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               Přehled událostí z Domova                     

Adventní výstava Domova  

Ve dnech od 1. - 3.12.2018 probíhala již tradiční „Adventní výstava“ 

pořádaná Domovem na rozcestí. Výstava se konala v budově na ulici 

Purkyňova 252. I letos se na výstavu přišlo podívat mnoho 

návštěvníků. Mohli si zakoupit výrobky klientů z našich dílen. 

V sobotu 1. prosince byla výstava doprovázena vystoupením 

pěveckého sboru Domova na rozcestí. V kavárně Café Rozcestí si zase 

návštěvníci mohli vybrat z široké nabídky občerstvení, nebo si mohli 

vyrobit vánoční dekorace v Ježíškových dílnách. 

p. Říhová Švejcarová, manažer kvality 
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Adventní výstava v Pardubicích 

Začátkem prosince jsme se 

zúčastnili již 6. adventní výstavy 

pořádané Krajským úřadem 

v Pardubicích. Výstava byla 

zahájena pěveckým sborem a 

proslovem pana radního. Na 

výstavě prezentovala zařízení sociálních služeb z Pardubického kraje 

své výrobky, které si mohou návštěvníci zakoupit. Celá tato akce je 

provázena příjemnou předvánoční atmosférou. 

p. Říhová Švejcarová, manažer kvality 

 

18. Valentýnský ples 

Užijeme si vánoční atmosféru, přivítáme nový rok a už se těšíme na náš 

oblíbený Valentýnský ples. Přípravami žijeme již od začátku ledna. 

Tvoříme výzdobu, domlouváme se na občerstvení, kapele apod. Letos se 

ples konal 13.2.2019, tradičně v Multifunkčním kulturním centru 

Fabrika. I přes to, že se všude kolem nás začalo objevovat chřipkové 

onemocnění, všechno se zvládlo, na ples přijelo mnoho klientů a 

pracovníků ze spřátelených zařízení. Celou akci provázela kapela 

„ABC“. Všichni klienti dostali výherní losy, za které dostali různé ceny. 

Ani tento rok v programu plesu nechyběly soutěže o ceny, především 

soutěže družstev, a Miss a Missák plesu za rok 2019.  
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Své taneční vystoupení nám předvedli přátelé ze stacionáře v Ústí nad 

Orlicí. Ples se nám všem moc líbil a už teď se těšíme na příští. I touto 

cestou bychom rádi ještě jednou poděkovali všem sponzorům za jejich 

dary a Fabrice Svitavy za pronájem prostoru. 

p. Říhová Švejcarová, manažer kvality 
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           Informace 2. oddělení, Domek na ulici Hraniční 

VÁNOCE NA HRANIČNÍ 

Na Vánoce jsme se těšily celý rok. Ještě před 1. adventní nedělí začaly 

přípravy – výzdoba domku i jednotlivých 

pokojů klientek, později pečení cukroví, 

výroba pečeného čaje a zdobení 

stromečku. Při všech činnostech jsme 

poslouchaly a zpívaly koledy. První 

adventní neděli si byly klientky nakoupit 

drobné dárečky na adventní výstavě. 

Druhou adventní neděli navštívila p. 

Kubánková a p. Dospělová tradiční vánoční trhy na náměstí. Zakoupily si 

horký punč a dřevěné vánoční ozdoby. Prohlédly si také krásný 

vyřezávaný betlém.  

Vánoční atmosféru umocnilo naše „Odpoledne s harmonikou“.   

V pondělí 10.12. nás navštívili 

manželé Vodehnalovi, paní ředitelka, 

paní Pavlišová, klientky z oddělení 

„nad prádelnou“, a také bývalá 

kolegyně, paní Krčmářová, kterou 

jsme všichni rádi viděly. Zazpívaly 

jsme si s p. Vodehnalovou známé 

písně, ale také koledy. Pan Vodehnal nás doprovodil hrou na harmoniku.  
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Nechybělo také občerstvení v podobě kávy, pečeného čaje, perníkových 

muffinů a čokoládových lanýžů.  

Vyjádření p. Neklové: „Tady ten chlapec seděl a měl harmoniku a ten 

hrál a ta paní tak zpívala. 

Druháci tady byly – 

Hanička Svobodová  

a Luďka Pokorná a paní 

vedoucí, panečku. No já 

jsem trošku zpívala.“ 

Na Štědrý den ráno u nás zazvonili sousedé. Donesli našim klientkám 

veliký potravinový balík pod stromeček. Popovídali jsme si a vzájemně si 

popřáli hezké vánoční svátky. Tato návštěva nás všechny zahřála u srdce. 

Moc si vážíme dobrých vztahů s našimi sousedy.  

Zbytek dne se nesl ve slavnostním duchu. Rozkrojily jsme jablíčka a 

každá v nich našla hvězdičku, takže věříme, že budeme zdraví celý rok. 

Svátečně oblečení jsme usedly ke stolu a pochutnaly si na filé a 

bramborovém salátu, který jsme společnými silami připravily. Po večeři 

už všechny netrpělivě čekaly na své dárky. Každá z klientek našla pod 

stromečkem to, co si přála. 

Vyjádření p. Kociánové: „Já jsem se v životě neměla tak dobře jako 

tady!“  

Vyjádření p. Řehůřkové: „Hádejte co jsem dostala? Dvě košilky jsem 

dostala a boty černý. Ještě šampóny.“  

 

8 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silvestr klientky oslavily v pohodové atmosféře. Připravily různé druhy 

chlebíčků a připily si k novému roku. Tímto všem přejeme hlavně hodně 

zdraví, štěstí, spokojenosti a ať najdeme vždy důvod k úsměvu 😊.   

 

Klientky a pracovnice z domku na Hraniční. 
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Informace 3. oddělení, Domek na ulici TGM 

Jak jsme pekli svatomartinské rohlíčky 

Blížil se Sv. Martin, proto jsme se s klienty na 3. patře domluvili, že si 

upečeme svatomartinské rohlíčky. Paní Cimburková připravila 

tvarohovou náplň a Paní Hebersteinová 

vyválela, z připraveného těsta, 4 kruhy. 

Každý kruh jsme rozdělili na 8 dílů ve 

tvaru trojúhelníku. Do jedné poloviny 

jsme dali tvarohovou náplň a do druhé 

poloviny zase povidla. Trojúhelníky jsme 

zamotali a vytvarovali do rohlíčků, které 

jsme naskládali na plech a dali péct. Ještě 

teplé je klientky obalily v moučkovém 

cukru ochuceném vanilkou. Vonělo tím celé patro. Všichni se těšili na 

to, jak si u odpolední kávy pochutnají.  

Vyjádření paní Cimburkové:  

„Bylo to dobrý, dala jsem do toho tvaroh, 

takhle jsem to zamotala a upekly jsme to. 

Daly jsme tam taky povidly. Potom jsem to 

krásně obalovala v cukru. Pomáhala mi 

Jaruška. Těším se, až je příště zase 

upečeme.“ 

p. Satrapová, PSS a klienti 3. oddělení   
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Pečení vánočního cukroví 

V krásném adventním čase jsme se 

s klienty 3. oddělení pustili do pečení 

vánočního cukroví. Nejdříve jsme 

připravovali těsta, a to jak sladké, tak 

diabetické. Pak už došlo na to 

voňavé, válení těsta, vykrajování a 

pečení. Pomáhaly p. Vrchotová,  

p. Tejkalová, p. Cimburková, 

z druhého patra se přijely podívat  

p. Voláková, p. Vocelová, p. Blehová 

a z prvního patra se také přišli podívat p. Stloukal, p. Pongrác a p. 

Feková. Samozřejmě ochutnali, aby věděli, jak se nám daří péct 

cukroví. Vonělo celé 3. oddělení. Nakonec 

se cukroví slepilo, ozdobilo a rozdělilo do 

krabic. Upekli jsme ještě vánoční štoly. No 

a už nám nezbývalo nic jiného, než se těšit 

na vánoční svátky a jak bude cukroví 

chutnat. 

p. Kalasová, p. Tilzerová, PSS a klienti  

3. oddělení 
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Vánoce v Domově 

Se začátkem adventu se celý Domov rozvoněl po jehličí z krásné 

vánoční výzdoby, po napečeném cukroví a chodbami se nesly melodie 

oblíbených vánočních koled. Kdo mohl, přiložil ruku k dílu a pomáhal 

s výrobou adventních věnců a vánočních dekorací, s tvarováním 

vanilkových rohlíčků a slepováním lineckého cukroví. 

Netrpělivé čekání na Štědrý den si klienti ukrátili návštěvou tradiční 

Adventní výstavy Domova na rozcestí, kde si mohli vybrat první 

drobnosti pod stromeček, zazpívat si koledy u piana, popovídat si s 

klienty z ostatních oddělení i služeb a pochutnat si na dobré kávě, 

vánočním punči a cukroví. Podívali jsme se i na náměstí Míru k 

dřevěnému betlému v životní velikosti, abychom se s Ježíškem 

domluvili, co bychom si přáli pod stromeček. 

Advent uplynul jako voda a my se dočkali, je Štědrý den. Stůl se 

zaplnil cukrovím a ovocem, celý den si klienti s pracovnicemi zpívali 

koledy, povídali si o vánočních tradicích, zavzpomínali na své blízké, 

koukali jsme na nejoblíbenější pohádky, zkrátka sváteční pohoda. A 

pak přišla ta kouzelná chvíle. Pod nazdobeným stromečkem se 

objevilo spousta vánočních dárků, které každému rozzářily oči a 

přinesly mnoho radosti. Třeba pan Stloukal měl největší radost 

z Margotky. Pan Pongrác zase z teplé zimní bundy, paní Vocelová 

z lapače snů a knihy, paní Líčeníková z mobilního telefonu, a tak 

bychom mohli jmenovat dlouho. Večer jsme zakončili slavnostní 

večeří, tradiční rybkou a bramborovým salátem.  
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A pak už jsme si všichni nechali zdát krásný sen o tom, jak se v 

příštím roce ve zdraví sejdeme u stromečku znovu. 

sl. Hubičková, p. Komárková, PSS a klienti 3. oddělení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavění sněhuláka 

Jednoho krásného zimního dne, plného sněhu, nás s klienty napadlo, 

že se vrátíme zpět do dětských let a postavíme sněhuláka. Nejprve 

jsme se museli teple obléknout. Paní Tejkalová a pan Stloukal 

pomáhali s válením sněhových koulí. Paní Feková, která je na 

invalidním vozíku, se také chtěla zapojit, a tak se rozhodla zametat 

sníh.  
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Zametla ho spousty a měla z toho velkou radost, že i ona se mohla 

zapojit do zimních radovánek. Sněhové koule byly opravdu těžké, 

vzájemně jsme si pomáhali. Sněhulák byl téměř hotov, paní Tejkalová 

s pracovnicemi sháněla, čím by se mu daly udělat ruce, obličej, 

přikrývka hlavy, samozřejmě jsme si poradili a sněhulák byl na světě. 

Pan Stloukal se zapojil do odklízení sněhu s panem údržbářem, paní 

Tejkalové se ani nechtělo jít zpět na oběd. Když jsme se vrátili, zahřáli 

jsme se teplým čajem. Paní Vrchotová nás chválila, celou dobu nás 

pozorovala z okna a říkala, že se nám sněhulák moc povedl. Už teď se 

těšíme na, že si zase někdy stavění sněhuláka zopakujeme. 

sl. Cachová, PSS a klienti 3. oddělení 
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Valentýnský ples pohledem klientů 3. oddělení a domku TGM 

Sotva jsme se rozloučili se starým rokem, hned vypukly horečnaté 

přípravy na 18. Valentýnský ples, který letos připadl na 13. února. Ples 

se tradičně konal ve svitavském multifunkčním centru Fabrika, a sál 

byl vyzdoben tak, že můžeme říct jediné – srdíčka, kam se podíváš. 

I letos naše pozvání přijalo mnoho klientů ze spřátelených organizací, 

a tak jsme se k valentýnským oslavám sešli v hojném počtu. 

Protože u tance vyhládne, bylo pro klienty nachystáno občerstvení 

v podobě sladkého větrníku, k večeři pak nemohl chybět řízek 

s bramborovým salátem. 

Oblíbené hity k tanci zahrála svitavská kapela ABC, na parketě bylo 

pořád plno, jak o život tančili a zpívali klienti, hosté i pracovníci. 

Okouzlující moderátorky pro klienty připravily nejen taneční soutěže 

o drobné ceny, a taky nejočekávanější soutěž plesu – Miss a Missák. A 

kdo nevyhrál při tanci, vyhrál určitě něco pěkného v bohaté tombole. 

Děkujeme všem hostům, že si s námi přijeli ples užít a těšíme se na 

příště! 

sl. Hubičková, PSS a klienti 3. oddělení a domku TGM 
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                              Chráněné bydlení – domy a byty 

Mikulášská diskotéka Slatiňany 29. 11. 2018       

Mikulášské diskotéky ve Slatiňanech jsme se zúčastnili o něco dříve, 

než je svátek svatého Mikuláše. Ten připadá na 6. prosince. Protože se 

svátky obvykle slaví v předvečer, chodí i slavná trojice, svatý Mikuláš v 

biskupském rouchu, čert a anděl, dětem rozdávat sladkosti už 5. 

prosince večer. Hodné děti obdarovávají a nezbedné kárají.  

My jsme byli všichni hodní, a proto jsme byli na diskotéce obdarováni 

nejen něčím dobrým na „zub“, ale i muzikou k poslechu i tanci a 

přátelskou atmosférou, která v sokolovně 

panovala. Program a zábavu, si každý užil 

po svém.  Příjemně unavení jsme se vrátili 

do svých domovů. Nyní už nás čeká 

oblíbený advent, období, které trvá 4 

týdny a naskýtá mnoho příležitostí 

navštívit koncerty a vánoční trhy. Stále je 

se na co těšit. 

Klienti chráněného bydlení byty a domy: 

pp. Kulhavá, Kořínková, Vařejková, Nováková, Hárychová, Stará, 

Novotná. 

Doprovod: p. Vopařilová, p. Trejbalová. 

Zapsala:  

p. Vopařilová – vedoucí CHB byty, společně s klientkou p. Kulhavou. 
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Klienti CHB byty navštívili vánoční trhy 11. 12. 2018 v Brně 

Jako každý rok, tak i letos jsme se vydali do druhého největšího města 

naší republiky Brna, abychom opět navštívili velké vánoční trhy se 

stánky s originálním zbožím a vánočním stromem. Sebou na cestu jsme 

si vzali skvělou náladu a hotovost pro naplnění drobných radostí. 

Brno připravilo ty největší vánoční trhy na náměstí Svobody, další z 

větších jsou na Zelném trhu a na Moravském náměstí. Menší trhy 

bychom našli i v dalších městských částech, a když ne trhy, tak alespoň 

rozsvícené stromy. Atmosféru vánočních trhů doplňuje kulturní 

program.  My jsme si poslechli na náměstí Svobody při ochutnávce 

svařeného vína dětský sbor, který rozezvučel náměstí koledami a 

vánočními písněmi známých českých interpretů. 

Prvořadou atrakcí vánočních trhů je letos obří ruské bílé kolo, bez 

polepů a blikačů.  
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Stojí na Moravské náměstí a nabízí 

z vrcholu výhled na dominanty města. 

Putování po vánočních trzích jsme si 

zpříjemnili přestávkou na dobrou 

kávou a zákusek, v luxusní cukrárně 

s výhledem na vánoční ruch Zelného 

trhu. Všichni jsme si koupili nějakou 

památku či dárek pro blízké, bylo 

z čeho vybírat. Z trhů jsme se 

přesunuli do vánočně vyzdobené 

galerie Vaňkovky. I zde se bylo na co koukat. Obří vánoční strom 

honosně nazdobený barevnými baňkami se tyčil z přízemí do prvního 

patra. 

Oběd jsme si dali tradičně v naší oblíbené v restauraci, kde jsme si i 

trochu odpočali a zhodnotili naše prožitky.  Před odjezdem jsme 

naposledy ještě prošli přilehlým tržištěm okolo Vaňkovky. Nasátí 

vánoční atmosférou, pohodou a klidem v duši jsme se vydali na 

zpáteční cestu. 

„Brno ahoj, těšíme se na další vánoční trhy v příštím roce.“  

Doprovod: p. Vopařilová a p. Vraspírová. 

Zapsala p. Vopařilová – vedoucí CHB byty  

společně s klienty CHB byty: pp. Lux, Morávek, Zedníková, 

Volfová, Kučerová, Švadlenka 
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Vánoční trhy Praha   

Dne 14. 12. 2018 jsme ráno nasedli do vlaku směr Praha, abychom se 

podívali nejen na vánoční trhy, ale i tradiční pražské památky. 

Dvouhodinová cesta vlakem rychle utekla, vystoupili jsme „Praha 

hlavní nádraží“ a pak už jsme vyrazili pěšky směrem na Václavské 

náměstí. Již z dálky jsme viděli bohatou výzdobu a nádherný vánoční 

strom.  Prohlédli jsme si stánky s mnoha krásnými upomínkovými 

předměty a lákavě vypadajícím občerstvením, které jsme s chutí 

ochutnali. Cestou na Staroměstské náměstí jsme vyslechli hudbu 

pouličních muzikantů, svými 

písněmi, ještě více v nás 

navodili vánoční atmosféru. 

Spolu s velkou skupinou 

turistů jsme počkali, až odbije 

Staroměstský orloj. 

Odjížděli jsme unavení, 

bohatší nejen o spoustu zážitků, ale i dárečků. Prožitků bylo tolik, že 

jsme celou zpáteční cestu měli o čem povídat. Byli jsme pořádně 

unaveni, ale určitě spokojeni z krásně prožitého dne. 

Klienti CHB Marie Majerové, ČSA, Dimitrovova 

PSS: p. Dvořáková, p. Lopaurová, p. Chalupníková 
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Oslava „50“ narozenin p. Krákory   

„Dne 21. 1. 2019 jsem si objednal, 

s pomocí klíčového pracovníka paní 

Chalupníkové, čokoládovou podkovu 

a šunkové chlebíčky v supermarketu 

Quanto. V sobotu 26. 1. 2019 jsem si slavnostní pohoštění šel 

vyzvednout a zaplatit. V tento významný den proběhla i má životně 

důležitá oslava. Oslavil jsem 50 - té narozeniny společně s Vlastou, 

Zuzkou, Alčou a Martinem.  Oslava se vydařila, byl jsem spokojen.“ 

Zapsal klient p. Krákora 

 

Rozsvícený dům v Chotovicích 

V prosinci v podvečerních hodinách jsme se s klienty, z vily a z domku 

na ulici Požární, vypravili na rozsvícený dům v Chotovicích.  Cestou 

nás sice zastihnul mírný déšť, ale než jsme dojeli, bylo po dešti a čekal 

nás osvícený domek jako z pohádky.  Majitel pán Trunec nás přivítal 

už u branky a popřál nám příjemnou prohlídku. Kochat jsme se mohli 

nejen osvětleným domem, altánkem, ale i třeba povozem s dárky, 

fontánou a malými jesličkami.  Do pamětní knihy jsme zvěčnili naši 

návštěvu, vyfotili jsme se a darovaným jmelím jsme pak ozdobili naše 

domovy. Všem se nám tam moc líbilo a určitě se tam zase někdy 

vrátíme.  

p. Etzlerová, p. Dvořáková, PSS a klienti CHB domy 
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Valentýnský ples 2019 

Očekávaný den D nastal a my se dočkali Valentýnského plesu, 

plynulo z úst klientů na vile. Oblékli jsme se, jak se říká „do gala,“ a 

vydali se na ples, kam nás dovezl pan Vopařil. Všichni jsme se usadili 

na svých místech, posilnili se dobrým zákuskem a čekali na první 

tóny, které by nás vyzvaly k tanci.  Na parketu bylo okamžitě plno, a 

tak se někteří z nás šli občerstvit do baru točenou kofolou, pitem 

anebo brambůrkami.  

Po vyzvednutí tomboly si někteří z nás šli opět rádi zatančit.  Ti z nás, 

co tančit nemohou anebo neumějí, se na tanec sice jen koukali, ale i 

přesto se pobavili při sledování soutěží. Přiblížila se doba večeře, kdy 

si všichni pochutnali na výborném řízku s bramborovým salátem, ale 

Pomalu se chýlil čas 

našeho odjezdu zpět do 

našich domovů. Tam 

jsme si povzdechli s tím, 

jak to rychle uteklo, že to 

bylo pěkné a že se 

budeme zase těšit na 

příště.  

Tak za rok opět na shledanou na Valentýnském plese. 

p. Etzlerová, PSS a klienti CHB domy 
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                                    Informační okénko služby 

       podpora samostatného bydlení a sociálně terapeutické dílny 

Všechny srdečně zdravím. Ráda bych vám sdělila pár informací o 

fungování STD a PSB.  

V uplynulém období se klienti STD zaměřovali na výrobu svíček, 

textilních výrobků, práci s betonem, s přírodninami. Na adventní 

výstavě jsme prezentovali konečné výrobky, které si mohli návštěvníci 

zakoupit a jako každý rok, tak i letos byla výstava velice úspěšná. 

Klienti pracovali se slečnou Sršňovou na výrobě adventních věnců a 

svíček, podíleli se tak např. na lámání vosku a vyvazování knotů. 

S paní Benešovou vyráběli předměty z betonu, učili se přípravě 

betonové směsi, vylitím nádob na betonový výrobek, po zaschnutí se 

věnovali „broušení“ konečných výrobků např. svícnů, přívěsků. Dále 

klienti s pracovnicemi vyráběli brože, textilní polštáře, tašky, šili 

textilní srdce. Na Valentýnský ples sešili přes čtyři sta srdíček, která 

byla dárkem pro návštěvníky plesu. 

Klienti se zapojují do pracovních činností, mohou se tak rozvíjet, učit 

se novým věcem. Jsou v kontaktu s ostatními, tráví smysluplně svůj 

volný čas. 

V PSB jsou klienti spokojení. Převážná většina dochází do zaměstnání 

a tráví čas dle svého uvážení. V lednu službu ukončila jedna z klientek 

PSB, z důvodu úplného osamostatnění.  
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Klienti v PSB jsou podporováni svými klíčovými pracovníky a 

v případě potřeby se každý z nich může na nás obrátit. Klienti jsou 

velmi samostatní a poskytovaná podpora a pomoc se děje individuálně 

ve spolupráci se všemi zúčastněnými. 

Kavárna Café Rozcestí funguje i nadále velmi dobře, pracovnice paní 

Benešová se věnuje rozšiřování nabídky dezertů, např. čokoládová 

pěna, oříškové sušenky, medová srdíčka, lanýže.  

V průběhu jara získá služba STD nové prostory na ulici Tkalcovská, 

kde bude probíhat pracovní program pro klienty, pod vedením slečny 

Sršňové. 

Dojde ke změně vedoucí v obou zmíněných sociálních službách. Od 

1.3.2019 je jmenována na pozici vedoucí paní Markéta Kalábová. 

p. Hegerová, vedoucí STD a PSB 

 

 

 

 

 

 

 

                                   paní Kalábová 
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             Informační okénko sociálních pracovnic 

Během měsíce ledna 2019 došlo ve službě chráněné bydlení a domov 

pro osoby se zdravotním postižením ke zvyšování úhrad za stravu.  

 

Aktuální úhrady za stravu služby CHB od 1. 1. 2019: 

Celkem úhrada za stravu racionální, dietní      143,- Kč denně

Celkem úhrada za stravu diabetickou             150,- Kč denně 

 

Aktuální úhrady za stravu služby DOZP od 1. 1. 2019: 

Celkem úhrada za stravu racionální, dietní      160,-Kč denně  

Celkem úhrada za stravu diabetickou           167,- Kč denně 

 

Od 1. 2. 2019 došlo ve službě chráněné bydlení také ke zvýšení úhrady 

za ubytování. Důvodem bylo navýšení ceny nájmů bytů a zvyšování 

cen energií. 

 

Aktuální úhrady za ubytování služby CHB od 1. 2. 2019: 

Vila – více - lůžkový pokoj             160,- Kč denně 

Vila – jedno-lůžkový pokoj           170,- Kč denně 

Domek Požární 336/10, 568 02 Svitavy 150,- Kč denně 

Byty 140,- Kč denně 

Chráněné bydlení – byty na adrese: 

Marie Majerové 1779/1, 568 02 Svitavy 145,- Kč denně 

Marie Majerové 1779/4, 568 02 Svitavy 145,- Kč denně 
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Vzhledem k transformaci zařízení dochází také k velkým změnám 

odlehčovací služby. Od 1. 1. 2019 jsme snížili kapacitu ze 6 lůžek na 

lůžek 5. A ke dni 29. 3. 2019 tuto službu ukončíme a již ji nebudeme 

poskytovat. 

 

K 1.3.2019 se vrací na pozici sociální pracovnice paní Mgr. Jana 

Hegerová. Sídlit bude v kanceláři na ulici Tkalcovská 381/1, se sociální 

pracovnicí sl. Chaloupkovou.  
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Blahopřejeme našim klientům k jejich narozeninám 

 
Pan Krákora Roman 

oslavil v lednu 50 let 
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Společenská rubrika: 



 


