zazpívala pro 
radost oblíbené lidové písně.  

Pro ty, kteří neměli možnost se 
Dne otevřených dveří dne 
7.října 2010 zúčastnit, byla 
v prostorách vestibulu Měst-
ského kulturního střediska 
Vodňany instalována výstava 
s názvem Jak jde čas … v CSP 
Vodňany, která umožní zájem-
cům po dobu jednoho měsíce 
nahlédnout prostřednictvím 

prezentovaných fotografií do 
prostor užívaných organizací, a 
to i těch, která obvykle zůstáva-
jí veřejnosti skryty, a také shr-
nuje vývoj organizace uplynu-
lých deseti let. 
 
JUDr. MUDr. Marcela Kellnerová 

ředitelka CSP Vodňany 
 

 
SHRUNTÍ KULTURNÍCH AKCÍ CSP VODŇANY 

ZÁŘ Í  
 
  V pondělí  odpoledne  dne 
6. září u nás po dlouhé době opět 
koncertovala  paní  Štěpánka  Su‐
chanová,  která  se  nyní  naplno 
věnuje  svému  ročnímu  synovi. 
Profesní  přestávka  v podobě  ma‐
teřské  dovolené  však  na  její 
schopnosti  žádný  vliv  neměla, 
neboť  nám  svým  vystoupením 
dokázala,  že  stále  hraje  bravurně 
na  akordeon  i  na  klavír.  Senioři 
byli  rádi,  že  nás  opět  navštívila, 
neboť u nás vystupovala pravidel‐
ně a  její umění  i krásné vyprávění 
o jednotlivých skladatelích nám už 
chybělo. 
 

  To,  že  i  sport  patří 
k seniorům,  jsme  dokazovali 
v úterý dne 14. září, neboť jsme se 
vypravili  na  Sportovní  hry  do  Se‐
niorského  domu  v Písku.  Tam 
jsme předváděli své umění vháze‐
ní šipek, chytání ryb, hodu na koš i 
hokeji. Sportovní hry pro nás měli i 
ten význam, že  jsme poznali nové 
prostředí  a  nové  přátele,  kterých 
v seniorském  věku  ubývá.  Vraceli 
jsme se domů až pozdě večer not‐
ně unavení,  ale spokojení.  

  Další den dne 15. září jsme 
v  „Křesle  pro  hosta“  přivítali 
dvě významné osobnosti, spiso‐
vatele Jana Bauera a Hynka Klim‐
ka, kteří nám povyprávěli o  svých 
životních  touhách,  své  cestě 
k největšímu  koníčku  –  psaní  a 
seznámili nás  i  s prostředím vyda‐
vatelství. 
  V neděli dne 19. září  jsme 
dostali  pozvání  od  pana  faráře 
Čepla  na  vodňanskou  faru.  Kvůli 
špatnému  počasí  jsme  se  ale 
s panem  farářem  nakonec  sešli 
v blízké  kavárně  Colombina,  kde 
jsme si společně popovídali u dob‐
ré kávy. Ani občerstvení v podobě 
buchet  nechybělo  a  v doprovodu 
harmoniky paní Andrey Weckové 
jsme si pěkně zazpívali. 
  Na  pravidelná  setkání 
„Černých  hodinek“  se  vždy  moc 
těšíme,  v úterý  dne  21.  září  jsme 
měli  možnost  vyslechnout  vyprá‐
vění manželů Břeských z Č. Budě‐
jovic,  kteří  nám  přiblížili  slovem  i 
diapozitivy svou cestu po Sicílii. 
 

 
  
 Ve  středu  dne  29.  září 
jsme  se  seniory  navštívili  v rámci 
pravidelných setkání opět Interne‐
tovou  kavárnu  Colombina,  kde 

jsme na počítači  shlédli  fotografie 
z našeho  sportovního  klání 
v Seniorském domě v Písku a oživi‐
li si tak vzpomínky na tento mimo‐
řádný den.  

Daniela Davidová 
instruktorka volného času 
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Narozeniny Říjen 2010 
 
Dvořáková Věra   2.10. 
  
Cihlová Marta          2.10. 
 
Šedivá Růžena         6.10. 
 
Dušková Teresie     14.10. 
  
Pečená Hedvika 17.10. 
  
Vydlák Bohumil  20.10. 
  
Bürger Václav 24.10. 
  
Vaňout Václav 31.10. 
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