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Shrnutí za srpen: 

                    Měsíc srpen jsme kulturně zahájili dne 2. Srpna koncertem pana Hrdličky, 

harmonikáře, který si k našemu příjemnému překvapení s sebou přivedl muzikantské 

kamarády, paní Hůlkovou a pana Nečase. Měli jsme tak možnost si vyslechnout nejen 

naše krásné české písně, ale i poznat různé druhy harmonik a způsoby hraní na tyto 

nástroje. Dozvěděli jsme se i něco o tom, co stojí pořízení té které harmoniky a kolik 

člověk zaplatí za svou harmonikářskou vášeň.  

                     Ve středu dne 4. srpna jsme přivítali v našem „Křesle pro hosta“ dalšího 

vzácného hosta, kterým se tentokráte stala paní Mgr. Polatová. Paní Polatová nám vel-

mi pěkně povyprávěla o svém životě, o své cestě učitele a také o své chuti pomáhat 

lidem a všem potřebným, kterou už mnohokrát projevila i vůči naším klientům žijícím 

v domově. Ve druhé polovině své návštěvy si pro nás připravila soutěže o poznávání 

dechovek a Vodňanska.  

                     Za poznáním jsme se vydali ve čtvrtek dopoledne dne 26. srpna. Cílem se 

nám stal malebný statek paní Soukupové v nedalekém městečku Bavorov. Již z dálky 

nás uchvátilo množství květin – krása slunečnic, aster, růží, afrikánů, ale i kaktusů. 

Kromě květin se paní Soukupová věnuje také péči o zvířata, což bylo patrné z četného 

počtu domácích zvířat volně se pohybujících po statku - psů, koček, koní, slepic, 

kachen a holubů, jejichž chov vyžaduje každodenní péči, která je náročná a nikdy ne-

končící. Láska zvířat je ale pro pí. Soukupovou dostatečnou odměnou.  

                     Ani v srpnu jsme nevynechali pravidelnou návštěvu internetové kavárny, 

kam jsme se vydali odpoledne dne 26. srpna. U dobré kávy, či sklenky vína jsme se 

dohodli na společném tématu, kterým jsme se to odpoledne zabývali. Zvítězilo aktuální 

téma cen energií a možných úspor za její spotřebu.  
 

jak jde čas …          v CSP Vodňany 

 

HISTORIE A SOUČASNOST 

SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽEB 

VE VODŇANECH 
  

V loňském roce oslavila 
naše organizace 10. výročí své 
existence. K tomuto jubileu 
byla vydána brožura shrnující, 
zejména na fotografiích, její 
vývoj v období, kdy nebyly so-
ciální služby poskytovány pod 
hlavičkou Centra sociální po-
moci Vodňany. Do tohoto čísla 
jsme se proto rozhodli zařadit 
některé informace, které jsou 
obsahem právě zmiňované 
publikace, a připomenout tak 
historii sociální péče a služeb na 
Vodňansku.  

Počátky sociálních slu-
žeb související s objektem sídla 
dnešní organizace sahají až do 
15. století, kdy budova sloužila 
špitálním účelům a později na-
šla využití jako chudobinec a 
útulek pro sociálně slabé obča-
ny. Od padesátých let minulého  
stoletíbyla budova využívána 
jako Domov odpočinku pro sta-
ré občany.  

Historickými mezníky 
pro sociální služby ve Vodňa-
nech byly: provedení přístavby 
(nové budovy) původního do-
mova důchodců (staré budovy) 
z roku 1985, vybudování Do-
mova – penzionu pro důchodce 
v roce 1988 a Domu s pečova-
telskou službou v letech 1999 - 
2000.  

V letech 1994-1995 byla 
provedena rozsáhlá rekon-

strukce objektu staré budovy 
domova důchodců. 

Generální přestavba no-
vé budovy domova důchodců 
byla realizována v letech 2006-
2007. 

V archivu organizace by-
ly nalezeny fotografie obou 
budov z dob dávno minulých.  
STARÁ BUDOVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOVÁ BUDOVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Za první desetiletí své exis-

tence prošla organizace řadou 
změn, které, jak doufáme, při-
spěly ke zkvalitnění poskytova-
ných služeb. Změny měly růz-
norodý charakter. Nejvíce se 
projevily v těchto oblastech: 

 Hlavní činnost organizace 

 Kvalita sociálních služeb 

 Informovanost veřejnosti o 
službách 

 Prostředí domova pro se-
niory 

 Zázemí pečovatelské služby 

 Administrativa 

 Ošetřovatelský úsek 

 Provoz kuchyně 

 Provoz prádelny a prová-
dění úklidu 

 Zázemí pro zaměstnance 

 Personální zajištění služeb 

 Další související činnost 
Z publikace byly vybrány 

fotografie, které nabízí srovnání 
stavu pokojů před a po jejich 
rekonstrukci provedené v  
uplynulých letech. 
PŘED REKONSTRUKCÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PO REKONSTRUKCI 
 

 
 

Pro zájemce je brožura 
k  10. výročí organizace 
k dispozici v kanceláři CSP 
Vodňany v přízemí sídla orga-
nizace. 
 
připravila 

JUDr. MUDr. Marcela Kellnerová 
ředitelka CSP Vodňany 

číslo 5 ročník 5                                                květen 2011 



Narozeniny KVĚTEN 

2011 
 

Holá Božena       3.5. 

Zinková Jiřina      6.5. 

Jechníčková Jana     10.5. 

Hájíčková Marta     18.5. 

Husová Jarmila     18.5. 

Šílený František     19.5. 

Kadlec Josef          21.5. 

Bláha Jan      26.5. 

Holečková Věra     30.5. 
 

!!!BLAHOPŘEJEME!!! 

 

SHRNUTÍ KULTURNÍCH AKCÍ CSP VODŇANY 
DUBEN 

Měsíc duben jsme přivíta-
li velice příjemně, neboť jsme 
dne 4. dubna otevřeli v jídelně 
našeho domova pro seniory ve 
spolupráci s učni SOU Vodňany 
„bufet“ Pochoutky U labužní-
ka. Na přání našich seniorů se 
v nabídce objevil tažený jablečný 
závin, věnečky, tvarohové řezy, 
jednohubky, sýrové rolády, ro-
hlíčky a další sladké a slané 
laskominy. Akce se vydařila, tak-
že určitě nezůstane jen u jedné. 

Druhý den v úterý dne 5. 
dubna k nám přijeli dva psi spe-
ciálně vycvičení pro cannistera-
peutický kontakt se seniory z 
Výcvikového cannisterapeu-
tického sdružení Hafík, o.s 
z Třeboně. Zkušení psi rasy 
šeltie a labradora udělali našim 
seniorům radost již jen svou pří-
tomností. Senioři dostali za úkol 
vyparádit psy stuhami a ti za od-
měnu ukázali svou poslušnost a 
vděčnost z kontaktu. 

 

 
 

Na závěr jsme 
z vyprávění jejich doprovodu 
získali řadu informací o výcviku 
psů, např. pro jaké další účely se 
tito psi využívají, jaké vlastnosti 
musí mít k tomu, aby určitou 
činnost, jakou je kupř. doprovod 
nevidomých či záchranářství, 
mohli vykonávat. 

Tématem dubnové ná-
vštěvy internetové kavárny ve 
středu dne 6. dubna bylo spuště-
ní obsahu DVD disku na počíta-
či. Tato technická vymoženost 
byla pro seniory mimořádně pře-
kvapující, takže nevěřícně kroutili 

hlavou, jak je taková věc vůbec 
možná a pochybovali o tom, 
jestli to není jen vtip z naší stra-
ny. 

Na setkání s orientální 
tanečnicí ve čtvrtek dne 7. dub-
na jsme se zvláště těšili, neboť je 
tento druh tance pro nás oprav-
du netradiční. Nejdříve jsme se 
seznámili s historií orientálních 
tanců v ČR a po té se nám pí. 
Klímková z Č. Budějovic alias 
Ilham předvedla v exotickém 
oblečení tanečnice. Údiv nad 
následným krásným tancem se 
ani nedá popsat. Zážitek byl 
opravdu veliký.  

 

 
 

Naše pravidelná setkání 
s hosty, kteří byli zváni v rámci 
programu „Křeslo pro hosta“, 
jsme dne 11. dubna uzavřeli 
s naším posledním vzácným hos-
tem, panem Václavem Heřma-
nem, starostou města Vodňany 
uplynulých několika let. Senioři 
našeho domova se s ním setkáva-
li pravidelně v průběhu jeho pů-
sobení ve vedení města a na jeho 
přítomnost se i tentokrát těšili. 
Společné setkání proběhlo 
v příjemné a vstřícné atmosféře a 
o p. Heřmanovi jsme se díky 
všetečným otázkám publika, do-
zvěděli mnoho zajímavého. Za 
návštěvu velmi děkujeme. 

Letošní velikonoční ko-
ledování se letos dne 18. dubna 
konalo za přítomnosti dětí 
z Mateřské školy z Drahonic. 
Děti nám zazpívaly veselé písně, 
přednesly jarní básně a veliko-
noční říkadla. Na závěr vyndali 
chlapci z košíků vrbové pomláz-
ky a pro zdraví a omlazení „vy-

šlehali“ naše seniorky, jak velí 
velikonoční tradice. 
 

 
 

Příprava na pátek 24. 
dubna trvala několik týdnů. 
S nemalým časovým předstihem 
jsme se totiž pustili do výroby 
velikonočních ptáčků pro naše 
seniory, které jsme jim právě 
před velikonocemi pro potěšení 
duše darovali. Velkým poděko-
váním byla pro nás neskrývaná 
radost našich seniorů, se kterými 
jsme si navzájem popřáli pěkné 
prožití velikonočních svátků. 
 
připravila 

Daniela Davidová 
instruktor sociální péče 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centrum sociální pomoci Vodňany, Žižkovo nám. 21, 389 01 Vodňany, telefon 383 382 625, www.cspvodnany.cz 

http://www.cspvodnany.cz/

