
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

jak jde jak jde jak jde jak jde ččččasasasas    …………          v CSP Vodňany 

 
Zahrada CSP Vodňany 

prochází  
finálními úpravami  

 
Součástí objektu Domova pro 
seniory provozovaného CSP 
Vodňany na adrese Žižkovo 
nám. 21 ve Vodňanech je dvůr, 
který je přístupný pro pěší přes 
Park Jana Pavla II. a pro moto-
risty z Kodádkovy ulice. 
V několika uplynulých letech 
prošel dvůr řadou úprav, přičemž 
poslední z nich je jeho osázení 
zelení, které probíhá v těchto 
dnech. 
S úpravami dvora domova pro 
seniory bylo započato po prove-
dení generální rekonstrukce nové 
budovy domova pro seniory reali-
zované na přelomu let 2006-2007.  
V roce 2007 došlo přispěním 
žáků SOU Hněvkovice oboru 
zahradník k úpravě zeleně, neboť 
byly založeny a zkulturněny 

záhony trvalek.  
Ve stejném roce byl ve dvoře 
vybudován altán, který je 
v současné době, také díky ven-

kovnímu výstupu ze zmoder-
nizovaného výtahu přímo u 
altánu, hojně využíván našimi 
klienty.  
V roce 2008 došlo k opravě ob-
vodové zdi dvora, instalaci 

automatické brány a vystavění 
přístřešku na prádlo nahrazují-
cího dosavadní kovovou kon-
strukci na zavěšení prádla.  
V roce 2009 byl zakoupen nový 
plastový nábytek, který kore-
sponduje s barevným provede-
ním jednotlivých prvků umístě-
ných ve dvoře. 

V roce 2010 byly instalovány 
nové samozavlažovací truhlí-

ky, které byly umístěny na okna 
staré a nové budovy a surfinie 
v nich kvetoucí výrazně napo-
mohly zvelebení dvora v období 
letních měsíců. 
Další úpravy byly provedeny na 
podzim letošního roku. Jednalo 
se především o úpravu betono-

vé plochy dvora a jejího ohra-
ničení (náhrada zámkovou dlaž-
bou, která v současné době zau-
jímá více než dvě třetiny plochy 
dvora). K ohraničení bylo použi-
to silničních obrubníků z důvodů 
opakujícího se poškozování zele-
ně nájezdem vozidel a zídkou 
v délce 16 m, která opticky oddě-
lila dolní část dvora od altánu a 
zeleně.  
Nově byl řešen odvod dešťové 

vody a na dosud nevyužité ploše 
byla vytvořena 4 parkovací mís-

ta pro vozidla organizace, rodin-
né příslušníky klientů, dodavatele 
a zaměstnance. Součástí realizace 
stavební úpravy bylo také osvět-

lení dvora podél nové a staré 
budovy zabudované do zámkové 
dlažby.  
Květinové záhony byly rozšířeny 
na celou plochu dvora podél 
kostela a bývalého penzionu 
(dnes domu s městskými nájem-
ními byty). Výsadba zeleně byla 
doplněna květináči 
s vymývaným povrchem umístě-
nými kolem budovy kotelny a 
kuchyně.  
Několikaleté úsilí o revitalizaci 
dvora tak bylo dovršeno. Kom-
plex úprav napomohl tomu, aby 
dvůr splňoval estetické i funkční 
požadavky na jeho podobu, což 
nebylo jednoduché, neboť bylo 

nutné skloubit potřeby klientů 
pro trávení volného času a pro-
voz organizace, který vyžaduje 
dennodenní příjezd vozidel zá-
sobování, vozidel zdravotnické 
služby apod.. 
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HLEDÁME 
DOBROVOLNÍKY 

Vážení,  
Rádi bychom touto cestou oslovili ty 
z Vás, kteří by se chtěli zapojit do 
činnosti naší organizace jako dobro-
volníci. V rámci našich služeb se lze 
podílet např. na: 
� realizaci kulturních aktivit (dra-

matická činnost, zpěv, hudba, ta-
nec, event. doprovod na akci),  

� přímé péči o klienty (rozhovory, 
předčítání, procházky, hygiena), 

� provozních činnostech (výpomoc 
v kuchyni, prádelně, při úklidu). 

Jako dobrovolník si můžete zvolit 
sám/a, kolik času chcete našim klien-
tům věnovat. Důležitá je však pravi-
delnost a dlouhodobost spolupráce.  
Další informace o možnostech dob-
rovolnictví získáte osobně v budově 
Domova pro seniory, Žižkovo nám. 
21, 389 01 Vodňany (ředitelka, vrchní 
sestra) nebo telefonicky na č. 383 382 
625, příp. prostřednictvím emailu:  
marcela.kellnerova@cspvodnany.cz 
miroslava.hynkova@cspvodnany.cz  
Předem děkuje a těší se na spolupráci 
 

JUDr. MUDr. Marcela Kellnerová 
ředitelka CSP Vodňany 

 



SHRNUTÍ KULTURNÍCH AKCÍ CSP VODŇANY 
 
ŘÍJEN 

7. říjen byl pro naši or-
ganizaci velmi významným 
dnem. Slavili jsme 10. výročí 
založení organizace Centra so-
ciální pomoci Vodňany. Dopo-
ledne jsme strávili ve společ-
nosti „Muzikantů od Otavy“, 
s nimiž jsme si zazpívali české 
lidové písně. Odpolední pro-
gram byl zahájen mažoretko-
vým pochodem děvčat pod 
vedením I. Holasové z Písku a 
po úvodním slovu paní ředitel-
ky, které bylo doplněno data-
projektorovou prezentací o 
vývoji naší organizace, a pro-
mluvě pana starosty nám 
k připravenému občerstvení 
zahrála vodňanská kapela 
„Dřemlinka“.  

 

 
 
Pro veřejnost byly rov-

něž po celý den otevřeny dveře 
domova pro seniory a umožně-
na prohlídka jeho prostor. S 
oslavami 10. výročí je také spo-
jena výstava zaměřená na vývoj 
organizace a instalovaná ve 
vestibulu Městského kulturního 
střediska Vodňany. Zájemci si ji 
mohou prohlédnout až do kon-
ce listopadu. 

V pondělí dne 11. října 
jsme do našeho zařízení pozvali 
zástupce firmy Meyra z Č. Bu-
dějovic, která vyrábí rehabili-
tační pomůcky. Prezentující nás 
seznámil se širokou škálou jimi 
dodávaných výrobků. Zaujala 

nás např. elektrická 
chodítka, invalidní vozíky i 
„obyčejní pomocníci“, jako jsou 
nazouváky na ponožky.  

Druhý den dne 12. října 
jsme se vydali do Městského 
kulturního střediska Vodňany, 
kde se konala Černá hodinka. 
Tentokrát nás p. J. Louženský 
seznámil s historickými mezníky 
města Vodňan. S nadšením si 
přednášku vyposlechli vodňan-
ští i mimovodňanští klienti. 

Odpoledne dne 13. října 
nás svou návštěvou poctila ře-
ditelka vodňanského muzea  
a galerie pí. Velková, kterou 
jsme velmi rádi uvedli do naše-
ho „Křesla pro hosta“. Pí. Vel-
ková nám povyprávěla o svých 
životních cestách, své rodině a 
zálibách a obeznámila nás i 
s prací muzeologa. Na závěr 
nám představila svého dřevě-
ného kamaráda Kašpárka, který 
vyvolal mezi seniory vlnu 
nadšení. Pí. Velkové moc děku-
jeme za poutavé vyprávění. 

 

 
 
I v měsíci říjnu jsme na-

vštívili internetovou kavárnu 
Colombina, a to v pondělí dne 
25 října. Aktuálním i naším té-
matem ve vyhledání interneto-
vých zajímavostí byl říjnové 
volby do místních zastupitel-
stev. Výsledky voleb pak vyvo-
laly diskusi nad počiny minu-
lých zastupitelstev a polemiku 

nad budoucností města Vodňa-
ny. 

 

 
 

V závěru měsíce v úterý 
dne 26. října jsme s velkou ra-
dostí přivítali v našem domově 
děti z Mateřské školy Chelčice. 
Již jejich samotná přítomnost 
nám dodala mnoho energie a 
jejich písničky, básničky a po-
hádkové scénky nás opět pře-
svědčily, že děti do našeho do-
mova patří, neboť jsou naše 
dny díky jejich vystoupení hned 
veselejší. 

Daniela Davidová 

instruktorka sociální péče 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Narozeniny Říjen 2010 
 
Petrášková Marie   1.11. 

Školníková Rozálie   5.11. 

Petráčková Růžena   9.11. 

Grosserová Anna    22.11. 

Petráková Božena   25.11 
 

 

!!!BLAHOPŘEJEME!!! 

 

 


