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motto:  „Jednou z výhod dobrých skutků je, že povznášejí duši a 
uzpůsobují ji ke skutkům ještě lepším.“  

Jean-Jacques Rousseau  
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Úvodní  slovo     
 
 
         Jestliže se celý rok 2012 nesl ve znamení příprav a následné realizace sloučení 
s Domovem jistoty Devětsil (DjD), pak většinovým hybatelem dění v roce 2013 bylo sladění 
obou pobytových služeb v prvním roce společného fungování pod jednou střechou.  
Původní obavy související s různými nedorozuměními se už od prvních měsíců roku pomalu, 

ale jistě rozptylovaly.  Na malichernosti a rozvoj drobných 
disharmonií ostatně ani nebyl čas. Především bylo nutno 
dokončit plánované stavební úpravy.  Bylo vyhlášeno výběrové 
řízení na dodavatele dvou staveb: nové prosklené kanceláře u 
klientského vchodu, pro personál přímé péče domova se 
zvláštním režimem (DZR) a nájezdové rampy, která klientům 
DZR umožní přímý vstup do zadní (východní) zahrady domova. 
Firma s nejnižší cenovou nabídkou (Ekotempo Krnov), pak obě 
úpravy v letních měsících zrealizovala. Stávající počítačovou síť 
bylo nutno s nárůstem počtu kanceláří rozšířit a instalovat 
výkonnější server.  Hned od začátku roku bylo nutno 
aktualizovat celou řadu smluv, především pak se zdravotními 
pojišťovnami. Vznikly nové webové stránky domova a nový, pro 
obě pobytové služby společný, informační letáček. U hlavního 

vchodu do budovy byla dobudována nová recepce.  Podrobněji na str. 10 ve výčtu dalších 
událostí roku 2013.  
       Rozhodnutí o vstupu do několika projektů a práce související s jejich přípravou, byly také 
po celý rok 2013 všudypřítomné: 1) E-Qalin (rakouský model řízení kvality) – dokončení 
edukace dvou procesních manažerů, jmenování řídící skupiny a pracovních skupin, proškolení 
všech členů a zahájení sebehodnotícího procesu.  2) Projekt OP LZZ „Proškolený pracovník – 
spokojený zákazník“ – dotace z ESF (85 %) a státního rozpočtu (15 %) v celkové výši 1,3 mil. 
Kč, zahájení realizace 1. 12. 2013 a její ukončení 30.4. 2015.  3) Projekt FDV (fond dalšího 
vzdělávání) MPSV „Stáže ve firmách“ – 4 stáže ve čtyřech různých profesích, realizace od 1. 
12. 2013 do 30. 6. 2014.  4) Projekt APSS (Asociace poskytovatelů sociálních služeb) „Značka 
kvality“ – přihláška a uzavření příslušné smlouvy; příprava na certifikaci, která byla stanovena 
na 14. 3. 2014.      
       Už od prvních měsíců roku deficitní rozpočet DZR nás přinutil požádat MPSV o 
dofinancování. Žádost byla úspěšná a do rozpočtu nové služby přinesla injekci v podobě 404 
tis. Kč. Zásluhou našeho zřizovatele byla posílena i příjmová část rozpočtu služby „domov pro 
seniory“ (DS) o dalších  200 tis. Kč. Ani to však nestačilo a snad poprvé jsme vykázali záporný 
hospodářský výsledek, který musel být pokryt z rezervního fondu. Zde jsou jeho hlavní příčiny:  

- rozpočet pro obě sloučené pobytové služby byl sestavován poprvé; některá očekávání se 
na jeho příjmové i výdajové stránce nenaplnila, 

- u služby DS byly příjmy od VZP kráceny o téměř 400 tis. Kč (důsledek revize ze září 
2012), když jsme se po částečně úspěšném námitkovém řízení rozhodli nevyužít 
možnosti soudního sporu, 

- financování dvou poměrně nákladných havarijních situací:  1) hlavní rozvaděč elektřiny 
související s celým prádelenským provozem,  2) propadlá venkovní kanalizace u severní 
strany budovy domova.        

           
 

                        Mgr. Oldřich Jarkuliš - ředitel                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Základní údaje 

Název:    Domov pro seniory                    
                                   Krnov 
                                                           
Sídlo:    Rooseveltova 2141/51,  

Krnov   
 PSČ  794 01  

 
IČ:    00846325          
DIČ:             CZ00846325   
 
Právní forma:  příspěvková organizace 
 
Zřizovatel:      Město Krnov, Hlavní    
                                    náměstí 1,  794 01   Krnov  
 
Bankovní spojení:     č.ú.  239 38 771 / 0100   u   KB  Krnov  
 
Předmět činnosti:      základním předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb dle  
                                    § 49 zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách – domovy pro seniory 
                                    § 40 zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách – pečovatelská služba 
                                    § 50 zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách – domovy se zvláštním rež.                                                                                                                    
 
Registrace služby:     pod č.j.  MSK 165924/2012, ze dne 19.12. 2012   
 
Identifikátory:            7863507 (domovy pro seniory), 2614647 (pečovatelská služba), 
                                    4325007 (domovy se zvláštním režimem)   
Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada Města Krnova. 
Ředitel je ze své činnosti odpovědný Radě Města Krnova. Ředitele v době jeho nepřítomnosti 
zastupuje jím pověřený zástupce, a to v rozsahu práv a povinností daných písemným 
zmocněním.                                                                                                                                                    
Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje písemnosti za organizaci tak, že 
k nadepsanému, natištěnému nebo jinak označenému názvu organizace, připojí svůj 
vlastnoruční podpis.         
 

 



 6 

Pobytová služba - § 49 „domovy pro seniory“ 
Veřejný závazek   
 
 
Poslání:    
Nabízíme bezpečné prostředí otevřené tužbám a 
potřebám klientů, bez pocitu osamění a bezmoci.  
 
 
Cíle:   
Domov pro seniory Krnov se chce stát v našem 
regionu preferovaným poskytovatelem pobytové 
sociální služby pro seniory tím, že bude 
podporovat: 
 
                         - soběstačnost klientů                    - špičkové zaměstnance  
                         - kvalitní a bezpečnou péči            - maximální spokojenost klientů  
                         - komunikaci s veřejností prostřednictvím médií a internetu  
                         - prevenci rizik                               - zajištění odborné supervize  
 
Dlouhodobé cíle:  

- individualizovaná péče o klienty  

- trvalé zlepšování technického stavu zařízení  

- optimalizace prostředí  

- optimální využití lidských a finančních zdrojů     
 
Principy poskytování služby:  

- individuální přístup ke každému klientovi na základě jedinečnosti jeho 
potřeb a zájmů  

- ochrana práv a svobod uživatelů 

- respektování lidské důstojnosti  

- podpora soběstačnosti  

- podpora partnerského vztahu s klientem a jeho rodinou  

- celostní přístup (bio-psycho-sociálně-spirituální) při podpoře a péči  

- profesionální a empatický přístup personálu ke klientovi  
                          
Cílová skupina:  

- senioři starší 65 let, s prokazatelně sníženou soběstačností až úplnou 
závislostí zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc jiné fyzické osoby a kterou nelze zajistit prostřednictvím rodiny nebo 
jiných druhů sociálních služeb,                     

- služba je určena seniorům z Krnova a přilehlých obcí v  rámci obce 
s pověřeným obecním úřadem, ve výjimečných případech a se souhlasem 
zřizovatele je možné přijat i uživatele s trvalým bydlištěm mimo vymezenou 
oblast, příp. mladšího, 

- přijaty nemohou být osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí 
ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, osoby s akutní infekční nemocí, 

- osoby jejichž soběstačnost je snížena z důvodu závislosti na návykových 
látkách a osoby s Alzheimerovou demencí.    
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Organizační struktura  
 
Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel jako statutární orgán, v době jeho nepřítomnosti 
na pracovišti jím pověřený zástupce. Organizaci řídí tak, aby bylo zajištěno naplňování poslání 
organizace a předmětu činnosti.  
 
V domově jsou uplatněny tyto stupně řízení:  

a) ředitel – statutární orgán (3. stupeň řízení)  
b) vedoucí úseku přímé péče o klienty        

(2. stupeň řízení)  
c) vedoucí provozně technického úseku      

(1. stupeň řízení)  
d) vedoucí oddělení úseku přímé péče o 

klienty (1. stupeň řízení) 
e) zaměstnanci s oprávněním řídit práci 

jiných zaměstnanců 
 
Vedoucí zaměstnanci řídí činnost svého úseku (oddělení), jsou odpovědni za plnění úkolů na 
svěřeném úseku (oddělení) a stanovují rozsah úkolů a povinností svých podřízených 
zaměstnanců. Odpovídají za kvalitu práce podřízených zaměstnanců, dodržování a využívání 
pracovní doby, rozpis služeb tak, aby byl zajištěn plynulý provoz. Hodnotí práci zaměstnanců 
a navrhují řediteli opatření ke zlepšení jejich výsledků. Zabezpečují plnění úkolů, vymezených 
v popisech pracovních míst, jimi řízených zaměstnanců. 
Domov se člení dle charakteru činností na 4 úseky: přímé péče o klienty, provozně technický, 
ekonomický a stravovací.   
 
Úsek přímé péče o klienty  - zabezpečuje kvalitní 
poskytování zdravotní, ošetřovatelské a sociální péče 
prostřednictvím všeobecných sester v sociálních službách, 
fyzioterapeutky a pracovníků v  sociálních službách. 
Odpovídá za dodržování hygienických a proti- 
epidemiologických norem a dodržování zásad racionální 
výživy. Vedoucí úseku prostřednictvím vedoucích 
jednotlivých oddělení řídí klíčové pracovníky, kteří 
zabezpečují individuální plánování služby jednotlivým 
uživatelům. Podílí se na tvorbě, zavádění a dodržování 
standardů kvality. Prostřednictvím sociálních pracovnic 
zabezpečuje naplňování zákona o sociálních službách a 
jeho prováděcí vyhlášky. Odpovídá za dodržování pravidel 
pro vyřizování žádostí o poskytnutí pobytových sociálních 
služeb, dle závazných pokynů zřizovatele – města Krnova. 
Prostřednictvím pracovnic pro volnočasové aktivity zabezpečuje aktivizaci uživatelů a jejich 
zapojování do společenského života.  
 
Provozně technický úsek – zajišťuje provoz údržby, prádelny a úklidu. Zabezpečuje běžnou 
údržbu a opravy všech částí budovy, strojů a zařízení domova. Odpovídá za evidenci materiálů 
a hmotného majetku ve skladech. Prostřednictvím vlastní prádelny pere jak veškeré ústavní 
prádlo, tak i osobní prádlo klientů.  Zajišťuje vlastními pracovnicemi úklid všech prostor 
domova, včetně pokojů uživatelů. Pečuje o pozemky, výsadbu a údržbu rostlin, keřů, stromů  a 
zeleně na pozemcích, které spadají pod správu domova.  
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Ekonomický úsek – odpovídá za vedení účetní agendy podle zákona o účetnictví, v souladu 
s českými účetními standardy, vedení mzdové a personální agendy a za evidenci majetku. 
Zajišťuje účelné a hospodárné využívání finančních prostředků, jejich evidenci a plnění 
závazných ukazatelů daných zřizovatelem. Plní úkoly spojené s přípravou rozpočtu, plněním a 
průběžným vyhodnocováním hospodaření a přijímáním potřebných opatření. 
 
Stravovací úsek – zajišťuje přípravu a výdej stravy, vedení účetní a skladové agendy související 
s přípravou jídla. Dohlíží na správnou technologii výroby jídel a dbá na dodržování 
hygienických zásad při výdeji stravy. Pracuje v souladu se systémem kritických bodů HACCP. 
Odpovídá za řádnou evidenci podaných jídel a distribuci jídel vydávaných prostřednictvím 
tabletového systému. 
 

Personální obsazení  
Péči o seniory zajišťuje tým složený ze zdravotnických pracovníků (všeobecné sestry bez 
odborného dohledu, fyzioterapeutka), pracovníků v sociálních službách (pracovníci přímé 
obslužné péče, aktivizační pracovníci) a sociální pracovníci. Zázemí pro ně vytváří pracovníci 
úseků provozně technického (údržba, prádelna, úklid), ekonomického a stravovacího. 
Zaměstnanci úseků onoho zázemí (včetně ředitele) poskytují zhruba z jedné čtvrtiny (25,7 %) 
své služby i pobytové službě „domov se zvláštním režimem“. Pouze zaměstnanci úseku přímé 
péče jsou výhradně zaměstnanci služby „domov pro seniory“.    
 

Název úseku pracovní pozice 

počet 
pracovníků 

na dané 
pozici 

počet 
pracovníků 

úseku 
celkem 

 ředitel 1 1 

ekonomický vedoucí ek. oddělení, personalistka 
ekonomická účetní 
mzdová účetní  

1 
1 

0,5 

3 

provozně 
technický 

vedoucí provozně technického úseku 
dělnice prádelny 
dělnice úklidu 
telefonistka, evidence stravného 
údržbáři 

0,5 
4 

7,75 
1 

1,375 

15 

stravovací vedoucí stravovacího provozu 
kuchaři 
pomocní kuchaři 
skladník potravin, zásobovač 

1 
6 
7 
1 

15 

přímá péče vedoucí úseku přímé péče 
vedoucí oddělení úseku přímé péče 
pracovníci v sociálních službách 
sociální pracovnice 
všeobecná sestra 
volnočasové aktivity 

1 
2 
27 
2 
6 
2 
 

40 

celkem pracovníků DS k 31.12.2013                                                       73,125  74 

Z toho v hlavní činnosti 69,625 a v hospodářské (doplňkové) činnosti 3,50 zaměstnanců 
přepočtených na celé úvazky. 
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Organizační schéma   
 
Vztahy přímé podřízenosti jsou přehledně znázorněny 
v organizačním schématu.  
 
Níže prezentované organizační schéma se vztahuje k poslednímu 
dni roku 2013. Ekonomický, stravovací i provozně-technický úsek 
je sice organizačně začleněn pod službu „domov pro seniory“, ale 
slouží i „domovu se zvláštním režimem“. Ekonomický úsek pak 
také „pečovatelské službě“.    
   
 
 
 
 
 
 

Organizační struktura Domova pro seniory Krnov  k 31.12.2013 
 

 
            

          
          
 
 

 

Ředitel domova 

pro seniory 

 

2 sociální 

pracovnice 

1 mzdová účetní, 

personalistka 

1 ekonomická 

účetní 

7 pomocných 

kuchařek 

1 vedoucí 

stravovacího 

provozu 

0,5 vedoucí 

provozně-

technického 

úseku 

1 vedoucí úseku  

přímé péče 

6 všeobecných 

sester 

0,5 vedoucí 

ekonomického 

oddělení 

1 skladník 

potravin - 

zásobovač 

1,375 údržbáři 

1 vedoucí I. 

odd. 

přímé péče 

1 vedoucí II. odd. 

přímé péče 

2 pracovnice 

v soc. službách – 

volnočas. aktivity 

 

6 kuchařů 

7,75 pracovnic 

úklidu 

1 telefonistka, 

spisová 

pracovnice, 

evidence 

stravného 

12 pracovníků 

v soc. službách 

– přímá 

obsl.péče 

4 pracovnice 

prádelny 

15 pracovníků 

v soc. službách – 

přímá obsl. péče 

Domov se zvláštním 

režimem 
Pečovatelská 

služba 

Domov pro seniory 
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Události roku 2013   
 
V úvodním slovu ředitele (str. 4) už byly stěžejní události 
roku  popsány. Zde předkládáme výčet všech ostatních, 
jejichž význam stojí za zmínku: 

- původní záměr nahradit starou Felicii 
(služební osobní automobil) novým 
autem, nebyl z úsporných důvodů 
realizován s tím, že motoricky 
neopotřebované vozidlo dostalo nový 
kabát v podobě rekonstrukce 
karoserie, 

- významnou změnou bylo od začátku 
roku smluvní zajišťování BOZP a PO 
firmou Exteria s.r.o. Ostrava, čímž zanikla dlouhodobá spolupráce 
s bezpečnostním technikem p. Lorišem, 

- prodloužení smlouvy s dobrovolnickým centrem Slezské Diakonie byla jen 
automatickým pokračováním dosavadní dobré spolupráce,  

- v rámci zkvalitnění prostředí a vybavení tzv. velkého klubu, kde se klienti 
scházejí k volnočasovým aktivitám, byly zde zakoupeny nové stoly a 
instalováno nové osvětlení, 

- přes napjatý rozpočet se nám podařilo kompletně zrekonstruovat a vybavit 
novým nábytkem dva obytné klientské pokoje (jeden v rámci služby DZR a 
jeden na 1. oddělení DS),  

- úprava terasy (instalace zasouvacího okna z její jižní strany) na 2. podlaží 
významně zpříjemnila pobyt klientům na čerstvém vzduchu,  

- stejně jako v minulých letech, nám i v tomto roce, znepříjemňovala život 
občasná prasklá vodovodní potrubí (stupačky); zmiňujeme se zde o tom 
proto, že jejich frekvence už začíná být alarmující, 

- podobný nárůst oprav zaznamenáváme i u signalizačního a dorozumívacího 
zařízení, které umožňuje našim uživatelům, přivolat si v kteroukoli denní i 
noční hodinu na pomoc službu konající personál,    

- oprava chlazení v místnosti pro dočasné skladování použitých 
inkontinentních pomůcek nebyla také levnou záležitostí,      

      
- podpora nezávislého odborníka nebyla v r. 2013 využita; mělo 
to dvě příčiny: jednou z nich bylo přizpůsobování se novým 
podmínkám, po sjednocení obou krnovských pobytových služeb 
a druhou pak nedostatek zájmu zaměstnanců přímé péče o 
kteroukoli (skupinovou, individuální či případovou) supervizi,  
- standard č. 15 nutí poskytovatele kontinuálně zvyšovat kvalitu 
poskytované sociální služby; i v tomto roce jsme využili nabídky 
pražské firmy KALIBRO a prostřednictvím jejich dotazníků 
jsme zjišťovali spokojenost našich klientů; objektivitu jsme opět 
zajistili tak, že většině našich klientů s vyplňováním pomáhali 
studenti SpgŠ a SZŠ Krnov; na rozdíl od minulých let jsme si 
však tentokrát testy vyhodnotili sami; ze závěrečného hodnocení 
vyplynulo, že v tom budeme pokračovat i v letech následujících; 
takto získaná zpětná vazba se ukázala být mnohem 
inspirativnější než centrální zpracování někde v Praze, 
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- rok 2013 byl výjimečný také velkým množstvím výběrových řízení na 
uvolněné pracovní pozice: 

      sociální pracovnice DZR, všeobecná sestra v sociálních službách DS,  
      pracovnice v sociálních službách DZR, vedoucí Pečovatelské služby a  
      především pak nového ředitele Domova pro seniory Krnov (více    
      v závěrečném slovu ředitele). 
       

   

Charakteristika provozu  
Dle § 49 zákona o sociálních službách poskytujeme pobytové služby osobám, které mají 
sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc 
jiné osoby. Sociální služba je zaměřena na poskytnutí ubytování, stravy, pomoci při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu, poskytování pomoci při osobní hygieně, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, zahrnuje sociálně terapeutické činnosti, aktivizační 
činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí. Tyto činnosti  zajišťujeme nepřetržitě sedm dní v týdnu na základě dvoustranné 
smlouvy, uzavírané převážně na dobu neurčitou. V případě zájmu a volné kapacity 
poskytujeme výše uvedené služby i v režimu přechodných pobytů. Cílem poskytované služby a 
činnosti zaměstnanců je zabezpečit seniorům život v domově v požadované kvalitě.   
Ubytování je poskytováno v  bezbariérové budově 
(horizontálně členěné na části A, B, C)  o čtyřech podlažích.  
Poskytovatel má k dispozici 60 jednolůžkových pokojů, 26 
dvoulůžkových pokojů a 8 pokojů je třílůžkových. Vedení 
domova realizovalo loňské rozhodnutí o postupném snížení 
kapacity na 136 lůžek tak, že na všech čtyřlůžkových 
pokojích snížilo počet lůžek na tři. Chybějící 4 lůžka  získalo 
efektivnějším využitím jiných prostor.  
 
Úklid a praní ložního a osobního prádla je prováděno 
v souladu s  Provozním řádem, schváleným KHS 
Moravskoslezského kraje, který upravuje podmínky 
předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a 
upravuje hygienické požadavky na provoz v pobytových 
zařízeních sociálních služeb. Dodržování hygienického 
standardu je sledováno vedoucí úseku přímé péče 
s pravidelným dohledem KHS a smluvního lékaře.  
 
Nepřetržitá ošetřovatelsko – zdravotní  péče je zajišťována prostřednictvím praktických a 
odborných lékařů a zdravotnickými pracovníky. Na začátku r. 2007 byly postupně uzavřeny 
tzv. zvláštní smlouvy se čtyřmi zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě 
ošetřovatelské péče pojištěncům, umístěným v našem pobytovém zařízení sociálních služeb. 
Úhradám za rehabilitační péči se nadále zdravotní pojišťovny brání, a to je důvod proč zatím 
příslušné smlouvy uzavřeny nejsou.  
 
Přímo v budově domova jsou uživatelům k dispozici také soukromé služby – kantýna,  
holičství, kadeřnictví a kosmetika. Jde o služby veřejně přístupné. V pravidelných intervalech 
dojíždí za klienty domova nezbytná pedikérka. Každý čtvrtek mají klienti v budově DS 
k dispozici pobočku městské knihovny.       
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Sociální práce 
Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách byly v domově pro seniory zpracovány 
směrnice ke  Standardům kvality sociálních služeb, včetně jejich příloh a metodických 
pokynů. Na jejich zavádění do praxe a dodržování se podílí všichni zaměstnanci zařízení. 
Součástí těchto standardů jsou i pravidla pro podávání  a vyřizování stížností – Stížnosti na 
kvalitu. Klienti i personál zařízení jsou informováni o tom, že klienti mají možnost si stěžovat, 
jakou formou si mohou stěžovat, kdo stížnost bude vyřizovat a jakým způsobem bude 
vyřizování stížnosti probíhat. 
 
Úhrada za pobyt 
Stanovení výše úhrady za poskytování sociálních služeb je v kompetenci ředitele zařízení, 
který ji stanoví v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 k zákonu o sociálních službách. 
Na konci roku 2012 bylo rozhodnuto o zvýšení úhrady, a to k datu 1.1.2013.  
 
 
 
 
 
Úhrada za pobyt v Domově pro seniory Krnov, Rooseveltova 2141/51 od 1.1.2013 

jednolůžkový pokoj 

1 s balkónem - strava normální 8670Kč 

2 s balkónem - strava diabetická  8820 Kč 

3 bez balkónu - strava normální 8370 Kč 

4 bez balkónu - strava diabetická 8520 Kč 

5 bez sociálního zařízení a bez balkónu - strava normální 7770 Kč 

6 bez sociálního zařízení a bez balkónu - strava diabetická 7920 Kč 

jednolůžkový pokoj - BUŇKA - jedno sociální zařízení pro dva jednolůžkové pokoje 

7 buňka s balkónem – strava normální 8370 Kč 

8 buňka s balkónem – strava diabetická 8520 Kč 

9 buňka bez balkónu - strava normální 8070 Kč 

10 buňka bez balkónu - strava diabetická 8220 Kč 

11 jednolůžkový průchozí bez balkónu - strava normální 7620 Kč 

12 jednolůžkový průchozí bez balkónu - strava diabetická 7770 Kč 

dvoulůžkový pokoj 

13 s balkónem - strava normální 8070 Kč 

14 s balkónem - strava diabetická  8220 Kč 

15 bez balkónu - strava normální 7770 Kč 

16 bez balkónu - strava diabetická 7920 Kč 

17 bez sociálního zařízení a bez balkónu - strava normální 7320 Kč 

18 bez sociálního zařízení a bez balkónu - strava diabetická 7470Kč 

třílůžkový pokoj 

19 strava normální  7320 Kč 

20 strava diabetická 7470 Kč 

 
Podle § 73 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách musí uživateli po zaplacení úhrady za 
pobyt v zařízení zůstat alespoň 15% jeho příjmů. Klientům, kterým příjmy nepostačují na 
plnou úhradu nákladů za pobyt v zařízení, je úhrada snížena tak, aby byla podmínka splněna.  
Domov pro seniory Krnov poskytuje služby sociální péče – domovy pro seniory – převážně  
formou celoročního pobytu. V roce 2013 využilo přechodný pobyt 3 osoby. Nových uživatelů 
bylo přijato 26. Strukturu nových uživatelů, včetně  věkové struktury znázorňuje  přiložený graf 
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Struktura nových uživatelů podle roku

3

23

muži

ženy

 
 

 

 

 

Věková struktura nových uživatelů

5

18

3

ženy 65 -84 let

ženy 85 let a výš

muži 65-84 let

 
 
 Domov pro seniory Krnov v roce 2013 opustilo celkem 32 uživatelů, z toho se 2 uživatelky 
vrátily domů, nebo odešly do jiného zařízení sociálních služeb a 30 uživatelů zemřelo. 
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Struktura uživatelů, kteří domov opustili, 

podle rodu a důvodu ukončení

5

25

2

muži úmrtí 

ženy úmrtí 

ženy ukončení
a

 

Věková struktura uživatelů, kteří domov 

opustili

3
27

20

muži 84 let a méňě

muži 85 let a více

ženy 84 let a více

ženy 85 let a více

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Využití poskytované služby v roce 2013 vyjadřuje následující graf 
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97

98

99

100

101

102

103

počet klientů

leden březen květen červenec září listopad

měsíc

 

 
Celkový počet uživatelů Domova pro seniory Krnov k 31.12.2013 byl 99, převážnou většinu 
tvořily ženy (85%). V následujících grafech je znázorněná struktura uživatelů podle rodu a také 
jejich věková struktura k datu 31.12.2013. 
 

Struktura uživatelů podle rodu

14

85

muži

ženy

 

Věková struktura uživatelů

1 11

3351

3

27-65 let

66-75 let

76-85 let

86-95 let

nad 96 let
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Velmi významnou příjmovou kapitolu v našem hospodaření tvoří příjmy z příspěvků na péči 
(PnP) od uživatelů služby. Stanovit, kolik bude předpokládaný příjem z PnP pro daný rok je 
velmi problematické, protože struktura uživatelů s příspěvkem na péči je značně proměnlivá. 
Pro srovnání uvádíme níže uvedené grafy, které znázorňují změnu situace v průběhu roku 
2013. 
 

Počet klientů dle příspěvku na péči k 1.1.2013

7

20

27
24

25
PnP nemá

1. stupeň PnP

2. stupeň PnP 

3. stupeň PnP

4. stupeň PnP

 

Počet klientů dle příspěvku na péči k 31.12. 2013

6
14

28
26

25 PnP nemá

1. Stupeň PnP

2. stupeň PnP

3. stupeň Pnp

4. stupeň Pnp

 
 
Vzdělávání sociálních pracovníků: 
 
Sociální pracovník má povinnost dalšího vzdělávání k výkonu sjednané práce, kterým si obnovuje, 
upevňuje a doplňuje kvalifikaci  podle § 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů. Další vzdělávání bylo oběma sociálními pracovnicemi v r. 2013 splněno 
výhradně účastí na akreditovaných (MPSV)  vzdělávacích programech. Dokladem o absolvování 
těchto vzdělávacích programů je osvědčení vydané pořádajícím vzdělávacím zařízením. 
Přehled absolvovaných seminářů: 
 -  „Opatrovnictví podle nového občanského zákoníku“ 
-   „problematika zajišťování fakultativních činností při poskytování sociálních služeb“ 
-   „změny v novém občanském zákoníku“ 
-   „zákon o sociálních službách – aktuality a praxe“ 
 -  „sociální šetření“ 
-   „biografická anamnéza“ 
-   „stížnosti na kvalitu – informační povinnost“ 
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Přímá péče o klienty 

 
Zdravotní a ošetřovatelská péče 
 

Zdravotní a ošetřovatelská péče byla v roce 2013, poskytována v souladu s § 36 zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.  

Péče byla poskytována v nepřetržitém provozu. Lékařem indikované výkony, byly 

zdravotnickým personálem provedeny lege artis. 

Ne všechny indikované zdravotní výkony, které byly v našem zařízení provedeny, byly 

zdravotním pojišťovnám vykazovány pod odborností 913 – všeobecná sestra v sociálních 

službách (zákon č. 439/2008 Sb., vyhláška č. 134/1998 Sb.), protože všechny zdravotní 

pojišťovny, se i v roce 2013 bránily proplatit práci všeobecných sester. 

 

Pořadí zdravotních výkonů dle jejich četnosti provedení v našem zařízení za rok  2013: 

 

 

Bonifikační kód za práci všeobecné sestry  - časová dispozice 10 minut         06613          

Bonifikační kód za práci všeobecné sestry  - v době pracovního volna              06649 

Aplikace léčebné terapie p.o., s.c.,i.m.,i.v.,                                                         06623   

Péče o ránu                                                                                                            06629 

Komplex odběr biologického materiálu                                                             06621 

Komplex klyzma, laváže, ošetření permanentních katétrů                              06631 

 

 

 

Domov pro seniory Krnov má uzavřené smlouvy s těmito pojišťovnami:  

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR – 111, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR – 

211, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – 205, Revírní bratrská pokladna 213. 

 

Celkové příjmy od zdravotních pojišťoven za rok 2013: 

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna 432 365,40 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 278 638,92 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 127 944,90   

Revírní bratrská pokladna 279 927,90 

Celkem za rok 2013 1 118 877,12 

 
 
 
 
Zdravotní úsek: 
V našem zařízení je klientům zaručeno právo na svobodnou volbu lékaře a zdravotní 
pojišťovny. Domov pro seniory Krnov zajišťuje lékařskou péči klientům převážně 
prostřednictvím  smluvního lékaře MUDr. M. Smýkala, ordinujícího  1x týdně v domově. 
V případech nutnosti (zhoršený zdravotní stav, přání klienta), přichází po telefonické domluvě 
za svými pacienty do domova i mimo ordinační hodiny.  
Podobně, jako smluvní lékař, docházejí do domova i ostatní praktičtí lékaři za svými pacienty. 
V roce 2013 se zvýšil počet těchto lékařů, což svědčí o tom, že opravdu dáváme klientům 
svobodnou vůli ve výběru svého lékaře. 
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Počet praktických lékařů a klientů v Domově pro seniory Krnov ke dni 31.12. 2013: 
 
 

Ošetřující lékaři v Domově pro seniory Krnov Počet ošetřovaných klientů 

1 -  smluvní lékař – MUDr. M. Smýkal 
  74 klientů 
 

9 - ostatních ošetřujících lékařů 
   27 klientů 
 

 
 
 
 Do domova nadále docházeli  v pravidelných intervalech odborní lékaři z oboru ortopedie, 
urologie a psychiatrie. Návštěvy lékařů, vyšetření klientů a objednávky k prohlídkám evidují a  
zajišťují vedoucí oddělení úseku přímé péče (staniční sestry).  
V roce 2013 došlo k pozitivnímu posunu ve spolupráci mezi Domovem pro seniory Krnov  
a Ústavní lékárnou SZZ Krnov. Po vstřícném jednání mezi vedením domova a vedením 
lékárny, došlo k dohodě, že domovu zajišťují donášku léků pracovníci lékárny.  
V září 2013 bylo předmětem kontroly KHS dodržování zákona 258/200 Sb. o ochraně 

veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 537/2006 Sb. § 6, o očkování proti 
přenosným nemocem – kontrola proočkování proti pneumokokům. Kontrola byla 
vyhodnocena - bez závad. 
Jedna z věcí, která nás mrzí, se vedení domova v roce 2013 nepovedla.  
Po odchodu fyzioterapeutky, která odešla do starobního důchodu, jsme přes veškerou snahu, 
nenašli adekvátní náhradu. Nepřítomnost této pracovnice jsme vyřešili přesunem jedné 
registrované zdravotní sestry z oddělení, na tzv. ošetřovatelskou rehabilitaci. Pracovnice na 
tomto úseku provádí rehabilitační ošetřovatelství v sociálních službách. S klienty provádí  

vertikalizaci, nácvik vstávání a chůze, zajišťuje skupinové cvičení (5x týdně). Skupinové 

cvičení může využít každý klient našeho domova. Pomáhá při aktivaci svalové kondice 
dolních končetin, pomocí  Elektrického mobilního šlapadla – TERA v lůžku klienta.   
Ve spolupráci s odborným lékařem ortopedické ambulance, MUDr. Jiřím Tesarčíkem, se 
podařilo vybavit další klienty novými kompenzačními pomůckami, hrazenými zdravotními 
pojišťovnami, které pomáhají seniorům k aktivnímu  pohybu v domově i mimo něj. V roce 
2013 pokračovalo vybavování pokojů elektrickými polohovacími lůžky. 
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Přehled pádů v roce 2013 rekapitulují následující grafy:  
              
                                                                                                

Počet pádů na 2. oddělení

8

40

počet pádů na 2. oddělení
se zraněním

počet pádu na 2. oddělení 
bez zranění

 
 

Počet pádů na 3. oddělení

11

21

počet padů na 3. oddělení
se zraněním

počet pádu na 3. oddělení
bez zranění

 

Celkem pádů v DS

19

61

celklem pádů v DS se zraněním

celkem pádů v DS bez zranění 

 
 

 
 

Pády klientů v domově   

pád z lůžka   6 

vstávání z lůžka   1 

opření se o nestabilní oporu (chodítko, stolek)   3 

nestabilita při chůzi (náhlé závratě) 27 

zakopnutí,uklouznutí při chůzi   6 

jiné (vstávání z křesla, ujetí inv. vozíku, výtah,)  35 
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Sledování dekubitů jako indikátor kvality ošetřovatelské péče v DS za rok 2013: 

 

Počet ošetřovaných klientů s dekubity na 2. a 3. oddělení:

1

3

počet ošetřovaných klientů na 2.

oddělení

počet ošetřovaných klientů na 3.

oddělení

 
  

Počet dekubitů na 2. a 3. oddělení:

1

6

počet dekubitů na 2. oddělení

počet dekubitů na 3. oddělení

 
 

 
 
 

Počet dekubitů vzniklých v DS a donesených:

3

4

počet dekubitů
vzniklých v DS

počet dekubitů
donesencýh

 
 
Přímá obslužná péče: 
 

Přímou obslužnou péči zajišťovalo dvacet sedm pracovníků, s osvědčením k výkonu povolání 

„pracovník v sociálních službách“, dle § 116, odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 

službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb.   

Činnosti pro volnočasové aktivity zajišťovaly dvě pracovnice v sociálních službách. Výše 

uvedený počet pracovníků platil do prosince roku 2013. 

 

Pracovníci v přímé péči zajišťují hlavně tyto činnost:  
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- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

- pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro výkon osobní hygieny 

- společně s klientem vytváří a vedou individuální plán v roli klíčového pracovníka 

- vedou klienta k maximální míře soběstačnosti, podporují, obnovují a využívají 

zachované funkce 

- další činnosti nezbytné k hladkému chodu oddělení - pomoc s adaptací na nové 

prostředí, manipulace s prádlem, chystání jídelny, doprovod klientů, dbají na běžný 

úklid a čistotu prostředí atp.... 

Vzdělávání pracovníků  přímé péče byla v roce 2013 věnována velká pozornost. Vedení domova 
si uvědomuje, že proškolený pracovník, který má teoretické znalosti a umí je využít v praxi, je 
schopen zvyšovat kvalitu poskytované služby. V roce 2013 jsme spolupracovali se vzdělávací 
firmou Seduca – vzdělávací centrum, Komenského 1190/1, Žďár nad Sázavou. Semináře byly 
lektorovány přímo v  Domově pro seniory Krnov. Výhodou konání seminářů přímo na 
pracovišti  je jejich dostupnost ze strany zaměstnanců.  
 
Přehled  seminářů, které absolvovali naši zaměstnanci  v rámci vzdělávání pracovníků úseku 
přímé péče v roce 2013: 
 

- Biografická anamnéza 

- Management inkontinence 

- Aktivizační techniky v sociálních službách 

- Uspokojování potřeb seniorů 

- Kvalita sociálních služeb 

- Péče o klienty s demencí 

- Sociálně právní minimum 

- Základy laické první pomoci v sociálních službách 

- Prevence infekčních onemocnění 

- XVII. Gerontologické dny Ostrava 

- Komunikace s uživateli trpícími Alzheimerovou chorobou 

- BOZP+PO 

- Jaké změny přinese nový občanský zákoník 
 
 

 
V domově probíhaly 1x týdně pravidelné pracovní porady 
personálu přímé péče, kde pracovníci měli možnost 
připomínkovat nově navrhované pracovní postupy a 
aktualizované znění směrnic k jednotlivým standardům kvality.  
V listopadu proběhla ve dvou termínech pravidelná školení 
BOZP a PO. Sebevzdělávání podporuje vedení DS  odebíráním 
časopisů Sociální služby, Sociální péče, Rezidenční péče, Sestra 
a Ošetřovatelská péče, které si může zaměstnanec zapůjčit 
prostřednictvím svého vedoucího.  
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Stravování 
 
Klientům našeho domova je poskytována celodenní strava 5x denně, diabetikům 6x denně. 
Stravování je zabezpečeno prostřednictvím vlastního kuchyňského provozu, dle zásad 
racionální výživy a v souladu se systémem HACCP, což je tzv. systém kritických bodů. Ten 
zajišťuje stálou kontrolu nad bezpečností pokrmů i potravin ve všech fázích výrobního 
procesu, tj. od příjmu surovin přes výrobu, 
skladování, až po jejich výdej (distribuci).  
 
Provozní hygiena je na vysoké úrovni. 
Kontrolní činností Krajské hygienické stanice 
v Ostravě, pracoviště Bruntál, nebyly v roce 
2013 zjištěny žádné závady  a nedostatky. 
  
Nabízíme výběr obědů ze dvou hlavních jídel. Možnost výběru platí i u každé diety 
(racionální, šetřící, diabetická), včetně výběru příloh,výběr ze dvou snídani,výběr teplé nebo 
studené večeře a z pěti druhů nápojů.  
V průběhu celého roku jsme zajišťovali celodenní stravu pro klienty Domova pro seniory a 
Domova se zvláštním režimem, obědy vlastním zaměstnancům, v rámci hospodářské 
(doplňkové) činnosti cizím strávníkům, klientům pečovatelské služby a krnovským hasičům. 
Uživatelům naší služby poskytujeme stravu dle pokynů lékaře a zjištěných potřeb konkrétního 
klienta. Např. v době zjevného nechutenství používáme speciální stravu ve formě  
kompletního a vyváženého tekutého přípravku Nutridrink, Diasip a Cubitan s bohatým 
obsahem  minerálů a vitamínů. Klienti, kterým je podávána mixovaná strava, trpí úbytkem 
hmotnosti nebo mají jiné potíže při příjmu potravy, jsou sledováni nutriční terapeutkou, 
smluvní spolupracovnicí DS. Jejím úkolem je doporučit nám u těchto klientů skladbu a formu 
stravy tak, aby bylo riziko tzv. malnutrice omezeno na nejnižší možnou míru.     
 
Pro zkvalitnění provozních podmínek byl v roce 2013 stravovací provoz vybaven novým  
kuchyňským nádobím. 
 
V rámci zjišťování spokojenosti klientů se stravováním byl proveden průzkum dotazníkovou 
formou/Kalibro/. Byla jím sledována spokojenost či nespokojenost se skladbou jednotlivých 
jídel, kvalitou a vyvážeností stravy i personálem stravovacího provozu. 
Ankety se zúčastnilo 80 procent klientů a dopadla velmi dobře. 
 
V domově je zřízená stravovací komise, ve které mají rozhodující slovo zástupci našich 
klientů. Není to snadné, ale pokud to je jen trochu možné, upřednostňujeme přání našich 
uživatelů. 
 
Přehled o počtu připravované stravy pro klienty našeho Domova pro seniory a Domova se 
zvláštním režimem, počtu obědů pro naše zaměstnance, klienty Pečovatelské služby i cizí 
strávníky, jakož i přehled o nákladech a tržbách podávají následující tabulky: 

 
Počet vyrobených jídel pro naše uživatele 

strava Racionální diabetická celkem 

Počet jídel 32 081 15 253 47 334 

Počet vyrobených obědů 
Obědy vlastní zaměstnanci pečovatelská služba cizí strávníci  

Počet obědů 17 912 35 248 11 577  
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Náklady na potraviny a tržby 
náklady na 
potraviny 

tržby vlastní 
uživatelé 

tržby 
uživatelé PS 

tržby 
zaměstnanci  

příspěvek FKSP tržby cizí 
strávníci 

 

4 964 672,35 
Kč 

6 087 683 Kč 2 144 880 Kč  573 344 Kč 17 446,94  Kč 694 620 Kč  

       

 
 
Vzdělávání na úseku stravování: 
 
Vzdělávání v roce 2013 se zúčastnilo celkem 15 zaměstnanců kuchyně a bylo převážně 
zaměřeno na hygienické požadavky ve stravovacích provozech. Vedoucí stravovacího provozu 
se účastní pravidelně kursů vzdělávací agentury Jídelny.cz a konferencí Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb ČR. Poznatky získané na seminářích a školeních jsou 
přímými účastníky předávány všem ostatním pracovnicím stravovacího úseku.    

 
 
 
 
 
 
 
Provozní činnost 
 

Pravidelnou údržbu a opravy majetku domova, budov, 
zahrady, kotelny, prádelny, kuchyně, pokojů, vozového 
a strojního parku aj. zajišťují pracovníci provozního 
úseku. Přesto, že je domov zařízení relativně nové, 
potřeba provádění oprav a údržbových prací je stále 
častější, náročnější a především nákladnější. 
Běžnou údržbu a drobné opravy provádíme vlastními 
silami; rekonstrukce, opravy strojního zařízení a opravy 
většího rozsahu provádíme dodavatelsky. 
V rámci vlastní běžné údržby byly prováděny úpravy 
keřových porostů a travnatých ploch, čištění a údržba 

zpevněných ploch a komunikací, opravy a nátěry zahradních laviček, běžné opravy budov a 
technických zařízení, doplnění vybavení sociálních zařízení pro uživatele, běžné opravy 
elektrického zařízení, evidence a kontrola elektrických spotřebičů uživatelů, opravy jejich 
nábytku a vybavení, kontrola požárních klapek, drobné opravy technického vybavení kuchyně  
(myčky aj.). 
Dodavatelsky byly provedeny opravy technologií v kuchyni, opravy výtahů, oprava maleb a 
nátěrů dle harmonogramu, revize a kontroly vyhrazených technických zařízení, opravy 
dorozumívacího zařízení a signalizace, oprava žaluzií na pokojích uživatelů atd. 
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Provoz prádelny 
 
Technologické vybavení prádelny umožnilo zpracovat níže uvedené množství prádla, včetně 
jeho třídění, praní, sušení, žehlení a provádění oprav. Náklady na zpracování uvedeného 
množství  prádla jsou vyčísleny bez spotřeby elektrické energie a vody, neboť nemáme 
zařízení na samostatné měření energií. 
Množství zpracovaného prádla 

Typ prádla Množství 

Domovské prádlo 86,42 t 

OOPP zaměstnanců  15,17 t 

Osobní prádlo uživatelů  37,35 t 

Zpracované prádlo celkem 138,94 t 

 
 
Spotřeba materiálu a náklady na zpracování prádla 

Materiál Náklady 

Prací prostředky 344 042 Kč 

Ostatní materiál, čistící a hygienické 
prostředky, aviváž, krejčovské potřeby 

   45 860 Kč 

Náklady na materiál celkem  389 902 Kč 

 

Náklady na energie a odpadové hospodářství: 
Likvidaci odpadů,  vzniklých  v souvislosti s provozem domova a poskytováním sociální 
služby, zajišťují odborné firmy. Svoz komunálního odpadu zajišťují Technické služby Krnov 
s.r.o., svoz nebezpečného odpadu nám zajišťuje společnost AVE CZ odpadové hospodářství 
s.r.o. Mohelnice. Během roku bylo vyprodukováno 16,12 t nebezpečného odpadu , z nichž 
převážnou část tvoří pleny a jiný infekční  materiál a 30,42 t komunálního  odpadu. Přehled o 
nákladech na likvidaci odpadu je uveden v tabulce. 

 
Celkové nákl. na likvidaci odpadů Náklady na nebezpečný odpad Náklady na komunální odpad 

395 619 Kč 258 065 Kč 137 554 Kč 

 
 
 
Náklady a spotřeba energií a PHM v hlavní a hospodářské činnosti  v roce 2013 jsou uvedeny 
níže: 

Druh energie Spotřeba v mj Náklady v Kč 

elektřina 374,293 MWh  1 502 641.- 

Teplo 3 565     GJ   1 907 510.- 

Voda 9 838  m3    329 584.- 

benzín    893  l      32 136.- 

Nafta 2 807  l      97 500.- 
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Zabezpečení požární ochrany a bezpečnosti práce: 
V rámci plnění povinností uložených v zákoníku práce č. 262/2006 Sb.  a zákoně č. 133/1985 
Sb. o požární ochraně, včetně souvisejících předpisů, zabezpečuje zaměstnavatel pravidelná 
školení zaměstnanců PO a BOZP, která proběhla v říjnu ve dvou termínech. Školení a 
přezkoušení provedla školitelka firmy EXTÉRIA TRADE s.r.o. – BOZP a PO. 

 

Vybrané údaje o hospodaření 

Závazné ukazatele v tis. Kč pro všechny služby  stanovené zřizovatelem – Město Krnov na rok 
2013 byly následující: 

 Mzdový limit   22 025 tis. Kč – hlavní činnost 
 Limit OOV        280 tis. Kč – hlavní činnost 
 Odvod odpisů       747 tis. Kč – hlavní i hospodářská činnost 
 
Závazné ukazatele stanovené zřizovatelem byly dle předloženého rozboru hospodaření 
splněny. 

Nevyčerpané finanční prostředky na dorovnání odpisů budou uhrazeny zřizovatelem Město 
Krnov na BÚ DS Krnov v roce 2014. 

 

1. Příjmová část - skladba rozpočtu 

 

Přijaté dotace 

 

Druh dotace                                          Plán v  Kč                  Skutečnost v Kč 

 

Dotace MPSV                                       8 569 000.-                       8 569 000.- 

Příspěvek zřizovatele                           6 236 000.-                       6 213 490.16 

Příspěvek na sloučení                                                                       269 217.10 

Dotace EU – operační program                                                        25 994.- 

____________________________________________________________________ 

 

Celkem                                                 14 805 000.-                      15 077 701.26 

 

                                                                   

Vlastní příjmy 

  

Druh příjmu                                        Plán v Kč                      Skutečnost v Kč 

 

Klienti 

Pobyt +strava+služby                           14 353 000.-                      14 344 047.61     

Příspěvek na péči                                  11 800 000.-                      12 119 046.- 

Zdravotní výkony                                   1 500 000.-                        1 975 474.23 

____________________________________________________________________ 

 

Celkem                                                   27 653 000.-                      28 438 567.84  

 

Ostatní 
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Stravné cizí                                             2 876 000.-                        2 720 112.82                                                                                   

Stravné zaměstnanců                               575 000.-                           510 668.79                                          

Nájemné                                                    110 000.-                             93 314.63     

____________________________________________________________________ 

 

Celkem                                                   3 561 000.-                        3 324 096.24 

 

                                                          

Jiné  příjmy 

 

Druh příjmu                                          Plán v Kč                      Skutečnost v Kč 

 

Výnosy z prodeje DHM                                                                       72 245.43 

Dary                                                                                                     206 860.99          

Ostatní výnosy                                           133 000.-                          149 378.77 

(úroky,  odpisy – transf. podíl) 

____________________________________________________________________ 

Celkem                                                       133 000.-                          428 485.19   

 

 

 

Celkové příjmy v hlavní a  hospodářské činnosti 

 

Domov pro seniory                                                                              28 547 227.34  Kč 

Pečovatelská služba                                                                               4 120 581.41  Kč 

Domov jistoty Devětsil                                                                        11 792 223.04  Kč 

 

Hospodářská činnost                                                                            2 808 818.74  Kč  

  ___________________________________________________________________ 

Celkem                                                                                                 47 268 850.53 Kč 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

2. Výdajová část rozpočtu 

 

Výdaje a spotřeba v roce 2013 

 

 

Druh výdaje                                              Plán v Kč                     Skutečnost v Kč 

Materiál 

Potraviny                                                     5 780 000.-                   5 648 158.34 

Prádlo, oděv, obuv                                           79 000.-                       66 712.51     

PHM                                                                116 000.-                     129 636.22 

Zdravotnický materiál                                   160 000.-                     147 316.19 
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Všeobecný materiál                                     1 266 000.-                  1 667 029.32   

DHM  do 40 tis.                                               290 000.-                     524 198.94 

Poznámka : nákup PC sestavy, nábytek do pokojů klientů, polohovací křesla, vybavení 

pracovny PSS, vozíky, průmyslový vysavač a jiný drobný majetek 

 

Spotřeba energie                                          3 319 000.-                 3 739 735.40      

Opravy a údržba                                            620 000 .-                   953 557.78 

Poznámka : oprava vodovodu, elektroinstalace, výtahů, signalizačního zařízení, 

malování interiéru, údražba aut  a nezbytné  opravy a údržba přístrojů a zařízení 

v kuchyni a v prádelně 

 

Služby 

Spoje,telefony                                                 153 000.-                   134 779.94 

Ostatní služby                                             1 614 000.-                1 873 998.21           

Poznámka: nájemné, poštovné, školení, bank. poplatky, poradenství, recepční služba, 

odvoz komunálního odpadu, odvoz nebez. odpadu, odborné služby k PC 

 

Osobní náklady                                                                                             

Mzdy                                                         22 705 000.-               22 580 645.- 

OOV                                                               280 000.-                    268 014.-   

OOV – dotace EU                                                                               17 900.- 

Náhrada za nemoc                                        142 000.-                     169 450.- 

Zdravotní a soc.pojištění                           7 765 000.-                 7 693 830.- 

Zákonné pojištění Kooperativa                     97 000.-                      97 627.47 

Zákonný příděl do FKSP                              227 000.-                   227 501.-                                              

Cestovné                                                           26 000.-                      22 819.- 

 

Jiné náklady z činnosti                                 354 000.-                    895 684.60 

Poznámka: daně a poplatky, pojistné, dovolenky, prodaný majetek, zápočet VZP 

Odpisy hm. Inv. majetku                             815 000.-                    882 291.-     

 

Celkové výdaje v hlavní a hospodářské činnosti 

                                         

Domov pro seniory                                                                     28 876 105.65 Kč 

Pečovatelská služba                                                                      4 107 811.68 Kč 

Domov jistoty Devětsil                                                                12 253 707.63 Kč 

 

Hospodářská činnost                                                                    2 503 259.96 Kč 

________________________________________________________________ 

Celkem                                                                                        47 740 884.92 Kč 
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Hospodářský výsledek v hlavní a hospodářské činnosti 

 

Domov pro seniory                                                                      - 328 878.31  Kč 

Pečovatelská služba                                                                         12 769,73  Kč 

Domov jistoty Devětsil                                                                - 461 484.59  Kč 

 

Hospodářská činnost                                                                     305 558.78  Kč 

____________________________________________________________________ 

 

Hospodářský výsledek  celkem                                                  - 472 034.39 Kč  

_____________________________________________________________________ 

 

Přijaté dary 

Velký dík patří všem dárcům a sponzorům, bez jejichž štědrosti a laskavosti se naše činnost 
rozhodně neobejde. Díky jejich finančnímu přispění jsme mohli realizovat některé 
společenské a kulturní akce pro uživatele, pořídit prezentační materiály domova.  To vše 
s cílem poskytovat uživatelům službu na vysoké úrovni a k jejich spokojenosti. 

V roce 2013  byly naší organizaci poskytnuty sponzorské dary v celkové výši   166 146,95-- Kč. 

dárce                popis                             částka Kč 
MARTEK MEDICAL, Třinec     finanční dar – sociální účely klientů domova      48 163,95   
DICONA Praha                                   věcný dar – váha SOEHNLE                                  31 257,- 
Ing. Zuzana Zahradníková, Krnov     finanční dar – potřeby klientů domova                 20 000,- 
Krnovská škrobárna Krnov                 finanční dar – potřeby klientů domova                  20 000,- 
MUDr.Pavel Komínek-Velká Polom finanční dar- nákup pomůcek                                 10 000,- 
Ing. Jan Heczko, Krnov      finanční dar – potřeby klientů domova                    8 000,-  
Martanová, Hradec Králové                finanční dar – potřeby klientů domova          6 000,- 
Novotná, Krnov                             finanční dar – potřeby klientů domova          6 000,- 
vanBaerle, Pardubice                          finanční dar – pobřeby klientů domova                     5 000,- 
    
Cartouche,Horní Suchá                       finanční dar – potřeby klientů domova       1 500,- 
AVE Mohelnice       finanční dar – potřeby klientů domova                  1 000,- 
Pavel Pavlík Krnov       finanční dar – potřeby klientů domova                  1 000,- 
Miroslav Hutař-Velké Heraltice     finanční dar – potřeby klientů domova                  1 000,- 
Gastro – KISS RADOMÍR                            FINANČNÍ DAR – POTŘEBY KLIENTŮ DOMOVA            1 000,- 
 
 
 
KONTROLNÍ ČINNOST 
 
Vnitřní kontrolní systém v domově je zajišťován v souladu 
s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné 
správě a jeho prováděcí vyhlášky. V souladu s platnou právní úpravou 
byly v organizaci vypracovány vnitřní předpisy, platné a závazné pro 
všechny vedoucí zaměstnance a pověřené pracovníky, které jsou 
dodržovány a pravidelně aktualizovány. 
 
Směrnice k provádění vnitřních kontrol definuje pracovníky oprávněné 
k provádění kontrolní činnosti, jasně stanoví vedoucím zaměstnancům 
rozsah jejich pravomocí a odpovědností při provádění kontrolní 
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činnosti a při nakládání s veřejnými finančními prostředky a ukládá jim, aby o všech operacích a 
kontrolách byla vedena příslušná dokumentace, aby byla přijata nezbytná opatření k ochraně 
veřejných prostředků a bylo zajištěno hospodárné, efektivní a účelné využívání veřejných prostředků. 
 
Vnitřní finanční kontrola je zabezpečována příkazcem operací, správcem rozpočtu  a vedoucími 
zaměstnanci tak, aby bylo zajištěno průběžné sledování operací při hospodaření s veřejnými 
prostředky, od jejich plánování, realizace až do konečného vypořádání a vyúčtování. Průběžné 
hodnocení výstupů operačních postupů slouží k posouzení stupně provozní a  účetní shody a je 
zdrojem informací pro rychlou a účinnou regulaci činností na jednotlivých úsecích a pro předcházení 
vzniku rizik a negativních jevů.  
 
Průběžnou řídící  kontrolu zabezpečují vedoucí úseků nebo jimi pověření zaměstnanci, kteří 
zajišťují přímé uskutečňování operací při hospodaření s prostředky. Zjistí-li odpovědní zaměstnanci, 
že s prostředky je nakládáno nehospodárně, neefektivně a neúčelně nebo v rozporu s právními 
předpisy, oznámí své zjištění písemně řediteli, který přijme opatření k nápravě zjištěných 
nedostatků.  
 
Následná řídící kontrola je prováděna zejména prostřednictvím čtvrtletní kontroly rozpočtu, interní 
audit je v naší příspěvkové organici nahrazen veřejnoprávní kontrolou, vykonávanou kontrolním 
oddělením  zřizovatele (Město Krnov) a ročním účetním auditem, kterou provádí externí auditor. 
 
 
 
V průběhu roku 2013  provedly v DS kontrolu tyto instituce: 
DANEPO s.r.o. Opava – audit čerpání dotace ze státního rozpočtu za rok  2012 ,                                                                                  
FINANČNÍ ÚŘAD PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – daňová kontrola roku 2010 a 2011, 
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV – kontrolní oddělení – finanční kontrola nakládání s veřejnými 
prostředky poskytnutými z rozpočtu obce – kontrola hospodaření za r. 2012 a sloučení příspěvkových 
organizací k 1.1.2013, 
OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ – kontrola plnění povinností v nemocenském 
pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného, 
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR – kontrola plateb pojistného na všeobecné 
zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného 
 
 
 

Vzdělávání THP pracovníků : 
U THP pracovníků  probíhá školení hrazené zaměstnavatelem v tématech odpovídajících obsahu 
konkrétní oblasti znalostí a vědomostí, příslušné k výkonu sjednané práce. Intenzita školení 
k prohlubování kvalifikace u těchto zaměstnanců je závislá na platné legislativě.  
 
Přehled seminářů, které  THP pracovníci absolvovali:    

- roční zúčtování mezd a platů 

- praktické uplatňování DPH od 1.1.2013 

- novinky v účetnictví příspěvkových organizací 

- dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC 
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Závěrečné slovo ředitele  
 
Na str. 11 v kapitole „Události roku 2013“ v samotném 
závěru uvádím, že proběhlo výběrové řízení na funkci 
ředitele Domova pro seniory Krnov. Zde je nutno 
připomenout, že už na začátku r. 2012 bylo se zřizovatelem 
(Radou města Krnova) dohodnuto, že mé funkční období 
skončí 31.12. 2013 odchodem do starobního důchodu.  
Velmi si vážím toho, že jako člen výběrové komise, jsem 
mohl svými zkušenostmi při hledání svého nástupce přispět.  
Výběr z deseti přihlášených uchazečů nebyl jednoduchý; 
snaha vybrat toho skutečně nejlepšího byla enormní. Až 
téměř po třech měsících se komise shodla na vítězce, kterou 
se stala Bc. Hana Šutovská z Bruntálu.  
 
Chtěl bych jí i touto cestou popřát, ať se jí v nové pozici daří:  

- navázat na dílčí úspěchy, kterých se nám podařilo v posledních letech, 
především v oblasti kvality poskytovaných služeb, dosáhnout a ty nadále 
rozvíjet, 

- odstraňovat zjištěné nedokonalosti ku prospěchu uživatelů všech tří 
sociálních služeb i jejích zaměstnanců a 

- úspěšně realizovat záměry našeho zřizovatele - města Krnova.       
 
 
Své téměř sedmileté působení ve funkci ředitele Domova důchodců Krnov, od r. 2009 pak 
Domova pro seniory Krnov, považuji za vyvrcholení své profesní kariéry. Skutečnost, že 
s blížícím se odchodem zaznamenávám spíše kladné odezvy mého zdejšího konání, mě 
naplňuje příjemným pocitem z dobře odvedené práce a vděčností k těm, bez kterých by to 
určitě možné nebylo. 
  
Děkuji proto:  
 

- všem klientům (nezapomínám ani na ty, kteří už tento náš svět opustili) za 
každodenní projevy vstřícnosti, sounáležitosti i vděku, za byť jen laskavé 
slovo;  

- všem zaměstnancům za stále těžší (nároky na kvalitu i objem stále 
narůstají) a přitom dlouhodobě nedostatečně honorovanou práci; především 
pak těm, kteří si dokázali najít svou cestu ke klientům, získat si jejich 
přízeň, pochopit kvalitu poskytované péče a každodenní činností její úroveň 
zvyšovat; 

- představitelům města Krnova i městského úřadu za férové a vstřícné jednání 
v průběhu mého celého funkčního období;  

- sociálnímu odboru MěÚ Krnov a zejména jeho vedoucímu Mgr. Františku 
Fojtíkovi za trvalou podporu a bezproblémovou spolupráci.      

 
 
 
                                                                                          Mgr. Oldřich Jarkuliš  
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Příloha  k  Výroční zprávě 2013 
 
 
 

Ze života v domově 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 
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2013 

Volnočasové aktivity 
 

 

 

 

V našem zařízení pro 101 klientů, se  snažíme najít tu nejlepší formu využití 

jejich volného času. Při vybírání programů vycházíme především ze zájmů 

klientů. Využíváme v nejvyšší míře přání a schopností klientů, abychom jich co 

nejvíce oslovili a připravili pro ně zajímavé aktivity. Některé programy jsou 

pravidelné, jiné připravujeme příležitostně. Mezi pravidelné patří velmi oblíbené 

cvičení v kulturním sále. V pondělí a v pátek jde o tzv. velké cvičení. V úterý, 

středu a čtvrtek se jedná o cvičení malé. Cvičení probíhá v sedě při velmi pěkné 

hudbě, a přestože mnozí pravidelní účastníci oslavili svoji devadesátku již před 

několika léty, stále je cvičení baví.  Co však baví skoro všechny klienty, je 
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návštěva Vendulky. Jde o fenku zlatého retrívra, kterou potěší pomazlení  

a pohlazení z lásky a tou stejnou psí láskou také vděčně oplácí. 

               

Každý den máme otevřeny 2 

klubovny, kde probíhá rovněž 

zajímavý program.  Ve velké 

klubovně se schází větší 

množství klientů. Často praská 

ve švech, když např. společně 

oslavujeme narozeniny. O něco 

menší, ale také velmi oblíbenou 

klubovnu navštěvují klienti, kteří 

měří své síly u společenských her. Klienti našeho domova mají velký zájem 

 o práci u počítačů, nebo  o kontakt přes internet a tzv. Skype. Pomocí těchto 

programů mohou udržovat kontakt se svou vzdálenou rodinou  v případě, že 

nemají až tak velkou možnost pravidelně se navštěvovat. Místnost, ve které jsou 

počítače umístěny, slouží také jako knihovna. Každý čtvrtek k nám dochází 

pracovnice Městské knihovny Krnov a půjčuje knížky zájemcům o tuto službu.  

O pravidelné čtvrteční promítání filmů v kulturním sále je také stále nebývalý 

zájem.   
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Velmi oblíbená jsou příležitostná vystoupení profesionálních umělců, herců, 

recitátorů a zpěváků. Pravidelnými návštěvníky Dne seniorů jsou  vážení herci, 

které známe z televizních pořadů či filmů. I ti  neprofesionální umělci patří  

k velice oblíbeným vystupujícím. Často k nám přicházejí děti ze základních  

a mateřských škol, tanečníci, kterých má naše město velmi mnoho v různých 

tanečních školách a zájmových organizacích.  

Na schůzkách klientů s vedením zařízení, které se konají jednou za měsíc 

(shromáždění klientů), mohou klienti kromě jiného projevit svá přání na 

zařazení konkrétních kulturních programů.  

Každé září gratulujeme všem jubilantům, kteří se dožili kulatých i půlkulatých 

narozenin. Tento rok bylo kytičkou obdarováno 37 klientů.   

V našem domově probíhají také pravidelné nedělní bohoslužby a mimo ně  

i biblické hodiny. 

Jen co sluníčko prohřeje lavičky v naší zahradě, velmi rádi grilujeme a mlsáme 

zmrzlinu. Oblíbená je i  relaxační místnost s akváriem, kde mají naši klienti 

možnost poslechu pěkné hudby. Tato relaxační místnost nabízí možnost 

pravidelného posezení, které klienti využívají každý den před večeří  

a  příležitostně i k trávení času s rodinami.  

Za dobrou praxi našeho zařízení považujeme práci klubovny. Je to společenská 

místnost, dílna, herna, posluchárna, prostě všechno co člověk potřebuje. 

Klubovna je otevřená dopoledne (úterý- čtvrtek od 8,15 – 10,30 hod.) i odpoledne 

(pondělí – pátek od 13,15- 15,30 hod.). Je skutečně využívána mnoha klienty  

a každé zavření budí nelibost. V klubovně se vždy hraje „Člověče nezlob se“,  

vykonávají se ruční práce různého druhu – háčkování, párání, motání, barvení 

vajíček i hedvábí, pletení, které je nejoblíbenější, práce s papírem i ubrousky. 

Čteme zprávičky z domova i ze světa, procvičujeme paměť, posloucháme 

písničky, nebo si jen tak zpíváme. Připravujeme i výzdoby domova, to znamená, 

že se zdobí  perníčky, skládají se papíry, chystají se mašle apod., a vyrábíme 

spoustu výrobků, které přinášejí radost nejen dětem vystupujícím u nás 
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v domově, ale i široké veřejnosti na veletrzích a jiných prezentacích. Společně 

slavíme nejen narozeniny, ale také plánujeme různé akce, prohlížíme si fotoalba 

jak soukromé, tak i ty co jsme nafotili při našich výletech a akcích. Máme  

i vaření, a to znamená, že pečeme koláče, štrůdly, děláme si topinky, pečáky, 

hranolky, které si vylepšíme tatarskou omáčkou a pozor, občas si upečeme i kus 

bůčku. Jsou klienti, kteří do klubovny chodí pravidelně - takřka denně a jsou  

i takoví, kteří přijdou jednou za týden, nebo ještě méně často. Některé imobilní 

klienty  alespoň na krátkou dobu do klubovny dovezeme. Pro imobilní a ležící 

klienty, kteří jsou na pokojích a nechtějí, nebo se nemohou účastnit   společných 

akcí, také připravujeme programy. Přehráváme jim hudbu pomocí sluchátek, 

čteme časopisy, knížky, povídáme si, děláme jednoduché výrobky, prohlížíme 

rodinná fotoalba, nebo se jen tak chvíli držíme za ruce. I pohlazení či objetí je 

nám vráceno úsměvem nebo pěkným slovem, které vždy zahřeje a potěší.    

 

 

V roce 2013 byly pro uživatele naší sociální 
služby uspořádány následující akce: 

 
 

LLLEEEDDDEEENNN      
   

Byli jsme v zemi květů–  začátek nového roku nám přišli 

zpestřit písničkami, promítáním a vzpomínkami po Číně otec 

se synem Málkovi. Navštívili jsme Shangai, Wu-chan, řeku 

Jang-c, ale i zakázané město. Vystoupení se klientům velmi 

líbilo a ocenili jej vřelým potleskem. Rozloučení proběhlo jak 

jinak než čínsky se slovy: Cchaj-tjenk,  což znamenalo 

nashledanou. 
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ÚÚÚNNNOOORRR      
 

Pro virózu v domově byla odložena veškerá vystoupení. 

 

 

 

 

BBBŘŘŘEEEZZZEEENNN   
   

Hudební vystoupení – splnit motto „S písničkou jsi věčně mlád 

a na světě rád“ nám přišli paní Nováková a pan Mikulčák. 

Vystoupení bylo doplněno kouzelnickými triky, anekdotami, 

scénkami, hrou na španělskou kytaru a ukázkami tance ze 60. 

let 20. století.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mašličkový bál- při příchodu do velké jídelny byli všichni klienti obdarování barevnou mašličkou  

a to u příležitosti oslav Mašličkového bálu. Hudební doprovod měl v režii pan Martin Kachlík, 

občerstvení naše kuchařinky a vystoupení personál v krojích. Všem se akce líbila. 
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Švédská kuchyně- na koprovou polévku, šťouchané brambory, masové kuličky s brusinkami  

a okurkový sálat se klienti těšili. Nezklamala je ani pestrá kombinace, kterou si náležitě vychutnali.  

 

 

 

 

 

 

 

Žáci 1. ZŠ-  předjarní návštěva žáků 1. ZŠ potěšila 

nejen klienty DS, ale i klienty DZR. S paní učitelkou 

Kopeckou žáci i klienti vytvářeli výrobky, někteří i za 

přítomnosti rodinných příslušníků. Vzájemná 

spolupráce vedla k užšímu mezigeneračnímu vztahu, 

což bylo i našim cílem. 
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Vystoupení dětí- na krátké hudební vystoupení byli 

naši klienti pozváni nejen personálem DZR, ale 

 i paní učitelkou Kurtišovou. Samotného vystoupení 

se zúčastnila i jedna klientka DZR, která je zároveň 

sestrou paní učitelky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDDUUUBBBEEENNN   
   

Soutěž klientů- – tvoření květin ve všech podobách se zúčastnily i naše klientky v soutěži „ Domov 

plný života“ výrobky byly z krepového papíru, organzy, krajek, korálků, origami a ovčí vlny. 
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Vystoupení dětí ZUŠ – klienty obou služeb 

přišly potěšit děti ZUŠ pod vedením paní 

učitelky Jankové. Krásné vystoupení bylo 

odměněno potleskem a dobrotou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rej čarodějnic - zlověstné, ošklivé  

a ušmudlané čarodějnice s bradavicí  

si to namířily nejdříve na pokoje klientů  

a poté do velké jídelny, kde pokračoval 

slet, na který byli pozvaní všichni klienti 

ze strany personálu DZR. 

 

 

 

 

 

Venkovní posezení-  canesteterapie před DS. 

 



 40 

KKKVVVĚĚĚTTTEEENNN   
   

Vystoupení MŠ Klíček- poprvé nás navštívili drobečci ze soukromé MŠ, aby rozveselili všechny 

klienty obou služeb a to se jim také podařilo. Za krásné vystoupení obdrželi potlesk a dobrotu. 

 
.  

Vystoupení dětí 1.ZŠ– ke dni matek přišly vystoupit děti se svým dramatickým kroužkem a paní 

učitelkou Opršalovou.  
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Přednáška firmy HT Visual- jde o firmu, která se zabývá nabízením, ukázkami a informovaností 

problematiky zrakově postižených lidí s kompenzačními pomůckami.  

 
 

 

ČČČEEERRRVVVEEENNN   
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  Hudebně dramatické vystoupení dětí– za zdařilé 

vystoupení dramatického kroužku dětí vděčíme 

paní učitelce Stavárkové a s pěveckým kroužkem 

paní učitelce Šupákové. 

 

 

 

 

 

 

 

Pečení perníčků- samotné pečení perníčků bylo jednodušší než zdobení. O tom se přesvědčily naše 

klientky, které se tohoto úkolu rády a dobrovolně zhostily. 

 

        
 

 

 

 

Zahradní slavnost v Osoblaze- každým rokem naši klienti rádi přijímají pozvání na oslavu dne 

seniorů do Osoblahy. Letos se museli podělit o místa v autě i s klienty DZR. 

 

Červnová veselice- díky nepřízni počasí se každoročně pořádaná Májová veselice musela odložit 

na červen, proto i změna názvu Červnová veselice byla nutná. O hudbu k tanci a poslechu se 

postarali manželé Hudeczkovi. Vše probíhalo v selském stylu, rozdávání perníkových srdcí, 

zpívaní lidových písní, chléb se solí, soutěžní klání o ceny, ale i možnost pohlazení si kůzlat 
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v ohradě. Taneční vystoupení jsme ponechali na taneční skupině Naboso a k tomu se podávalo 

čepované pivečko a grilovaná klobáska. Všichni si zdařilou akci pochvalovali. 

 

 

     
 

 

 

Francouzská kuchyně- La France, Marseille, Lyon, Strasbourg, Mount Pelliere, že to málo komu 

něco říká? Snad ano, ale jakmile se vyvěsil jídelníček s nadpisem Francouzská kuchyně, každý už 

věděl kam názvy zařadit. Chutě byly rozmanité a netypické pro naše jazýčky, ale talíře po cibulové 

polévce a bramborech s kuřetem na Baskický způsob byly vráceny beze zbytků.  

 

Den seniorů Bruntál- Domov Pohoda je znám za ty roky, co jej navštěvujeme svou krásnou, 

slunnou a velkou zahradou, s altánem a grilem, proto i naši klienti rádi přijímají pozvání na jejich 

Den seniorů. Nejen starostlivostí a péčí nás personál vždy zahrnuje, ale i možností projít si 

 a navštívit prostory domova.  

 

 

 

ČČČEEERRRVVVEEENNNEEECCC   
   

Návštěva cukrárny, nákupy a procházky do okolí- prázdninové období, kdy nemáme tolik možností 

zajistit vystoupení dětí či jiných účastníků, využíváme na procházky do okolí domova (Chářovský 

park, k řece, kolem zahrádek, do města, Švédská zeď, atd…), ale i nákupy v obchodech, mlsání 

zmrzliny u cukrárny a návštěvy restaurací.  
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Grilování s harmonikou – pozvání 

harmonikáře pana Kepáka se nedalo 

odmítnout. Neodmítli jej ani obyvatelé 

protějšího Domu s pečovatelskou 

službou, kteří jeho zpěv a tóny 

harmoniky rozléhající se do okolí 

nemohli přeslechnout. Kromě toho je 

vůně grilovaných klobásek lákala, 

obzvláště když i to vychlazené pivečko 

bylo k mání. Takovou trojkombinaci by 

si nechali líbit i 3x do měsíce, ale my jsme vděčni a rádi alespoň za těch pár hodin, co nám bylo pro 

dobrou náladu a radost darováno. 

 

SSSRRRPPPEEENNN   

Zahradní grilování– krásné počasí, dlouhá chvíle na pokojích a hlavně linoucí se vůně žhavého 

dřeva, nasáknutého kapajícím tukem z klobásek, přilákal klienty DS, DZR, rodinné příslušníky, 

obyvatele Domu s pečovatelskou službou a také zástupce Klubu důchodců posedět a strávit 

odpoledne na lavičkách před domovem. 
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Návštěva cukrárny, nákupy a procházky do okolí 

ZZZÁÁÁŘŘŘÍÍÍ   

Zahradní slavnost – přes veškeré varování meteorologů před větrnou předpovědí jsme riskli 

posezení a strávení odpoledne před domovem. Vyplatilo se nám to. Krásné počasí, grilované 

klobásky, točené pivečko, hudební produkce bratrů Tlachových, taneční vystoupení souborů ze 

SVČ Méďa, sportovní klání za ceny a především Dechová hudba Města Albrechtic přilákala 

všechny. Nejen klienty DS a DZR se svými rodinami, ale i obyvatele z Pečovatelské služby, členy 

Klubu důchodců, zastupitele MěÚ, okolní obyvatelé panelových domů, ale i kolemjdoucí 

nenechaly tóny, vůně a hlavně zvědavost dlouho čekat. Akci si klienti velmi chválili. 
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Návštěva Flemmichovy vily- kromě zhlédnutí obrazů kanadské malířky českého původu  

Very Siffner, měli možnost naši klienti se podívat a vyslechnout i výklad týkajícího se přiblížení 

života a vzhledu našich českých panovníků i s manželkami. Kolorované reliéfní obrazy řezbářky 

Jarmily Haldové s více jak sty postavami, byly opravdu krásné a lákavé. Od krále Zikmunda až po 

Karla IV. či Jiřího z Poděbrad se bylo na co dívat a obdivovat preciznost. 

   

Divadelní vystoupení- až ze Zátora k nám přijely vystupující děti, aby potěšily naše klienty 

divadelním pásmem a písničkami s klavírním doprovodem. To se jim také podařilo a za snahu byly 

odměněny vřelým potleskem a dobrotou na cestu zpět. 
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Den seniorů v Bruntále – důvodem k oslavě pro Domov Pohoda Bruntál byl každoročně konaný 

Den seniorů. Pozvání tentokrát přijalo 6 našich klientů, kteří se společně s personálem přímé péče 

 a řidičem vydali na návštěvu nedalekého města. Sváteční odpoledne jsme si užili při bohatém 

programu, chutném občerstvení a příjemném poslechu hudby na zahradě areálu domova.  

Oslava jubilantů - kulaté, a půlkulaté narozeniny oslavilo tento rok 37 klientů, kterým se 

v kulturním sále předávaly kytičky. Nejstarší klientka našeho zařízení paní Adámková oslavila 

krásných 97 let.  

 

 

ŘŘŘÍÍÍJJJEEENNN   

Den seniorů- přestože je konec babího léta v Domově pro seniory se slavilo. Důvodem k oslavě byl 

jako každoročně Den seniorů, na kterým kromě našich klientů obou služeb DS a DZR, přijali 

pozvání i zastupitelé z MěÚ, klienti z Domova Osoblahy a Pohody Bruntál a bylo se na co dívat. 

Prvními hosty v nazdobeném kulturním sále byli ti nejmenší z MŠ a děti ze SVČ Méďa. Hlavním 

hostem měla být původně Uršula Kluková a přestože byla na poslední chvíli odvolána ze 

zdravotních důvodů, přijala pozvání Miriam Kantorková a nezklamala. Druhý vstup poté 
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pokračoval v prostorách velké jídelny u slavnostní večeře, s koláčky, chlebíčky, rohlíčky a dobrým 

vínem. K poslechu a tanci hráli Otec se synem Bogáčovi, losovala se bohatá tombola a kromě 

tanečního vystoupení dětí ze SVČ Méďa nám přišly ukázat opět nové sestavy Mažoretky z Horní 

Lhotky.  
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Recitace studentů- naši klienti přijali pozvání do školy 

SPgŠ a SZŠ, kde se připravovali studenti se svým 

recitačním umem k soutěži. A proč naši klienti? Právě 

proto, že tématem básní byli senioři a studenti chtěli 

vidět reakci našich klientů a slyšet jejich zpětnou 

vazbu. K jejich překvapení se ze strany klientů nemají 

čeho obávat, protože potlesk byl zasloužený  

a s přáním úspěchu a výhry se i rozloučili. 

 

 

 

Přednáška lékárny- koho trápily zažívací potíže, mohli 

si přijít vyslechnout přednášku z úst pracovnic lékárny 

u nemocnice. Kromě cenných rad, ochutnávkou 

potravinových doplňků a promítáním, dostali naši 

klienti i dárkové balíčky. 

 

  

 

KKřížovky – senioři mezi námi- každoročně se naši klienti účastní luštění křížovek za ceny. Přestože 

se pokusilo 8 klientů o štěstí, nebyl bohužel vylosován ani jeden, ale zklamání jim nic neříká, proto 

zkoušet štěstí budou i příští rok. 
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Přednáška policie- velitele Městské policie pana Moravce si do kulturního sálu přišli vyslechnout 

nejen naši klienti, ale i obyvatelé protějšího domu s pečovatelskou službou. Kromě výkladu 

týkajícího se zabezpečení majetku, jednáním s cizími lidmi či radami v tíživých situacích, byl 

promítnut i krátký film. 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

LLLIIISSSTTTOOOPPPAAADDD   

Pozdní vinobraní- již tradiční akcí pro Domov jistoty Devětsil je pořádání Pozdního vinobraní, na 

které byli pozváni i naši klienti. A bylo z čeho vybírat. Koštování 6 druhů dobrého vína provázeno 

odborným výkladem paní Hanou Golíkovou z firmy Alvinex a ochutnávkou jednohubek i sýrů za 

doprovodu cimbálové muziky pod taktovkou pana Zezuly. 
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PPPRRROOOSSSIIINNNEEECCC   

Polská kuchyně- velkou zásluhu k vytváření spokojených a důstojných podmínek mají také 

v neposlední řadě i naše kuchařinky s vedoucí stravovacího úseku J. Tučkovou a vedoucí kuchyně 

A. Tomanovou. Opět se jim podařilo uvařit chutné jídlo, tradiční pro Polsko – dýňová polévka, 

bramborová příloha a polské golubce.  

Mikulášská zábava- „ Zdalipak jste hodní byli, celý rok jste nezlobili?“ Tak těmito verši začínala 

pozvánka na Mikulášskou zábavu. Prostory velké jídelny byly ozvučeny hudbou Evy Band, na 

stolech bohaté občerstvení a tak stejně bohatý byl samotný program. Klienti se dočkali nejen 

Mikulášské trojičky na pokojích, ale i na velké jídelně, kde rozdávali bonbóny z košíku. O další 

zpestření zábavy se postaraly slečny z taneční skupiny Malajka a opět nezklamal ani personál. Do 

kostýmů se oblékli v prvním vstupu kankánové čertice a v druhém vstupu ruský Mrazík.  
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Tvoření s žáky 1.ZŠ- již dvouletá spolupráce s paní učitelkou Kopeckou a jejími žáky, vede vždy 

k rozptýlení a zpestření dlouhých chvil našich klientů. Vždy společně s dětmi v kulturním sále tvoří 

výrobky, které si navzájem podělí a odnesou na památku, nebo naslouchají recitování, čtení či 

vypravování. Klienti si návštěvu těchto žáků 1.ZŠ velmi pochvalují a oblíbili si ji. Dokonce to 

vedlo k děkovnému dopisu panu řediteli ze strany samotné klientky. 

Operní árie- myslíme i na náročnější klienty, proto jsme pozvali operního pěvce pana Víta spolu 

s panem Mazánkem na předvánoční vystoupení. Zaposlouchání se do árií „Ave María, nebo 

Purpura na plotně“, nenechala nikoho klidným. Někdo se přidal, někdo vytleskával, ale většina si 

hlavně připomenula ve svých vzpomínkách rodinnou oslavu Vánoc a ukápla i ta slzička. 
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Zpívání koled- na koledy jsme nezapomněli ani v klubovně a spolu si je zazpívali nejen při 

příležitosti „ Česko zpívá koledy“, ale i jen tak pro radost. 

      

Dobrovolníci s dárky- sbírku i předávání samotných dárků našim klientům organizovalo 

Dobrovolnické centrum Slezské diakonie, pod vedením paní Fofové. Úzce spolupracujeme již 

několik let a činnost dobrovolníků je v domově velkým přínosem hlavně pro klienty. Dobrovolníci 

nejen naslouchají, hovoří s klienty, doprovází je na procházky do okolí, tráví čas posezením na 

zahradě, v restauraci u bramboráku, či v cukrárně na zmrzlině, ale hlavně dělají společnost i těm 

klientům, kteří jsou bez rodinných příslušníků či přátel. 
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Předvánoční vystoupení dětí-  o krásné a poslední vánoční vystoupení v tomto roce se postaraly 

děti 1.ZŠ, MŠ Jiráskové ulice a MŠ Svatováclavské ulice. Zazpívaly nám nejen pásmo koled 

s klavírním doprovodem, ale i předvedly vystoupení ve sněhuláckých oblečkách s krásnou 

choreografií, typickou pro Vánoce. Loučení probíhalo za vzájemného obdarování se, s potleskem  

a koledou „Půjdem spolu do Betléma“. 
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Pečení cukroví- na pozvání Ježíška k posezení u stromečku jsme si společně upekli vánoční 

cukroví, které provonělo celým domovem. 
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Předvánoční posezení u stromečku- ani personál nechtěl obejít Vánoce bez povšimnutí, proto 

uspořádal pro své klienty neformální posezení u stromečku ve velké jídelně. Napeklo se spousta 

cukroví, bábovky, buchty, udělal se grog, svařované víno, nabalily se dárky a u koled se posedělo 

až do večerních hodin. Samotní klienti ocenili píli těch, kteří se o ně po celý rok starají. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


