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Návštěvy u seniorů musí dodržovat tato 
opatření, související s onemocněním Covid-19: 

1) Doba návštěvy je možná po dobu 1 hodiny v době 
od 9.30h–11h a od 13.30h-16.30h 

2) Na návštěvu mohou: 

 očkované osoby, u kterých uplynulo min. 22 dní 

od aplikace první dávky očkovací látky v případě 
dvoudávkového schématu  nebo 14 dní od 
aplikace dávky očkovací látky v případě 
jednodávkového schématu  nebo osoby, které 
prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění 
covid-19 a neuplynulo od této doby více než 180 
dní, 

 osoby, které absolvovaly nejdéle před 7 dny 

RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s 
negativním výsledkem, nebo nejdéle před 72 

hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. 

3) Po dobu návštěvy je povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor 
nebo obdobný prostředek (např. FFP2, KN 95) 

PO PŘEČTENÍ PŘEDEJTE, PROSÍM, DALŠÍMU ČTENÁŘI !!! 
 

Návštěva senátora za senátní obvod Strakonice 

V pátek 7. května 2021 navštívil naše Centrum sociální pomoci Vodňany MUDr. Bc. Tomáš Fiala, 

MBA, senátor a ředitel strakonické nemocnice. 

Doprovázel ho náměstek pro řízení kvality péče 

MUDr. Michal Pelíšek, který letos v lednu 

v našem zařízení prováděl očkování klientů a 

zaměstnanců proti nemoci covid-19 a starosta 

města Vodňany Milan Němeček. Moc si této ná-

vštěvy vážíme a děkujeme za darované respirá-

tory, které byly vyrobeny na Tchaj-wanem daro-

vaných linkách. Tyto ochranné pomůcky použí-

vají zaměstnanci domova pro seniory i pečova-

telské služby ve Vodňanech.  
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Ne nadarmo byl vybrán červen jako měsíc myslivosti. Období přelomu jara 

a léta, čas nejkratších nocí a nejbujnějšího růstu vegetace je obdobím zrození 

nového života v přírodě. 

  
Myslivost nikdy nebyla a není jen pouhý lov zvěře, jak si stále ještě dost 

lidí myslí, ale je to především péče o zvěř a velká snaha o zachování pří-

rodního prostředí zvěře.  

A právě v tomto období zaměřují myslivci svoji činnost na ochranu no-

vých životů, pečují o klid v přírodě, bojují proti ztrátám na mladé zvěři, 

zlepšují životní prostředí zvěře. Myslí na dostatečné zabezpečení krmiv 

pro zvěř na dobu strádání, kdy rozhoduje nejen kvantita, ale především 

kvalita a rozmanitý sortiment krmiv. 

Úkol myslivce v přírodě je tedy velmi rozsáhlý a mohli bychom jej rozebírat ještě velmi dlouho. Mu-

síme si však uvědomit, že provoz myslivosti není sport, kdy dělám to, co mě baví, a co ne, to vyne-

chám. Myslivost je složitá hospodářská činnost skládající se z celé řady povinností a rovněž i práv, 

jejichž dodržování slouží především k zachování volně žijících živočichů (nejen zvěře), ale také 

k zachování ekologické úrovně a rovnováhy naší krajiny. Ta, již tak výrazně poničená, by 

i v budoucnu měla zůstat hlavním faktorem přežívání člověka na této planetě. Tradice “ Červen – mě-

síc myslivosti a ochrany přírody “, vznikla v roce 1959. Od té doby každoročně bývá tento měsíc takto 

prezentován. 

V červnu nastává čas rodičovské péče o nové potomstvo, které ve volnosti potřebuje nejvyšší péči 

a ochranu. Chovejme se právě v tuto dobu k přírodě ohleduplně, choďte přírodou potichu a možná 

i vy uvidíte některá mláďata naší zvěře. Pokud se tak stane, rozhodně na mládě nesahejte (aby na 

něm neulpěl lidský pach), ale pouze se na něj krátce podívejte a co nejrychleji v tichosti místo opusť-

te, aby k němu mohla jeho máma. 

Člověk svou činností svět přetváří, podmaňuje si čím dál více přírodu, ale zároveň působí svou čin-

ností i negativně na své životní prostředí. Nastupující obnova života v přírodě, rašení a kvetení rost-

lin, probíhající tok ptáků a kladení mláďat, to všechno jsou projevy, které naplňují duši lesníků 

a myslivců, pocitem uspokojení nad tím, že jejich práce pro přírodu není zbytečná. 

Stejně příjemné pocity se setkání s živým mladým tvorem 

má asi také každý milovník a návštěvník lesa. Jenže právě 

období prvních týdnů života mláďat mohou návštěvníci 

lesa nechtěně ztěžovat a to především hlukem, který plaší 

zvěř a neumožňuje ji v klidu setrvat na jednom místě 

a také umožněním volného pobíhání psů. Chovejme se 

právě v tomto období v lese, na polích a loukách tišeji 

a k přírodě ještě ohleduplněji než obvykle a věnujme také 

náležitou pozornost volnému pohybu psů. 

Červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody 
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DUBEN 
Mockrát děkujeme dětem z Pastoračního střediska při Biskup-

ství českobudějovickém, které pro naše seniory namalovaly ve-

selé velikonoční obrázky. Uživatelé si obrázky vystavili na svých 

pokojích, aby se z nich mohli těšit. ►► 

◄◄ V reminiscenční místnosti si 

uživatelé s pečovateli upekli vý-

borného velikonočního beránka, 

na kterém si společně pochutna-

li. 

Tento měsíc nás na-

vštěvovala paní prakti-

kantka z Jihočeské uni-

verzity, která s našimi seniory realizovala zahradní te-

rapii. Pro milovníky zahradničení a kytiček to byl úplný 

ráj. Sázeli jsme si saláty, rajčata, papriky a přesazovali 

květiny do truhlíků. Když nám počasí přálo a svítilo 

nám sluníčko, okopávali jsme si společně naší zahrádku 

s bylinkami na dvoře domova. ►► 

Městské muzeum a galerie Vodňany nám předala pro seniory flash disk s filmy o Vodňanech, které 

vznikly před 20 lety. Senioři si podívanou plnou vzpomínek a pozdější vyprávění užili. 

◄◄ 22. dubna je významný Den Země a ani u nás  

v domově jsme na to nezapomněli. Kdo mohl, vzal koš-

ťata, lopatky, kyblík, a šel zametat na dvůr listí a nějaký 

ten nepořádek.  

 

Návštěva 

čarodějnic 

i letos potěšila nejen naše seniory, ale i náhodné ko-

lemjdoucí, a také zaměstnance z okolních firem. Dvě 

čarodějnice se proletěly po pokojích uživatelů a potěšily 

je svou návštěvou. ►► 

 

 

◄◄ Velké poděkování patří městu Vodňany za čarodějnici 

a májku před Domovem pro seniory. Vážně to potěšilo. 

 

Shrnutí aktivit v Domově pro seniory 
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KVĚTEN 

„První máj je lásky čas“. Ani v našem Domově jsme na 

den lásky nezapomněli a vytvořili jsme si společnými 

silami rozkvetlé stromy na papíře. Každý kdo mohl, při-

ložil ruku k dílu a vykouzlili jsme si několik různoba-

revných stromů pro radost.  ►► 

 

 

◄◄ V našem Domově pro seniory potěšili 

zaměstnanci všechny maminky přáním  

ke Dni matek.  

 

V rámci spolupráce s Městskou knihovnou Vodňany byly zapůjčené 

knihy na přání pro uživatele. Nejvíce oblíbená se stala zapůjčená spo-

lečenská hra „Babičko, dědečku…Jak to tenkrát bylo“, která nám slouži-

la jako reminiscenční vzpomínání na mládí. ►► 

Měsíc květen je plný květin a zeleniny. V rámci zahradní terapie se s p. praktikantkou z Jihočeské 

univerzity věnujeme sázení, přesazování kytiček do venkovních záhonků a zasazování bylin. Pochut-

náváme si i na našem domácím pampeliško-

vém medu a šeříkovém sirupu. ►► 

Ve středu 12. května v dopoledních hodinách 

proběhla akce, které se naši senioři nemohli 

dočkat. Byla opravdu dlouho očekávaná. Do dvora Domova se přišly podívat děti z vodňan-

ské mateřské školy. V rámci projektu „Stavíme si svůj společný 

svět“, který je podpořen Komunitní nadací Blanicko – Otavskou 

a Městem Vodňany, byla zakoupena stavebnice z molitanu. 

Z velkých kostek, které senioři dětem podávali, děti postavily 

hrad s mostem, Vodňanskou baštu a hradby. V tento den bylo 

sice deštivé počasí, ale i tak toho radostné setkání všem vy-

kouzlilo úsměv na tváři. Na konci akce děti seniorům zazpívaly 

píseň „Prší, prší“, a byly po té odměněni malou pozorností. ►► 

◄◄ Díky výše uvedenému projektu jsme zakoupili také reha-

bilitační pomůcky, za které jsou naši uživatelé velmi vděční. 

V sobotu dopoledne 29. května jsme se za slunného počasí 

mohli vypravit na ozdravující procházku po Vodňanech. 

S pomocí moderních vozíků a chodítek jsme se prošli až  

na tradiční vodňanské trhy na náměstí Svobody. Naši uživate-

lé si nakoupili čerstvou zeleninu a ovoce a milovníci sladkého 

si pochutnali na zmrzlině.  
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Plán akcí na léto 
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Projekt „Rok plný tradic“ v CSP Vodňany 

CSP Vodňany získalo, v rámci dotačního programu Jihočeského kraje 

Podpora kultury, na rok 2021 finanční prostředky ve výši 20 000,- Kč. 

Ten je určen seniorům našeho pobytového sociálního zařízení domov pro seniory. Naplánované akce 

vycházejí z tradičního druhu lidové zábavy, kterou senioři znají z dob svého mládí a je jejich srdci 

blízká. Naši klienti se mohou těšit na společný výlet zaměřený na prohlídku selského baroka 

v malebných vesnicích Holašovice a Malé Chrášťany. Dále nás čeká workshop vedený paní Petrou 

Dudákovou, majitelkou „Petřiny rukodělné dílny“, zaměřený na výrobu dekorací. Následovat bude 

hudební vystoupení souboru lidových písní a 

tanců Furiant České Budějovice. Poslední akcí 

bude přednáška paní Jitky Velkové, ředitelky 

MaG Vodňany, na téma rybníkářství ve Vodňa-

nech. Na závěr proběhne výstava fotografií 

z celého projektu v Městském kulturním stře-

disku ve Vodňanech, která bude veřejně pří-

stupná všem občanům. 

Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje 

 

Dotace města České Budějovice 

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo od statu-

tárního města České Budějovice dotaci ve výši 

15.000,- Kč za účelem spolufinancování projektu „Domov pro seniory 

CSP Vodňany“. Tyto finanční prostředky byly použity na gastro zařízení 

do stravovacího úseku. Byl pořízen kuchyňský kutr, který je skvělým 

pomocníkem našich kuchařek. Díky jeho výkonnosti se zvýšila efektivi-

ta práce v kuchyňském provozu a tím zkvalitnila služba pro naše stráv-

níky.  

Tento projekt je spolufinancován statutárním městem České Budějovice 

 

Dotace města Protivín 

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo dotaci ve výši 5.000,- Kč z rozpočtu města 

Protivína, určenou na podporu obecně prospěšných 

činností. Finanční prostředky jsme použili na nákup 

transportního mechanického vozíku pro imobilní seniory našeho po-

bytového zařízení. Ti ho budou využívat při svých vycházkách do 

města, k přesunům na společenské aktivity či organizované výlety do 

okolí. Pořízením vozíku doje ke zvýšení komfortu a kvality života se-

niorů našeho pobytového sociálního zařízení Domov pro seniory. 

Financováno z dotace města Protivín 

Projekty a dotace 
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Dotace města Týn nad Vltavou 

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo od města Týn nad Vltavou dotaci na rok 

2021 ve výši 5 000,- Kč v rámci dotačního programu ur-

čeného na podporu sociálních služeb. Finanční prostředky 

byly použity na nákup mechanického vozíku. Ten je určen 

pro méně mobilní seniory našeho zařízení k vycházkám a 

přesunům na společenské aktivity pořádané ve společenských prosto-

rách domova a organizované výlety do okolí. Zajistíme tak seniorům 

lepší péči, čímž dojde ke zkvalitnění námi poskytované pobytové sociál-

ní služby Domov pro seniory. 

Finančně podpořeno městem Týn nad Vltavou 

 

 

Projekt „Náš domov, je tady“ v CSP Vodňany 

Po delší pauze způsobené epidemií Covid-19 měli naši zaměstnanci opět 

možnost se vzdělávat. Na začátku května se konal v našem domově plánovaný akreditovaný seminář 

„Komunikace v péči o umírající“, kterého se účastnilo 25 pracovníků poskytujících přímou péči uživa-

telům domova pro seniory. Cílem semináře bylo opakování pravidel paliativní péče, přehled nejdůle-

žitějších zásad komunikace přímo s klienty v závěru života a komunikace s jejich rodinami. Touto 

aktivitou jsme navázali na započatý projekt z loňského roku, kdy byla pořízena zvonička jakou sou-

část duchovní služby v našem domově. 

Dostali jsme se tak zase o krůček dopředu v naší cestě 

za plánovanou certifikací paliativní péče v našem pobytovém 

zařízení, o kterou budeme usilovat.  

 

Projekt byl podpořen Komunitní nadací  

Blanicko – Otavskou 

 

Projekt „Stavíme si svůj společný svět“ 

První akce, které se naši uživatelé nemohli dočkat, se konala ve 

středu 12. května v dopoledních hodinách. Do dvora Domova pro seniory se přišly podívat děti z 

vodňanské mateřské školky. V rámci projektu, který je podpořen Komunitní nadací Blanicko – 

Otavskou a Městem Vodňany, byla zakoupena stavebnice z molitanu. Z velkých kostek, které senio-

ři dětem podávali, děti postavily hrad s mostem, Vodňanskou baštu a hradby. V tento den bylo sice 

deštivé počasí, ale i tak toto radostné setkání všem vykouzlilo úsměv na tváři. Na konci akce děti se-

niorům zazpívaly píseň „Prší, prší“, a byly po té odměněni malou pozorností. K realizaci druhé akce 

byly zakoupeny s finanční pomocí rehabilitační pomůcky, s kterými se naši uživatelé mohli vydat na 

společnou procházku. V sobotu dopoledne 29. května jsme se za slunného počasí vypravili do vod-

ňanských ulic. S pomocí moderních vozíků a chodítek jsme se prošli až na tradiční vodňanské trhy na 

náměstí Svobody. Naši uživatelé si nakoupili čerstvou zeleninu a ovoce a milovníci sladkého si po-

chutnali na zmrzlině. Děkujeme za podpoření našich nápadů Komunitní nadaci Blanicko – Otavské a 

Městu Vodňany za možnost zpříjemnit hezké chvíle našim seniorům. 
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Automobil, který pomáhá 

Již druhým rokem má Centrum sociální pomoci ve vlastnictví Škodu Karoq Ambition díky podané 

žádosti: na MAS_Vodňanská_ryba_výzva_č.1Vodňanská ryba, z. s. jako nositel strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Vodňanská ryba na období 2014 – 2020“, které 

vyhlásilo 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního pro-

gramu s názvem „MAS Vodňanská ryba, z.s. – IROP – Rozvoj infrastruktury pro zlepšení dostupnosti 

a zkvalitnění sociálních služeb“. Číslo výzvy ŘO IROP: 62. výzva - Sociální infrastruktura - integrova-

né projekty CLLD – SC 4.1. Opatření integrované strategie: Sociální začleňování a sociální služby. 

Primárním úkolem automobilu je zkvalitnění materiálně-technické základny sociálních služeb posky-

tovaných CSP Vodňany. Právě tímto zkvalitněním pomá-

háme osobám sociálně vyloučeným a ohroženým sociál-

ním vyloučením a osobám se zdravotním postižením, čímž 

dochází ke zvýšení kvality a dostupnosti služeb sociální 

práce s cílovými skupinami, a to i v obtížně dostupných 

lokalitách. Konkrétně se automobil používá při sociálním 

šetření, rozvozu stravy, k zajištění doprovodu uživatelů 

pečovatelské služby, celkovému přímému kontaktu 

s uživateli a zvýšení informovanosti o poskytovaných 

službách CSP Vodňany. 

Projekt je spolufinancován z IROP, reg.č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0009104 

 

 

Jahodové tiramisu 
Suroviny na kulatou dortovou formu: 

o 200 ml voda 
o 3 balíček vanilkový cukr 
o 100 g cukr krystal 
o 500 g jahody 
o 400 ml smetana ke šlehání 
o citronová šťáva 
o 400 g mascarpone 
o kakao 
o 30 ks cukrářské piškoty 

Postup přípravy receptu: 
Vodu a cukr uvaříme na sirup. Po odstavení ze sporáku přidáme šťávu z jednoho citronu a necháme 

vychladnout. Mascarpone vymícháme se 400 g rozmixovaných jahod a vanilkovým cukrem (podle 

chuti můžeme přidat ještě práškový cukr). V druhé misce vyšleháme smetanu a smícháme s jahodo-

vou směsí. Piškoty namáčíme ve vychladlém sirupu a vyložíme nimi dno dortové formy. Navrstvíme 

1/2 krému, posypeme nadrobno nakrájenými jahodami a postup opakujeme. Vrch hustě posypeme 

kakaovým práškem. Necháme odležet, nejlépe do druhého dne. 

Recept měsíce 
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DOMOV PRO SENIORY 

  7. 6. Jušková Věra       2. 7. Prášková Marie 

17. 6. Kozlík Jan     10. 7. Jelínková Hana 

17. 6. Kozlík Zdeněk     11. 7. Čejková Růžena 

18. 6. Hulejová Božena    12. 7. Hanžlová Anna 

23. 6. Rychlá Jaroslava    12. 7. Průchová Anna 

24. 6. Švecová Jarmila    19. 7. Kovářík Petr 

27. 6. Hrodějová Anna    21. 7. Jencová Anna 

23. 7. Votánková Anna    24. 7. Kovárna Jaroslav 

30. 7. Křížová Anna 

   

  PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

   3. 6. Krček Ivo        5. 7. Grillová Anna 

   4. 6. Šustr Jan        6. 7. Lafata Jan 

   7. 6. Dolinková Helena       9. 7. Křenková Růžena 

13. 6. Sajlerová Marie    15. 7. Dubská Věra 

21. 6. Kadlecová Věra    24. 7. Polanská Vlasta 

24. 6. Kajtmanová Drahoslava   27. 7. Vachoušek Jaroslav 

27. 7. Procházková Božena    28. 7. Brožová Růžena   

    

BLAHOPŘEJEME!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nově mezi nás zavítali tito uživatelé:  Opustili nás tito uživatelé: 
 

        Domov pro seniory 

Kozlík Jan       Kadlecová Helena  

Holub Zdeněk      Píchová Ludmila 

Mikulová Marie      Kolářová Božena 

Řezanka Václav      Raková Alžběta 

Rychlá Jaroslava      Uhrová Věra 

Kovářík Petr       Šimáková Jaroslava 

Beranová Eva       Vágnerová Marie 

Jůnová Marie   

        Pečovatelská služba 

        Polanská Zdeňka  

Narozeniny červen – červenec 2021 

Vítáme Vás Vzpomínáme 
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Povídají si dva důchodci v par-

ku: „Franto, já tomu Jirkovi  

na pohřeb asi nepůjdu.” 

„A proč? Po tom všem, co pro 

tebe udělal?” zeptá se druhý. 

„Však on mi na pohřeb taky ne-

půjde, tak co bych tam dělal?” 

 

 
 
 

 

 
 

TAJENKA: Dobrá paměť je základem … Erich Maria Remarque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Jak jde čas … v CSP Vodňany“ – dvouměsíčník. Vydává a tiskne: CSP Vodňany. ZDARMA. Náklad 100 ks 
Centrum sociální pomoci Vodňany, Žižkovo náměstí 21, 389 01 Vodňany, telefon 383 382 625, www.cspvodnany.cz, 

 Redakční rada:  Mgr. Bc. D. Davidová, Bc. M. Hynková, P. Pecková, Odpovědný redaktor: Petra Pecková 

Zábava 

Chlap se psem je v hospodě a koukají  

na fotbal. Hraje národní mužstvo, skončí 

to nerozhodně. Pes vyskočí na stůl a začne 

vrtět ocasem. Hospodský se ptá, co to má 

znamenat. Chlap mu řekne: „To on dělá 

vždy, když hrajeme nerozhodně.” 

„A co dělá váš pejsek, když vyhrajeme?” 

„Nevím, mám psa teprve tři roky!” 

 

http://www.cspvodnany.cz/

