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           Informace ředitelky 

Vážení čtenáři Čtyřlístku, 

ráda bych Vás ve svém příspěvku seznámila s plánovanými změnami, 

které chceme realizovat v období do roku 2019. Kdo znáte naše zařízení 

víte, že dlouhodobě realizujeme cílené a systematické změny, které 

můžeme nazvat transformací a deinstitucionalizací.  

Transformace a deinstitucioinalizace sociálních služeb přispívá k 

začlenění osob s postižením do běžného života společnosti. S náležitou 

podporou mohou lidé s postižením žít v běžných domácnostech, převzít 

odpovědnost za svůj život a zvládat péči o sebe a domácnost tak, jak to 

dělají ti, kdo v ústavech nežijí. Mohou chodit do zaměstnání, pěstovat 

své záliby, nebo se stýkat s přáteli z okolí. Není důvod, aby svůj život 

trávili ve velkokapacitní instituci, která je v těchto činnostech omezuje. 

Naše zařízení má s tímto procesem již dlouhodobé a velmi dobré 

zkušenosti. Proto máme v plánu pokračovat a umožnit tuto změnu všem 

našim klientům.  

Ve spolupráci se zřizovatelem Krajským úřadem Pardubice, odborem 

sociálních věcí a s městem Svitavy vznikl nový projekt, který ve svém 

výsledku bude znamenat opuštění stávající hlavní budovy na ul. T. G. 

Masaryka. Tuto budovu využije město Svitavy pro rozšíření své 

organizace Seniorcentrum.  

Pro naše klienty vybudujeme dva nové domky, které budou vystavěny na 

uzemí města.   
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V domcích bude poskytována sociální služba „domov pro osoby se 

zdravotním postižením", bude zajištěn nepřetržitý provoz a zdravotnická 

péče.  Každý domek bude obsahovat dvě zcela samostatné domácnosti. 

Každou jednu domácnost bude obývat 6 klientů s vysokou a nejvyšší 

mírou podpory.  Proto budou domky řešeny jako bezbariérové. Pokoje 

klientů budou maximálně 2 lůžkové. Klientům bude zajištěno dostatek 

soukromí, garantujeme vysoce odbornou péči a individuální přístup ke 

klientům vč. samozřejmého využívání všech dostupných služeb ve městě. 

V areálu Domova na adrese T. G. Masaryka zůstane i nadále oddělení 

tzv. „nad prádelnou“, kde je v současné době poskytována služba 11 

klientům. Tohoto oddělení se plánované změny nedotknou.  

Vážení čtenáři, 

čekají nás velké změny. Vše budeme provádět maximálně odpovědně a 

citlivě, vzhledem k individuálním potřebám klientů. O všech dalších 

plánech a realizacích tohoto projektu Vás budeme pravidelně informovat. 

K případným dotazům jsem Vám k dispozici. Uvítám jakékoliv podněty.  

Přeji Vám krásné nadcházející jaro. 

Filipová Jaroslava, ředitelka 
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              Přehled událostí z Domova  

Vánoční trhy v Domově 

Od 28. – 30. 11. 2015 probíhaly v Domově vánoční trhy spojené 

s prodejem výrobků našich klientů. Během soboty 28. 11. 2015 si 

mohli návštěvníci poslechnout také vánoční koncert sboru Domova na 

rozcestí a následně dětského sboru „Svitaváček“. Občerstvení bylo 

zajištěno naší kavárnou „Café rozcestí“ a ti nejmenší mohli navštívit 

Ježíškovy dílny, kde jim vánoční skřítci pomáhali vyrábět vánoční 

svícny. 

Švejcarová Simona, manažer kvality 
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Adventní prodejní výstava 

2. prosince 2015 jsme byli pozváni již na třetí adventní výstavu, která 

se konala na Krajském úřadě v Pardubicích. Tak jako každý rok zde 

zařízení poskytující sociální služby v Pardubickém kraji vystavovala 

výrobky svých klientů, které si mohli návštěvníci zakoupit. Celou akci 

zahájil pan radní Ing. Pavel Šotola a na výstavě také předvedli klienti 

z některých zařízení své hudební vystoupení. Tuto akci jsme spojili 

s návštěvou našich klientů z CHB a PSB v místní posilovně. Klienti 

měli možnost vyzkoušet si různé posilovací stroje a strávit tak 

příjemné dopoledne. 

Švejcarová Simona, manažer kvality 
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15. Valentýnský ples 

Rok se s rokem sešel a my jsme se těšili na to, až si zatancujeme na 

Valentýnském plese. Letos 

se konal 10. 2. 2016 jako 

každý rok ve Fabrice ve 

Svitavách. Svoji návštěvou 

nás potěšilo 14 dalších 

zařízení. Celou akcí nás 

provázela kapela „ABC“, 

návštěvníci si mohli zakoupit lístek do tomboly a vyhrát tak některou 

z krásných cen. Svá vystoupení nám předvedly Orientální tanečnice a 

pro klienty byl připraven program v podobě soutěží o ceny. Všichni 

jsme si pochutnali na výborné večeři, ke které jsme dostali řízek 

s bramborovým salátem. Ke konci plesu byli také tradičně zvoleni Miss 

a Missák pro rok 2016. Celý ples se nesl v příjemné atmosféře, krásně 

jsme si zatancovali a užili jsme si to. Už teď se těšíme na další ples. 

Švejcarová Simona, manažer kvality 
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                         Informace 2. oddělení, Domek HRANIČNÍ 

Masopust 

Tak jako každý rok, tak i letos  se v rámci oslav 760. výročí první 

písemné zmínky  o městě Svitavy uskutečnil  dne 13. 2. 2016 

„Svitavský masopust“, kterého se zúčastnily i klientky II. oddělení, paní 

Hana Svobodová, p. Dvořáková a p. Vinklárková. Průvod masek 

tvořený souborem z Vortové, který je zapsán na seznam kulturního 

dědictví UNESCO, vyšel ze spodní části náměstí k bývalé staré radnici 

- dnes Dům u Mouřenína, kde dostal povolení od zástupců města 

k průchodu náměstím a zahájení  bujarého veselí. Na náměstí  bylo  

mnoho stánků s nepřeberným 

množstvím  pochutin, a to jak 

sladkých, tak i slaných,  ale i 

s předměty lidové tvořivosti a 

ručními výrobky. Paní Hana 

Svobodová  ráda využila této příležitosti a ochutnala ručně pečené slané 

tyčinky, a ke kávě si zakoupila tradiční skořicový trdelník. Ale  

nezapomněla  ani  na  své blízké a zakoupila jim ručně vyrobené  svíčky 

z včelího  vosku. 

Vyjádření paní Svobodové:  

„Odpoledne bylo moc hezké, jsem ráda že jsem šla ven, trdelník 

si dám ke kávě a masky se mi moc líbily, nejlepší byla ta černá, 

příští rok půjdu zase.“ 

Jeřábková Markéta - PSS 
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Jak jsme Vás již informovali, tak před vánoci r. 2015 se 6 našich klientek 

z II. oddělení mělo možnost přestěhovat do domku na ulici Hraniční. 

Klientky si na nové prostředí nezvykaly dlouho, velice rády se seznámily 

s vnitřním i vnějším prostředím domku. Chodí do místní samoobsluhy 

nakupovat potraviny do domácnosti v doprovodu pracovníka a také mají 

možnost se zapojit do vaření, což Domově na rozcestí nebylo možné. 

Klientky to velmi baví a ochotně se zapojují do drobných činností v 

kuchyni jako např. loupání brambor, cibule apod. S velkou zvědavostí 

sledují přípravu jednotlivých pokrmů. Zapojují se také do úklidu svých 

pokojů. 

Klientky také navštěvují dílny na Purkyňově ulici, kde mají možnost se 

potkat s klienty z DNR a také z bytů CHB. Společně si vypijí kávu, 

popovídají a také se v  rámci svých možností  zapojí do výroby 

dárkových předmětů. 

Aby se naši klienti z domku na Hraniční a z Domova na rozcestí mohli 

opět potkat, začali jsme organizovat společnou rekreaci, na kterou 

pojedeme 5. 9. – 9. 9. 2015. Klienti se jako každý rok velmi těší na 

společně strávené chvíle se svými bývalými spolubydlícími, kamarády, 

pracovníky. 

Pavlišová Miroslava - vedoucí 2. oddělení,  

vedoucí Domku HRANIČNÍ 
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Domek na Hraniční 

Krátce před koncem roku se šest klientek II. oddělení odstěhovalo do 

nového domova na Hraniční ulici. Zde mají dvoulůžkové pokoje, které 

jsou umístěny v přízemí a v prvním patře. Na obou podlažích mají 

sociální zázemí. V prvním patře je společná kuchyně s jídelnou a 

obývací pokoj. Klientky si na společné soužití zvykají, většinu času 

tráví společně na jídelně a v obývacím pokoji. Chodí v doprovodu 

pracovnic na nákupy. Podílí se na chodu domácnosti. Pomáhají s 

přípravou jídla, udržují si své pokoje a společné prostory v čistotě. 

Průběžně se seznamují s okolím nového domova a zvykají si na 

zodpovědnost, kterou mají při udržování chodu domácnosti. 

Vyjádření paní Volákové: 

„Chodíme si nakupovat, pomáháme pracovnicím uklízet. Samy si 

pereme prádlo, a taky si vaříme, co máme rádi. Líbí se nám tady."  

Štěrbová Jaroslava – PSS 

 

 

 
11 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průvod Tří králů 

V neděli 10. ledna 2016 jsme se šli podívat  na příjezd tří králů. 

Navečer připutovali tři králové na koních k vánočnímu stromku na 

náměstí. Čekalo na ně mnoho lidí i dětí. Hudba hrála koledy a tak se 

zpívalo. Králové nám vyprávěli, jak dlouho k nám jeli a co děťátku 

přivezli. Přivezli kadidlo, myrhu a zlato. Lidé jim pověděli, že děťátko 

je v červeném kostele. Proto se králové vydali k živému betlému do 

červeného kostela a lidé šli za  nimi a zpívali koledy. My jsme šly v 

průvodu také: p. Voláková, p. Kubánková a  p. Dospělová. Paní 

Voláková vyprávěla ostatním: „Bylo to hezké a ani mně nebyla zima, i 

když byla tma. Šly jsme v průvodu a zpívaly jsme koledy." 

Bartošová Michaela, Krčmářová Jana - PSS 
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                   Informace 3. oddělení, Domek  na ulici TGM 

Vánoce na 3. oddělení 

Vánoce jsou svátky klidu a všichni jsme si je v tom klidu, ale hlavně ve 

zdraví užili. Posnídali tradiční vánočku, poslouchali koledy a společně 

zpívali. Sledovali vánoční pořady a povídali jsme si o vánočních zvycích. 

Na každém patře nesměl chybět vánoční stromeček a výzdoba oddělení, 

na které se podíleli klienti společně s pracovnicemi. Nesmělo chybět 

vánoční cukroví a ovoce. Vůně se linuly po celém oddělení. Na třetím 

patře pomáhali klienti s přípravou bramborového salátu a obalování 

řízků. Vládla zde příjemná atmosféra. Nezapomněli jsme na své rodiny, 

přátelé a společně jsme zavzpomínali na vše dobré. Z rozbalování dárků 

měli  všichni velkou radost. S chutí se pustili večer do dobrého jídla a 

plné zážitků, radostí šli spát a těšili se do nového svátečního dne. 

Klientka paní Feková: „No poslouchala koledy, koukala na pohádky, 

hezký to bylo.“  

Klientka paní Vocelová: „Koukala jsem na pohádky. Dostala jsem 

ponožky, kalendář, pastelky a dva sešity. Nejvíc jsem měla radost z těch 

dárků.“  

 Klientka paní Blehová: „Byla jsem spokojená, dostala jsem dárky. Byla 

jsem veselá a ráda jsem poslouchala koledy.“ 

Klientka paní Dubovcová:  „Řízky jsme obalovali.“ 

Klient pan Pongrác: „Obaloval jsem řízky a odpočíval.“  

Cachová Jana - PSS 
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Jak jsme začínali 

„Nějako v březnu roku 2015 jsem přišel na nápad a dal návrh paní 

Trojákové, že bychom mohli zkusit vařit a péct sami pro sebe. Paní 

Trojáková na tu věc přistoupila, ale že si budeme připravovat snídaně a 

svačiny. Poprvé jsem šel já a paní pracovnice koncem března nakoupit a 

ve středu 1. 4. 2015 jsme začali vařit a péct naplno. Byl den 10. 9. 2015 a 

chystali jsme se na výlet do Opavy s paní Filipovou a paní Trojákovou a 

mně na zpáteční cestě napadla otázka: Jestli mi vyhoví nebo ne a 

vyhověly. Po krátké době jsem se zeptal paní Trojákové, jestli bychom si 

nemohli vařit i večeře a paní Filipová hned na to: „To by byl nápad?“ A 

usmála se. Takže asi od pondělka 21. 10. 2015 si vaříme i večeře, obědy 

dostáváme z kuchyně. 2x týdně chodím já, a nebo jiná klientka, nakoupit 

velký nákup s paní pracovnicí na několik dní a já někdy chodím sám a mě 

nebo nás pečení, vaření a nákupy velice baví, hlavně procházky po městě 

a to je asi vše, co jsem Vám chtěl napsat.“ 

Sepsal: Pan Roman Krákora, klient 3. oddělení 

 

Jak jsme nakupovali 

„Přišla sobota 13 .02. 2016 a v ten den se pekly sušenky a ani jsem se 

nenadál a bylo odpoledne a to 12:28 hodin jsem si vyšel k domečku 

naproti DNR, kde mě čekal jeden klient jménem Miroslav Pokorný a oba 

jsme si takhle vyšli do města a to směr Orion - kuchyňské potřeby, kam 

jsme dorazili ve 12:54 a já mezitím, co měla přijet paní Trojáková, se byl 

podívat do obchodu Kika a po krátké době přijela paní Trojáková,  
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byla přesná, jako vždy. A tak jsme šli ve třech do obchodu Orion a 

vybírali si zboží, které jsme u pokladny zaplatili a dali do tašek a co se 

nevešlo si dala paní Trojáková do auta a ještě předtím,  než dala paní 

Trojáková větší zboží do auta, aby zboží předala na domeček jsme 

poděkovali a rozloučili se s paní prodavačkou, která byla moc hodná a 

všechno nám ukázala a vysvětlila. Na zpáteční cestě, a to na ulici T. G. 

Masaryka, jsme se rozloučili, Miroslav Pokorný šel na domeček a já na 

DNR a to je vše, co jsem Vám chtěl napsat.“ 

Sepsal: Pan Roman Krákora, klient 3. oddělení 
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Přípravy na Vánoce na Domku TGM 

Druhá adventní neděle za námi a my se pomalu chystali na pečení 

perníčků a vánočního cukroví. Spolu s Liduškou jsme připravili těsto na 

perníčky. Jirka ho vyválel a potom jsme si všichni, někteří s dopomocí, 

vykrájeli spoustu perníčků, které se daly upéct. Po celém Domku to 

nádherně zavonělo. Perníčky jsme potom daly na tácek a nechaly 

vychladnout. Další neděli, v pořadí již třetí adventní, jsme společně 

zdobili a sem tam nějaký perníček i ochutnali. Pak už nás jen čekalo 

upečení cukroví, na které jsme se moc těšili, protože to už znamenalo, že 

Vánoce jsou již za dveřmi. Linecké cukroví, střapáče a hlavně vanilkové 

rohlíčky. Práce nám odsýpala od ruky, krabičky se pomalu plnily 

cukrovím a po Domku byla všude cítit vanilka a kokos. Už zbývalo jen 

nazdobit vánoční stromeček, pustit si koledy nebo pohádky a Vánoce 

můžou začít. 

Klienti a personál Domku TGM 
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Turnaj v kuželkách 

„Abychom si zkrátili čas, který zbýval do Vánoc, tak pro nás uspořádala 

Vlaďka Blažková turnaj v kuželkách na Domku. 19. listopadu, to byl den, 

na který jsme se všichni těšili. Naladili jsme se na tu správnou sportovní 

notu a soutěž mohla začít. Všichni jsme se snažili o to, aby právě nám 

spadlo co nejvíce kuželek. Po každém hodu, jsme si spočítali, kolik 

popadalo kuželek, číslo zapsali do připravené tabulky a nachystali jsme 

kuželky na další hod. Po odehrání všech kol a spočítání všech výsledků 

jsme už jen čekali na vyhlášení výsledků a s tím spojené rozdávání cen za 

umístění na „bedně“. A jak to tedy dopadlo? První tři místa obsadili, od 

nejlepšího, Eva L., Mirek P. a Marta P. a od Vlaďky dostali připravený 

balíček. Ale i pro nás, co nám to tak nešlo a kuželky ne a ne padat, se 

našla malá cena útěchy. Takže ve výsledku jsme si skvěle zahráli, pobavili 

jsme se a vítězové jsme byli všichni. Nálada byla úžasná, a my zase na 

chvíli objevili svého bojového ducha. Doufám, že si to někdy v budoucnu 

zase zopakujeme.“ 

Pracovnice domku s panem Miroslavem Pokorným, klientem Domku  

na ulici TGM 
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Dopis zaměstnancům Domova           

„Vážené sestřičky, vychovatelky a ostatní zaměstnanci Domova, 

přeji Vám příjemné vánoční svátky, hodně zdraví a spokojenosti v novém 

roce. Děkuji za péči, kterou věnujete svým svěřencům, jak po stránce 

zdravotní, tak i kulturní. 

Vřelý dík Vám všem přeje J. Jeriová, sestra klientky p.Ringlové 

Zásadu 166, okr. Jablonec nad Nisou“ 
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                    Chráněné bydlení a chráněné byty 

  Návštěva adventu v Bystrém na Zámku 

Dvanáctého prosince loňského roku jsme byli pozváni našimi kamarády z 

Domova na zámku v Bystrém na vánoční koncert a trhy. Poslechli jsme si 

společné pěvecké vystoupení žáků ze základní školy a klientů Domova na 

zámku. Děti nám ještě zatancovaly jako malí sněhuláci. Viděli jsme také 

sokolníky, kteří nám předváděli umění dravců. Zhlédli jsme také zdobení 

vánočních ozdob na stromeček. Někteří z nás si koupili na stánkách malý 

dáreček, a protože nám byla zima, tak jsme si zašli do kavárny na kávu 

nebo čaj. Bylo to hezky prožité sobotní odpoledne.  

Klienti CHB : p. Nováková I., p. Svobodová M., p. Hanzlíčková, p. 

Koutná, p. Hrdá, p. Volfová, p. Rchiladze   

Trejbalová Milena – PSS 

 

Výlet do Brna na vánoční trhy 

Na den 3. 12. 2015 jsme si naplánovali výlet do Brna na předvánoční trhy. 

Sraz byl na vlakovém nádraží, kde se sešli ještě klienti CHB vila. Počasí 

nám přálo, nálada byla skvělá, cesta vlakem rychle utíkala a než jsme se 

nadáli, byli jsme v Brně. Z vlakového nádraží jsme nejprve zamířili do 

nákupního střediska Vaňkovka a následně na vánoční trhy u Vaňkovky. 

Poté jsme navštívili trhy na náměstí Svobody. Na celém náměstí byly 

rozprostřené stánky převážně s vánočním zbožím, občerstvením, 

tradičními řemeslníky a blízko hodinového stroje slavného pana ex – 

primátora se tyčil nádherně ozdobený vánoční strom.  
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Viděli jsme menší zoo, dětské 

atrakce, překrásný dřevěný 

betlém, kde jsme se také 

vyfotografovali. Hned kousek 

od náměstí Svobody jsme 

navštívili Zelný trh. Kolem 

kašny Parnas v horní části byly 

postavené stánky, kde bylo ke koupi plno výrobků z různorodého 

materiálu, oblíbené občerstvení, jako jsou pečené kaštany, punč, 

cukrovinky, klobásy, topinky a trhy zdobil vánoční strom a pódium.  A 

poněvadž nám vyhládlo po dlouhé cestě náměstím Svobody a Zelným 

trhem, zašli do restaurace na oběd, kde nám všem moc chutnalo. Po obědě 

jsme se vrátili na Zelný trh a nakoupili dárky pro své blízké. Po únavném 

dnu jsme se rozhodli, že pojedeme domů. Všichni byli nadšeni z výletu, 

byl to super výlet a příští rok pojedeme zas. 

Klienti CHB: p. Kulík, p. Morávek, p. Svobodová Hana, p. Novotná 

Zuzana, p. Grunta 

Vopařilová Marie – vedoucí CHB, Vraspírová Vlasta – PSS 
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Vánoce, Vánoce přicházejí… 

Opět jako každý rok jsme se 

těšili na přicházející vánoční 

čas. Od začátku prosince se po 

vile linula vůně vánočního 

cukroví, které jsme společně 

pekli, a chvojí, kterým jsme si 

vyzdobili naše bydlení. Za 

zvuku koled nám čas příjemně plynul a konečně přišel všemi očekávaný 

Štědrý den. Někteří z nás ho trávili se svými nejbližšími, ale ani ostatním 

nebylo smutno… Společně jsme obalili kapra, připravili bramborový salát 

a slavnostně prostřeli tabuli. Po výborné večeři na nás u rozsvíceného 

stromečku čekaly dárky, které jsme rozbalovali a těšili se z nich. Přitom 

jsme ujídali cukroví a sledovali vánoční pohádku. Tak se zase těšíme na 

příští rok! 

Klienti Chráněného bydlení 

Kopecká Jana – PSS 
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Navštívili jsme hasičský záchranný sbor pardubického kraje ve 

Svitavách 

Ve čtvrtek 3. 2. 2016 jsme 

navštívili ZHS ve Svitavách. 

Exkurzí nás provázel hasič p. 

Dědič, který nám nejdříve ukázal 

šatnu a skluznou tyč. Pak jsme 

Pokračovali do garáže, kde nám 

popisoval výbavy aut. Mohli jsme 

si prohlédnout auta zblízka i si sednout za volant. Na dvoře na nás čekalo 

překvapení v podobě nového vozu, který má výsuvný 32m žebřík 

s plošinou. Při návštěvě jsme si uvědomili jaké je důležité poslání HZS, 

což je: chránit životy a zdraví obyvatel,  majetek před požáry a poskytovat 

účinnou pomoc při mimořádných událostech. HZS ČR plní úkoly v oblasti 

integrovaného záchranného systému, krizového řízení a požární ochrany. 

Dále jsme se dověděli: Hasičům přísluší služební stejnokroj a služební 

hodnost. Každý příslušník je i v době mimo službu, pokud není pod vlivem 

léků nebo jiných látek, které závažným způsobem snižují jeho schopnost 

jednání, povinen provést zásah, popřípadě učinit jiná opatření k provedení 

zásahu. Exkurze se všem líbila, odcházeli jsme plní obdivu před náročným 

posláním HZS. 

Klienti CHB 

Motlová Zdeňka – PSS 
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UMĚLECKÉ OKÉNKO PANÍ MILOSLAVY 

SVOBODOVÉ – CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 

DIMITROVOVA: 

 

Já viděla veverku, jak startuje motorku, 

vždycky šlápne na pedál a popojede kousek dál. 

 

Já mám doma medvěda, ten loví do oběda, 

jak je starý medvěd? Je mu roků devět. 

 

Já mám žábu, to je žába, ta má oči veliký, 

jedním vidí Ameriku, druhým zase knedlíky. 

 

Tesaříková Miloslava – PSS 
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                     Informační okénko služby 

                     podpora samostatného bydlení 

V jarním čísle časopisu Čtyřlístek se 

poohlédneme zpět do času vánočního a počátku 

nového roku 2016.  

Měsíc prosinec byl, co se týká akcí a prožitků, 

velmi bohatý. Proběhla společná akce klientů PSB a CHB v Pardubicích, 

kde se konala Vánoční výstava na KÚ. Část klientů vypomáhala 

s prodejem výrobků a kávy a část klientů navštívila posilovnu, kde si 

jednotlivě vyzkoušeli práci na různých posilovacích strojích. „V posilovně 

nás přivítala příjemná paní, která nás seznámila s různými stroji na 

cvičení. Ukázala nám, jak máme správně cvičit. Vyzkoušeli jsme si běžecké 

pásy, spinningová kola, posilovací stroje, zvedání činek se zátěží. Čas nám 

rychle utekl. Byla to dřina, ale i velká sranda. Sportem unaveni jsme ještě 

prošli město a zašli na dobrý oběd. Pak jsme šli podpořit a vystřídat 

skupinku, která prodávala výrobky. Plni nevšedních zážitků jsme dojely 

domů.“ Takto okomentovaly netradiční akci sl. Julie Sršňová a sl. Jiřka 

Bednářová.  

Již tradičně jsme přislíbily účast na Vánočních trzích ve Svitavách. V roli 

prodejce byla i paní Marie Charvátová, klientka služby CHB.  

Vystoupení skupiny Jamaha, ve svitavské Fabrice, se zúčastnily klientky 

PSB (p. Pliatzku, p. Žižková, p. Nováková, p. Bednářová). „Bylo to 

bezvadný, koupila jsem si hrnek a polštář s fotkami, zpívali krásně.“ Takto 

ohodnotila vystoupení pí. Pliatzku.  
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Dne 18. 12. 2015 oslavila svoje kulaté narozeniny 

v kavárně sl. Jiřka Bednářová. Oslava narozenin 

byla veselá a oslavenkyně dostala spoustu milých 

dárků, včetně krásného a dobrého dortu.  

 

 

 

 

V prosinci paní Knytlová navštívila 

vánoční trhy v Olomouci.  

Začátek roku byl, co se týká akcí, 

klidnější a volnější. Měsíc únor byl 

hlavně ve znamení konání tradičního 

Valentýnského plesu, který se opět velmi vydařil, a všichni zúčastnění si 

jej náramně užili! Každoroční setkání spřátelených organizací bylo plné 

hudby, tance a zpěvu. Nechybělo bohaté občerstvení a tombola. Sál ve 

Fabrice byl tento den plný energie a úsměvu. Kéž bychom žili z této 

načerpané energie celý rok! 

Rok 2016 bude plný změn a plánování. Přesto doufám, že ho zvládneme a 

budeme mít možnost prožít si radost s vykonané práce.  
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Na závěr ještě článek slečny Čauderové (klientky PSB): 

„Jmenuji se Zuzana Čauderová. Mám ale svoje tajné jméno. Všichni mi 

říkají, že jsem dobrý anděl, že 

pomáhám všem. I těm, kteří o pomoc 

nestojí. Například Honzovi Luxovi a 

Martě Lužové. Patřím pod moji 

klíčovou pracovnici Martinku Smítalovou, je to moje zlato.“   

 

 

 

Tímto krásným článkem na závěr bych se s vámi chtěla rozloučit a popřát 

vám příjemné nastávající jarní měsíce.  

 

Smítalová Martina, vedoucí služby PSB 
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                            Informační sociálních pracovnic 

 

Chtěly bychom Vás tímto informovat o zásadní změně, kterou jste již 

určitě zaregistrovali. Od 4. ledna 2016 nastoupila po paní Mgr. Lence 

Karbanové, která se nyní věnuje blížícím se mateřským povinnostem, nová 

sociální pracovnice Šárka Chaloupková, DiS. Můžete se na ni obrátit 

v jakékoliv záležitosti osobně případně na mobilním čísle:  

 

Telefon: 468 008 109 

Mobil: 734 328 534 

E- mail: sarka.chaloupkova@dnrsvitavy.cz 
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Blahopřejeme našim klientům k jejich narozeninám 

    Paní Taťána Daňková           Paní Jitka Voláková 

      oslavila v lednu 60 let                     oslavila v listopadu 75 let 

                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Paní Irena Hárychová           Paní Marta Zedníková 

   oslavila v listopadu 70 let                       oslavila v lednu 65 let 
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Společenská rubrika: 



Vzpomínáme na ty, 

 

   kteří už nejsou mezi námi … 

 

 
     Paní Marie Králíčková           Paní Eva Henklová 

 

v prosinci 2015, ve věku 89 let    v únoru 2016, vě veku 72 let 
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Přejeme všem krásné Velikonoční svátky 

plné boží milosti, lásky a radosti. 

 

 

Klienti a zaměstnanci Domova na rozcestí 

Svitavy 

 



 

 


