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

 
 
 
Začátek nového kalendářního roku 
se v našem zařízení nesl v duchu 
personálních změn. Naši sociální 
pracovnici Janu Vojtěškovou, kte-
ré tímto děkujeme za její práci 
pro organizaci, nahradila nová 
zaměstnankyně Veronika Nováko-
vá, Bc. Zastupovat ji v její nepří-
tomnosti bude Petra Polanská, 
DiS. Obě sociální pracovnice mají 
kancelář v přízemí sídla organiza-
ce, kde jsou připraveny Vám po-
skytnout sociální poradenství, 
zodpovědět případné dotazy týka-
jící se sociálních služeb nebo vyře-
šit Vaši záležitost týkající se po-
skytované sociální péče zejm. ad-
ministrativního charakteru. 
Požádali jsme je o zodpovězení 
několika otázek: 
Veronika Nováková, Bc. 
věk: 22 let  
pracovní pozice:  
sociální pracovník 

 

Kde jste působila před nástupem 
do CSP Vodňany? 
Vystudovala jsem Zdravotně soci-
ální fakultu Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích obor so-
ciální práce ve veřejné správě.  
V současné době pokračuji 
v navazujícím magisterském studiu 
oboru Rehabilitační psychosociální 
péče o postižené děti, dospělé a 
seniory.  

 
 
 
Co bude Vaší náplní práce v CSP 
Vodňany? 
Do organizace jsem nastoupila 
počátkem ledna 2011. Náplň práce 
sociální pracovnice spočívá v za-
jišťování administrativních úkonů 
v souvislosti s organizací poskyto-
vanými sociálními službami. Budu 
poskytovat poradenství o našich 
sociálních službách, a to, jak žada-
telům o službu, tak i klientům či 
jiným osobám a vyřizovat nástup 
klienta do zařízení. Klienti se 
mnou setkají i při výplatě důcho-
dů. K mým dalším povinnostem 
bude patřit výpočet úhrady za po-
skytované činnosti sociálních slu-
žeb a administrativa spojená s 
ukončováním pobytu. 
Prozradíte nám i něco ze svého 
soukromého života? 
Od dětství žiji ve Vodňanech, nyní 
bez rodičů v bytě se svým příte-
lem, se kterým trávím nejvíce vol-
ného času. Společně rádi cestuje-
me a poznáváme nová místa, ať už 
v České republice či zahraničí. 
K mým zálibám patří i sport, pře-
devším aerobic, jízda na kole a 
plavání. Ráda si také přečtu pěk-
nou knížku, či shlédnu zajímavý 
film. 
Petra Polanská, DiS. 
věk: 24 let  
pracovní pozice: 
sociální pracovník – zástupce 
 

Kde jste působila před nástupem 
do CSP Vodňany? 
Jsem absolventkou Veřejnoprávní 
akademie – Trivis ve Vodňanech a  
Vyšší odborné školy v Prachati-
cích oboru sociální práce. 
Co bude Vaší náplní práce v CSP 
Vodňany? 
V organizaci pracuji již více než 
rok. Začínala jsem pracovat na půl 
úvazku, kdy jsem se věnovala 
klientům v rámci individuální péče 
a podílela jsem se na přípravě ak-
tivizačních programů. Dnes pracuji 
na celý úvazek a vykonávám kro-
mě uvedené činnosti i administra-
tivní činnost spojenou s provozem 
naší organizace.  
Prozradíte nám i něco ze svého 
soukromého života? 
Pocházím z Protivína a ve Vodňa-
nech bydlím asi dva roky se svým 
přítelem, domácnost s námi sdílí 
ještě britská modrá kočka Rozárka. 
Volný čas trávím většinou 
s přítelem a společnými kamarády. 
Nejraději relaxuji u vaření a 
zkrášlování našeho bydlení. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

číslo 1 ročník 5                                               leden 2011 

 

Narozeniny LEDEN 2011 
 

 

Tíková Růžena    2.1. 
Sosnová Zdeňka    7.1. 
Hodíková Marie    9.1. 
Marčanová Růžena   11.1. 
Štěpánková Marie   21.1. 
Trnková Božena   23.1. 
Marešová Anděla   27.1. 

 

!!!BLAHOPŘEJEME!!! 

 

PŘEDSTAVUJEME NAŠE SOCIÁLNÍ PRACOVNICE 



SHRNUTÍ KULTURNÍCH AKCÍ CSP VODŇANY 
 
PROSINEC 
 

Svátek sv. Mikuláše 
jsme oslavili dne 2. prosince 
Mikulášskou zábavou. Zábavu 
zahájil Mikuláš se svým dopro-
vodem, který vyslechl básně a 
písně dětí zaměstnanců naší 
organizace a pak si všichni 
mohli společně zazpívat a za-
tancovat s kapelou Dřemlinka. 
K příjemné atmosféře večera 
přispělo i chutné občerstvení 
v podobě chlebíčků.  

 

 
 

V úterý dne 7. prosince 
jsme zamířili do Městského 
kulturního střediska ve Vodňa-
nech na vánoční „Černou ho-
dinku“. Tentokráte všem pří-
tomným pro radost zahrála na 
harmoniku pí. Hůlková. Ve 
středu dopoledne dne 8. pro-
since navštívily náš domov pro 
seniory děti ze soukromé Ma-
teřské školy Sluníčko. Jako vždy 
nás rozveselily svými scénkami 
a písněmi v doprovodu kytary. 

Pro radost nám v úterý 
dne 14. prosince přišly zahrát 
vánoční scénku i děti ze ZŠ Ale-
šova. Se svými koledami a dá-
rečky navštívily navíc i seniory 
na pokojích, kteří se neúčastnili 
programu v zimní zahradě.  

Každým rokem se u nás 
koná sváteční Vánoční koncert. 
Tentokráte se konal ve středu 
dne 15. prosince. Svůj vánoční 

program nám představila Hu-
dební agentura Iva z Českých 
Budějovic, která nás prostřed-
nictvím krátkých příběhů a písní 
za doprovodu harmoniky pro-
vedla celým zimním obdobím 
od svátku sv. Mikuláše až po Tři 
krále.  

 

 
 

Poslední adventní neděli nám 
zpestřila hudební skupina 
„Kopretina“, která zpívá, hraje 
na piano, kytaru a Orffovy ná-
stroje.  

V pondělí dne 20. pro-
since nás přišel navštívit nový 
místostarosta města Vodňany 
Mgr. Janšta se svými přáteli. U 
dobrého vánočního cukroví se 
zpívaly koledy a kromě jmelí 
byli našimi hosty všichni senioři 
ve společenské místnosti i na 
pokojích obdarováni vánoční 
náladou.  

 

 
 

Večer před Štědrým 
dnem se ve čtvrtek dne 23. 
prosince v našem zařízení kona-
la tradičně štědrovečerní veče-
ře. Naše pozvání ke slavnost-
nímu stolu přijal pan starosta 

Ing. Blaščák a pan místostaros-
ta Mgr. Janšta. Protože svátky 
vánoční jsou svátky křesťanské, 
nechybělo ani duchovní oboha-
cení večera, o něž se postarala 
pí. farářka MUDr. Čermínová.  

Po slavnostních proslo-
vech a duchovním slovu násle-
dovalo vše, co k vánocům patří, 
a to přípitek, rybí polévka, sma-
žený kapr s bramborovým salá-
tem a ochutnávka vánočního 
cukroví. V druhé polovině veče-
ra jsme si společně s křesťan-
skou hudební skupinou „Nic 
moc“ ze Strakonic zazpívali 
vánoční koledy.  

Po vánočních svátcích 
v pondělí dne 27. prosince jsme 
v „Křesle pro hosta“ uvítali p. 
Štěpničku z Vodňan, který je 
rybářem tělem i duší. Povídání 
o lásce k rybám, o televizních 
pořadech, kde propaguje české 
rybářství a ryby, a o významu 
správného stravování bylo vel-
mi poutavé.  

Pro naše seniory jsme 
připravili i malé „předsil-
vestrovské“ překvapení, neboť 
jsme na 30. prosince pozvali do 
domova známé harmonikáře 
pí. Hůlkovou a p. Nečase, kteří 
seniorům zahráli vánoční i lido-
vé písně pěkně odpodlahy. Na 
závěr jsme si všichni připili dob-
rým vínem a rozloučili se 
s přáním štěstí, zdraví a spoko-
jenosti v novém roce. Toto přá-
ní patří všem, kteří se ochotně 
a s láskou podíleli na akcích, 
které potěšily naše seniory 
v roce 2010. Děkujeme!! 

 
 

Daniela Davidová 

instruktor sociální péče 

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


