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ÚÚÚvvvooodddnnnííí   ssslllooovvvooo    

 
 
„Vážení přátelé, 
 
uplynul další rok, a proto mi dovolte, abych Vám předložil Výroční 
zprávu roku 2013 Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele 
sociálních služeb (dále jen Centra). 
 
Prostřednictvím této zprávy bychom Vás rádi informovali o 
nejdůležitějších událostech našeho Centra.  
 
I nadále jsme se snažili našim uživatelům poskytovat kvalitní sociální 
služby a péči.  
 
Poděkování patří všem zaměstnanců, kteří napomáhali s naplňováním 
vize prosperujícího sociálního zařízení, které poskytuje vysoce kvalitní 
péči prostřednictvím ochotných a odborně vzdělaných zaměstnanců.“ 
 
 
 
 

Ing. Luboš Halenkovský,  
ředitel zařízení 
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III...   PPPřřřeeehhhllleeeddd   čččiiinnnnnnooossstttiii   
   

Naše zařízení poskytuje pobytové služby osobám dle § 49 a § 50 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  

 

Domov pro seniory: 

- poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního 
pobytu osobám starším 57 let, které v důsledku svého věku a  
zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby (dále jen 
uživatelé). 

 

Domov se zvláštním režimem: 

- poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního 
pobytu osobám starším 57 let, které trpí převážně stařeckou 
demencí, Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence 
bez vážnějších poruch chování, organickou emoční labilitou, 
organických poruch nálad lehkého, případně středního stupně a 
v důsledku svého zdravotního stavu vyžadují pravidelnou péči. 

 

Cílem služeb je vytváření důstojné životní úrovně s ohledem na 
individuální potřeby uživatelů zajištěním: 

 ubytování umožňujícího soukromí 

 stravování s možností výběru 

 volnočasových aktivit s možností výběru  
(např.: muzikoterapie, canisterapie, pétanque, kuželky, ruční 
práce..) 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 podpory a poskytnutím péče uživatelům v adekvátním rozsahu 
postižení 



Centrum Rožmitál pod Třemšínem      Výroční zpráva za rok  2013 

 

6 | S t r á n k a  
 

 dopravy 

dále Centrum zajišťuje další činnosti pro své uživatele, jedná se 
například o: 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu, 

 zprostředkování kontaktů se společenským prostředím (např. 
podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a 
informačních zdrojů, pomoc při zprostředkování a upevnění 
kontaktů s rodinou…) 

 sociálně terapeutické činnosti 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí, 

 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných 
zájmů 
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III...111   UUUbbbyyytttooovvvááánnnííí   

Celková kapacita zařízení je 220 lůžek , tj.171 lůžek Domov pro seniory 
a 49 lůžek Domov se zvláštním režimem.  

Ubytování je poskytováno v bezbariérovém prostředí, v jednolůžkových, 
dvoulůžkových a výjimečně i třílůžkových pokojích.  

Úhrada za pobyt v "Centru" placená uživatelem je stanovena dle 
Zákona č. 108/2006 Sb., který provádí Vyhláška č. 505/2006 Sb. a řídí 
se Ceníkem Centra. 

 

CCCeeennníííkkk   uuubbbyyytttooovvvááánnnííí   

JJJeeedddnnnooolllůůůžžžkkkooovvvýýý   pppoookkkooojjj                     111888000,,,---KKKččč///dddeeennn   

DDDvvvooouuulllůůůžžžkkkooovvvýýý   pppoookkkooojjj                     111777000,,,---KKKččč///dddeeennn   

TTTřřřííílllůůůžžžkkkooovvvýýý   pppoookkkooojjj                        111666555,,,---KKKččč///dddeeennn   
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leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 

 % 98,783 99,1223 98,1525 98,6212 99,5894 99,4848 99,1202 99,1935 99,1364 98,2405 99,1364 98,5484 
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OOObbblllooožžžnnnooosssttt   vvv   rrroooccceee   kkk   333111...111222...222000111333   čččiiinnniiilllaaa   999888,,,999222777888   %%%...   
   

CCCeeelllkkkooovvvýýý   pppooočččeeettt   uuužžžiiivvvaaattteeelllůůů   kkkeee   dddnnniii   333111...111222...222000111333   bbbyyylll   222111777...   
   

PPPrrrůůůmmměěěrrrnnnýýý   vvvěěěkkk   uuužžžiiivvvaaattteeelllůůů   vvv   zzzaaařřřííízzzeeennnííí   888111   llleeettt...   
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III...222   SSStttrrraaavvvooovvvááánnnííí   

Centrum Rožmitál pod Třemšínem disponuje vlastní kuchyní, která 
zajišťuje pestrou a kvalitní stravu pro uživatele i personál. Je možnost 
výběru oběda ze dvou variant a možnost výběru teplé nebo studené 
večeře. Každý uživatel má možnost si zvolit menu dle své chuti a 
předepsané diety. Volba jídla je tedy výhradně záležitostí strávníka.  

Kvalita a pestrost stravy je hodnocena stravovací komisí složené ze 
zástupců uživatelů a zástupce stravovacího úseku. Tato komise rovněž 
připomínkuje jídelní lístek, který poté schválí nutriční terapeutka a 
nakonec ředitel Centra. 

Stolovat mohou uživatelé dle svých možností a přání kdekoliv je jim to 
milé a příjemné, tedy jak ve společné jídelně, tak i na pokojích nebo v 
dalších příhodných prostorách "Centra". 

Pokud to uživatelům zdravotní stav dovoluje, mohou též dle libosti 
využívat samostatných kuchyněk vybavených různými spotřebiči. Často 
se tak děje například v souvislosti s nejrůznějšími zájmovými aktivitami. 

 

Druh diety 
 

 
NORMÁLNÍ 

STRAVA 

 
ŽLUČNÍKOVÁ 

DIETA 

 
DIABETICKÁ 

DIETA Druh stravy 
 

snídaně 
 
 

26,- 26,- 26,- 

přesnídávka 
 

12,- 12,- 12,- 

oběd 
 
 

62,- 62,- 63,- 

svačina 
 
 

15,- 15,- 16,- 

večeře 
 
 

35,- 35,- 34,- 

druhá večeře 
 
 

0 0 9,- 

 
Hodnota surovin 

 
74,-Kč 

 
74,-Kč 

 
83,-Kč 

Režie 76,-Kč 76,-Kč 77,-Kč 

 
Celkem/den 

 
150,-Kč 

 
150,-Kč 

 
160,-Kč 
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V roce 2013 bylo nově zakoupeno k modernizaci stravovacího úseku: 

- elektrický konvektomat ELEKROLUX 20 GN, typ AO4201EBA2, 

- kútr na mixovanou stravu, 

- myčka černého nádobí ELEKTROLUX, 

- profesionální odšťavňovač a mixér na ovoce a zeleninu,  

- 2 ks chladící vitríny na saláty, dezerty, moučníky, kompoty, 

- nové stoly na hlavní jídelně, 

- nápojový automat na nealko nápoje na oddělení DS1 

- a další drobného nákupy - plechy, gastro nádoby, příbory, 

sklo, porcelánové nádobí – talíře, apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
elektrický konvektomat ELEKTROLUX 20 GN  nápojový automat 
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IIIIII...   PPPrrrooovvvooozzz   aaa   úúúdddrrržžžbbbaaa   zzzaaařřřííízzzeeennnííí   vvv   rrroooccceee   222000111333   

Náplň provozního úseku údržby spočívala v uplynulém roce především 
v provádění drobných oprav zařízení, preventivní údržbě, kontrole 
vybavení budovy a venkovního areálu.  

 

Hlavní úkoly provozního úseku na rok 2013: 

1. Výměna ohřívačů vody - kotelna 

2. Výstavba ohrady pro hospodářská zvířata 

3. Rekonstrukce - modernizace koupelny a WC na Hlavní budově 

4. Systém ROMMER 

5. Zlepšování televizního příjmu Centra 
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IIIIII...111   VVVýýýmmměěěnnnaaa   ooohhhřřřííívvvaaačččůůů   vvvooodddyyy   ---   kkkooottteeelllnnnaaa   

V roce 2013 byla zjištěna havárie na ohřívačích vody v kotelně Centra. 
Ohřívače vody z roku 1991 nesplňovaly základní bezpečnostní 
předpisy. Neprošly revizí odbornou firmou z důvodu netěsnosti spojů a 
tenké stěny pláště. Havárie neodkladně nahlášena na Středočeský kraj. 
Kraj vyhlásil výběrové řízení na výměnu ohřívačů vody.  

Zakázku získala firma Karel Sladký Příbram. Práce započaly začátkem 
prosince 2013 a byly dokončené v termínu podle podepsané smlouvy o 
dílo. Ohřívače byly zapojeny na stávající systém předehřevu vody 
ze solárních panelů.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Centrum Rožmitál pod Třemšínem      Výroční zpráva za rok  2013 

 

15 | S t r á n k a  
 

IIIIII...222   VVVýýýssstttaaavvvbbbaaa   ooohhhrrraaadddyyy   ppprrrooo   hhhooossspppooodddááářřřssskkkááá   zzzvvvííířřřaaatttaaa   

V rámci zooterapie, která má přispět ke zlepšení kvality života uživatelů 
byly ve spolupráci s firmou Truhlářství KAISER, s.r.o. na zahradě 
Centra vystavěny ohrady pro zvířata, včetně „maštalí“. V zoo koutku 
prostupně přibyly tyto zvířata – kamerunské ovce, ovce domácí. 
Poslední přírůstek je poník AMÁLKA. 

Pomocí tohoto druhu terapie je možné zlepšit citové, rozumové a 
pohybové schopnosti lidí, přispět k zlepšení psychické pohody a 
zvýšení koncentrace. Zvíře může různými způsoby pomáhat člověku 
překonávat bariéry. 
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IIIIII...333   RRReeekkkooonnnssstttrrruuukkkccceee   kkkooouuupppeeelllnnnyyy   aaa   WWWCCC   nnnaaa   hhhlllaaavvvnnnííí   bbbuuudddooovvvěěě   

Přestavba a rekonstrukce sociálního zařízení v III. patře Hlavní budovy 
část A byla započata na základě výsledků Veřejné zakázky, kterou 
vyhodnocovala komise určena ředitelem Centra. Jako nejlepší nabídku 
vybrala komise nabídku firmy Silba - Elstav Plzeň. Rekonstrukce 
koupelny a WC byla vynucena havarijním stavem. Firma se zhostila 
úkolu ve velmi dobré kvalitě, včas a bez podstatných nedostatků. 
Současné WC a koupelna odpovídají modernímu trendu a zejména 
požadavkům uživatelů.  

Tímto chceme ještě jednou firmě Silba poděkovat za dobře a včas 
vykonanou rekonstrukci koupelny a WC. 
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IIIIII...444   SSSyyyssstttééémmm   RRROOOMMMMMMEEERRR   

V spolupráci s firmou ERILENS a přispění sponzorského daru od firmy 

MK Market byl prodloužen systém Rommer na celé oddělení DS 1 část 

B včetně pokojů. Systém výrazně napomohl v manipulaci s uživateli. 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

IIIIII...555   ZZZllleeepppšššeeennnííí   TTTVVV   pppřřříííjjjmmmuuu   

Pozitivní změnou, která se odrazila ve spokojenosti uživatelů Centra, 
bylo vylepšení anténního systému na Novém pavilonu. Instalace 
nových set-boxů přispěla k většímu rozsahu televizního signálu a 
následnému navýšení TV programů. Rekonstrukci provedla firma 
Radioservis Rožmitál pod Třemšínem. 
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IIIIIIIII...   ZZZdddrrraaavvvoootttnnnííí,,,   ooošššeeetttřřřooovvvaaattteeelllssskkkááá   pppéééčččeee,,,   rrreeehhhaaabbbiiillliiitttaaaccceee   

Zařízení poskytuje uživatelům nepřetržitou zdravotní a ošetřovatelskou 
péči, která je zajištěna všeobecnými sestrami bez odborného dohledu a 
sociálními pracovníky přímé obslužné péče. 

Lékařskou péči zajišťuje Městské zdravotnické zařízení Rožmitál pod 
Třemšínem v ordinaci, která je součástí Centra. 

Ošetřující lékařka: MUDr. Olga Štauberová 

Ordinace je zajištěna pravidelně 2x týdně, ve středu a ve čtvrtek. Do 
ordinace dochází mobilní uživatelé, částečně mobilní jsou dovedeni 
nebo dovezeni personálem. Zcela imobilní uživatele nebo uživatele 
nemocné navštěvuje lékařka přímo na pokojích. 

Z odborníků dochází do našeho zařízení dle potřeby psychiatr a klinický 
logoped. 

Další odborná péče je zajišťována dovozem uživatelů do odborných 
ambulancí, akutní stavy jsou řešeny přivoláním RZP. 

Na lékařskou péči se vztahují regulační poplatky, které si uživatel hradí 
sám hotově nebo ze svého depozitního účtu. Lékařské výkony jsou 
hrazeny zdravotní pojišťovnou. V případě doplatku na předepsané léky 
a zdravotnické pomůcky si tento doplatek uživatel hradí sám v hotovosti 
nebo prostřednictvím depozitního účtu.  

Zdravotní a ošetřovatelský personál zajišťuje všestrannou péči o 
individuální potřeby uživatelů v souladu s nejnovějšími zásadami a 
odbornými poznatky komplexní ošetřovatelské péče. Poskytuje 
ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu, 
vykazuje zdravotním pojišťovnám odborné ošetřovatelské výkony, vede 
předepsanou dokumentaci. 

Zařízení má uzavřeny smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami 
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Vojenskou zdravotní pojišťovnou, 
Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, Zdravotní pojišťovnou MV 
ČR a Oborovou zdravotní pojišťovnou. 
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Poskytování kvalitní ošetřovatelské péče ovlivňuje mimo jiné i 
problematiku výskytu dekubitů. Vzhledem k cílové skupině uživatelů, 
pro kterou je zařízení určeno, nelze spolehlivě zabránit vzniku dekubitů 
u jednotlivých uživatelů, protože právě věk je jedním z 
nejvýznamnějších rizikových faktorů. K dalším patří mobilita, 
inkontinence, poruchy výživy – nedostatečný a neplnohodnotný příjem 
stravy, některé nemoci a mnoho dalších. Terapie dekubitů je velmi 
složitý proces, vyžadující přijetí různých opatření, je finančně náročná a 
hlavně neúměrně zatěžuje uživatele, kterému způsobuje velké bolesti. 
Z těchto důvodů je věnována velká pozornost právě prevenci vzniku 
dekubitu. 

Preventivní opatření vzniku dekubitu je – používání antidekubitárních 
pomůcek – polohovacích lůžek, antidekubitárních matrací. 

V rámci ošetřovatelské péče je prováděna v zařízení rehabilitace.  

Na základě uzavřené smlouvy zajišťuje v pravidelných intervalech 
léčebné rehabilitace společnost BB Klinik, s.r.o. V rehabilitační péči je 
zahrnuta fyzikální terapie (ultrazvuk, elektroproudy, laser, 
magnetoterapie), vodoléčba, parafínová lázeň a další léčebné 
procedury. 

K rehabilitaci je možné využít i tělocvičnu, která se nachází v zařízení. 
Pro procvičování svalů jsou k dispozici činky, overbally, rotoped, tyče a 
jiné. Uživatelé mohou také využít moderní rotoped BREMSHEY, 
běžecký trenažér KETTLER, masážní křeslo a přístroj MOTREN BED, 
který pomáhá k rehabilitaci dolní části těla. 

V roce 2013 byly nově zakoupeny evakuační podložky pro urychlení a 
zjednodušení evakuace imobilních uživatelů.  

Dále pro poskytnutí bezpečnějšího a pohodlnějšího způsobu přesunů 
uživatelů zakoupilo Centrum nový zvedák MAXI MOVE. Zvedák je 
vybaven zabudovanou elektronickou váhou s displejem na ovladači a 
disponuje flexibilním ramenem pro lepší manipulaci s uživateli. 
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umístěno odmítnuto zemřelo před 
umístěním 

na umístění 
čeká 
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Počet žádostí o službu k 31.12.2013 

počet žadatelů 

IIIVVV...   SSSoooccciiiááálllnnnííí   sssllluuužžžbbbyyy   aaa   vvvooolllnnnooočččaaasssooovvvééé   aaakkktttiiivvviiitttyyy   
 

Sociální a administrativní pracovnice přijímají a vyřizují žádosti o 
umístění do Centra Rožmitál pod Třemšínem. Vyřizují nezbytnou 
korespondenci s úřady (žádosti o příspěvek na péči, příspěvky na 
zdravotní pomůcky, nové občanské průkazy …), sociální poradenství, 
uzavíraní smlouvy s žadatelem o službu, pomoc při zajišťování dalších 
sociálních služeb jinými organizacemi.  

Při jednání se zájemci o službu a jejich rodinnými příslušníky dbáme o 
to, abychom poznali žadatele, jeho schopnosti, potřeby a případná 
omezení co nejlépe. Sociální šetření a osobní jednání je tak důležitou 
součástí procesu zpracovávání žádosti. Nedílnou součástí žádosti je 
lékařská zpráva, která se dává vedoucí zdravotní péče k posouzení. Na 
základě posouzení celkové situace žadatele a zpracování všech 
zjištěných informací obdrží žadatel vyjádření o zařazení či nezařazení 
do evidence žadatelů. 
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171 

49 

Přehled uživatelů podle poskytované služby 
k 31.12.20123 

Domov pro seniory 

Domov se zvláštním 
režimem 
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IIIVVV...111   PPPřřříííssspppěěěvvveeekkk   nnnaaa   pppéééčččiii   
 
Příspěvek na péči náleží osobám, které jsou v úkonech péče o vlastní 
osobu závislé na pomoci druhých. Příspěvek je přiznáván na základě 
sociálního šetření a na základě posouzení zdravotního stavu 
posudkovým lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. 
Výše přiznaného příspěvku na péči je pak ukazatelem, v jaké míře 
člověk potřebuje pomoc určité služby.  
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IIIVVV...222   VVVooolllnnnooočččaaasssooovvvééé   aaakkktttiiivvviiitttyyy,,,   AAAkkktttiiivvviiizzzaaaccceee   

   
Aktivizace probíhá individuálně nebo skupinově na každém patře podle 
poskytovaných služeb a vychází z individuálního plánu uživatele. 
Terapie jsou přizpůsobené aktuálnímu fyzickému, duševnímu a 
psychickému stavu uživatele. Program pružně reaguje také na potřeby 
a přání. Aktivizace se cíleně zaměřuje na rozvoj a udržení osobních a 
sociálních schopností našich uživatelů, její rozmanitost má za cíl co 
nejvíce připomínat domácí prostředí s dopomáháním k sebeobsluze. 
Pro imobilní uživatele a pro uživatele trpící demencí či Alzheimerovou 
chorobou je program veden individuálněji, právě s ohledem na jejich 
schopnosti a možnosti. 

Provádíme muzikoterapii, taneční terapii, cvičení zaměřené na trénink 
paměti, stolní hry, výroba keramiky, canisterapii (spolupráce sdružení 
PESSOS Příbram), nácvik jemné motoriky a uživateli velmi oblíbené 
vaření a pečení. Disponujeme dvěma multifunkčními panely na 
procvičování jemné motoriky a tabulí s písmenky na hru scrabble. 

Do programu zařazujeme i sportovní aktivity, přizpůsobené zdravotnímu 
stavu uživatelů, jako jsou např. kuželky, srážení plechovek, chytání 
rybiček, hry s míčem a pétanque. Pro pořádání akcí i odpočinek 
uživatelů a rodinných příslušníků jsou k dispozici na zahradě Centra i 
zastřešené altány. 

Po celý rok se pravidelně po čtrnácti dnech  konají mše církve 
římskokatolické. 

Své služby nám zde nabízí masérka, kadeřnice ze SOU Sedlčany, 
pedikérka a soukromá kadeřnice, která do zařízení dochází. Jsou také 
zajištěny opravy a seřízení naslouchadel, které zajišťuje paní Fišerová. 
Do zařízení také dojíždí prodejce drogerie a dárkového zboží, prodejce 
textilu a ponožek.      

Hlavním úkolem je právě zajistit uživatelům smysluplné trávení jejich 
volného času. 

O trávení volného času si každý uživatel rozhoduje sám. O veškerém 
dění a důležitých informacích jsou uživatelé pravidelně informováni 
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prostřednictvím nástěnek na chodbách a rozhlasovým vysíláním tzv. 
„ranní hlášení“ jehož program mají na starosti pověření pracovníci 
v sociálních službách. V rámci vysílání jsou uživatelé seznámeni s 
denním programem, jídelníčkem, rádio rovněž hraje jubilantům.         

V tomto roce bylo našim uživatelům nabídnuto přes 400 akcí, do 

kterých se mohli dobrovolně zapojit. 

Ze sportovních akcí jmenujme například turnaje v pétanque, kuželkách, 

srážení plechovek, chytání rybiček a sběr papírových koulí pomocí 

prodloužené ruky“. Turnaje se konaly pravidelně každé pondělí pro 

uživatele z oddělení DS a každý pátek pro uživatele z oddělení DZR. 

Každou středu si mohli přijít všichni, kdo měli zájem, zacvičit s hudbou 

do tělocvičny.  

Aktivizační činnosti byly zaměřeny většinou na rukodělné činnosti, tkaní 

na ručním stavu, malování, šití, pletení, keramiku, ale také na trénování 

paměti a doplňování různých znalostních kvízů. Aktivizace v období 

Velikonoc a Vánoc byly zaměřeny na výrobky s touto tématikou. Drobné 

dárky a předměty jsme prodávali na prodejní výstavě v KÚ Praha a na 

jarmarcích v Rožmitále pod Třemšínem.  

V průběhu roku jsme přijali pozvání na kulturní i sportovní setkání 

s uživateli jiných domovů pro seniory. Zúčastnili jsme se sportovních 

her pro seniory v DS Zdice, DS Dobříš a DS Sedlčany. V září dostalo 

naše zařízení nabídku reprezentovat Středočeský kraj na třetím ročníku 

sportovního utkání seniorů na „Župné olympiádě seniorov 2013“ v 

Bratislavě. Vstupenkou na toto setkání byl vlastnoručně upečený koláč, 

který se zúčastnil soutěže „ O najchutnejší župný koláčik“. Do Bratislavy 

se vypravilo 6- ti členné družstvo seniorů, spolu s doprovodem 2 

sociálních pracovnic a panem ředitelem. Na místo jsme dorazili v pátek 

20. září v odpoledních hodinách. Po ubytování jsme si odpočinuli a poté 

nás čekala ještě večeře – podávalo se kuřecí maso na višních. Časně 

ráno jsme posnídali a odjeli do sociálního centra Rosa, které poskytlo 

své prostory pro konání tohoto sportovního dne. Zahájení proběhlo 
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v 9.30 hod. zakladatelkou této aktivity a zástupci Samosprávního kraje 

v Bratislavě. Poté jsme zhlédli vystoupení dětí a pak už nás čekaly 

soutěžní disciplíny, kterých bylo celkem 9. Po splnění všech úkolů, jsme 

se naobědvali a poslechli si hudební vystoupení. Za zmínku určitě stojí 

setkání s herečkou Magdou Vašáryovou, s níž jsme se i vyfotili. Žádné 

z prvních míst naše družstvo sice neobsadilo, ale poděkování za účast, 

spolupráci a přátelství nás všechny moc potěšilo. Dokonce jsme měli 

rekord, nejstarší seniorku, které bylo 89 roků.  

Druhá, velice významná událost, čekala na naše uživatele – 

reprezentanty začátkem listopadu. Dostalo se jim pozvání do Prahy od 

hejtmana Středočeského kraje MVDr. Josefa Řiháka. Ten poděkoval 

našim olympionikům za reprezentaci našeho kraje a předal jim medaile 

a drobné dárky od Středočeského kraje. I letos jsme se zúčastnili 

jubilejního, už X. ročníku setkání „Tančíme pro radost“, který pořádá 

Domov Hostomice-Zátor v restauraci „U krále Václava IV.“ na Točníku. 

Již tradicí se pro nás stala soutěž „Blatenská rolnička“ pořádaná DS 

Blatná. Na pořádaných výletech jsme navštívili skanzen Vysoký 

Chlumec, svíčkárnu v Dubenci, sklárnu v Bělčicích, farmu Čapí hnízdo, 

ZOO v Plzni, výstavu květin v Čimelicích, Svatou Horu v Příbrami a 

Podbrdské muzeum, kde právě probíhala výstava loutek. Parníkem 

jsme se projeli po Orlické přehradě a velmi krásné pocity v nás vyvolala 

projížďka Starou Prahou po Vltavě. Přivítali jsme průvod královny 

Johanky, která každoročně navštěvuje naše město. Na svátek všech 

zesnulých jsme navštívili kostely a hřbitovy v Rožmitále a zapálili svíčky 

k uctění památky. 

Za zmínku stojí hudební vystoupení interpretů, kteří navštěvují naše 

zařízení během roku. Připomeňme například vystoupení pana Richarda 

Adama, pana Víznera, ženského sboru Radost, pana Šedivého, pana 

Černohouze nebo pana Krbce. Velkou kulturní akcí byl květnový 

koncert skupiny Ginevra spolu s dětským sborem Hlásek z Přeštic, 

vystoupení Třemšínských Kvítek a country kroužku při ZŠ J. J. Ryby 
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v Rožmitále pod Třemšínem. Zazpívat nám také přišla dvě velice 

známá děvčata – duo PiňaKoláda, které jsme zatím měli možnost vidět 

jen v TV Šlágr. 

I tento rok jsme uspořádali tradiční oslavu Dne seniorů. Dopoledne 

přišly našim uživatelům zpříjemnit svým vystoupením děti ze ZŠ J. J. 

Ryby a odpoledne jim zahrála k dobré náladě, poslechu i tanci 

Kladenská heligonka. Letos byl Den seniorů poprvé samostatnou 

oslavou pro naše uživatele. Sportovní hry seniorů, které byly pokaždé 

s ním spojené, se konaly o týden později. Ve sportovním klání soutěžilo 

celkem jedenáct soutěžních družstev – přičemž dvě družstva byla naše, 

domácí. Ve stejný den jako Sportovní hry seniorů se konal Den 

otevřených dveří, kterým jsme se zapojili do celorepublikového Týdne 

sociálních služeb. 

V domově si připomínáme také svátky jara Velikonoce, slavíme 

Masopust, malou pozornost předáváme našim ženám při svátku MDŽ, 

v dubnu k nám zavítají čarodějnice a v zimě slavíme svátek sv. Martina, 

sv. Mikuláše a Silvestra. V adventním čase nás navštěvují Třemšínská 

Kvítka s p. Kuníkem, který žehná všechny adventní věnce v domově. 

Snažíme se nabídnout takové volnočasové aktivity, aby si z nich mohl 
vybrat každý, kdo bude mít zájem, chuť a náladu.  
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PPPřřřeeehhhllleeeddd   kkkuuullltttuuurrrnnníííccchhh   aaakkkcccííí   vvv   rrroooccceee   222000111333   
   

LLLEEEDDDEEENNN      
   

   

   

2.1.     cvičení 
  scrabble DS 3 
  video 
3.1.         kadeřnice – pí. Tůmová 
  muzikoterapie 
  muzikoterapie 
  scrabble DZR 1 + DS 2 
  keramika 
  MŠE ŘÍMSKOKALICKÁ 
4.1.      scrabble DZR 2 
7.1.           turnaj v petangue DS 
  scrabble DS 1 
8.1.             kadeřnice  SOU Sedlčany 
    scrabble DS 2 
9.1.     cvičení 
  scrabble DS 3 
  video 
10.1 muzikoterapie 
  muzikoterapie 
  scrabble DSZR 1 + DS 2 
  keramika 
11.1 turnaj v petangue DZR 
  scrabble DZR 2 
14.1 kuželky – DS 
  scrabble DS 1 
15.1.       scrabble DS 2 
16.1.        cvičení 
  scrabble DS 3 
  video 
17.1.         kadeřnice – pí. Tůmová 
  muzikoterapie 
  muzikoterapie 
  scrabble DZR 1 + DS 2 
  keramika 
  MŠE ŘÍMSKOKALICKÁ 

 
 
 
 
 
 
 

18.1 kuželky – DZR 
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  scrabble DZR 2 
21.1 srážení plechovek 
  scrabble DS 1 
22.1.     kadeřnice  SOU Sedlčany 
  prodej drogerie 
  scrabble DS 2 
23.1.       cvičení 
  scrabble DS 3 
  video 
  canisterapie 
24.1 muzikoterapie 
  muzikoterapie 
  scrabble DZR 1 + DS 2 
  keramika 
25.1 srážení plechovek 
  scrabble DZR 2 
  oslavenci měsíce 
28.1.    chytání rybiček DS 
  scrabble DS 1 
29.1.         scrabble DS 2 
30.1.         cvičení 
  scrabble DS 3 
  video 
31.1.  kadeřnice – pí. Tůmová 
  muzikoterapie 
  muzikoterapie 
  scrabble DZR 1 + DS 2 
  keramika 
  MŠE ŘÍMSKOKALICKÁ 
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ÚÚÚNNNOOORRR   

   
1.2.        chytání rybiček DZR 

        scrabble DZR 2 

4.2.  turnaj v petanque DS 

 scrabble DS 1 

5.2.    kadeřnice SOU Sedlčany 

           prodej drogerie 

 scrabble DS 2 

 canisterapie  

6.2.        cvičení 

 scrabble DS 3 

 video 

7.2.       muzikoteapie 

 muzikoterapie 

 Hašlerovy písničky-hud.vystoupení 

8.2. turnaj v pétanque DZR 

 prodej drogerie 

 scrabble DZR 2 

11.2. kuželky – DS 

 scrabble DS 1 

12.2.      MASOPUSTNÍ ZÁBAVA 

13.2.      cvičení 

 scrabble DS 3 

 video 

14.2. kadeřnice pí. Tůmová 

 muzikoterapie 

 muzikoterapie 

 scrabble DZR 1 + D 2 

 keramika 

 MŠE ŘÍMSKOKATOLICKÁ 

15.2.    kuželky DZR 

 scrabble DZR 2 

18.2.     beseda s ředitelem DZR 2 

 beseda s ředitelem DZR 1 

 beseda s ředitelem DS 1 

 srážení plechovek 
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 scrabble DS 1 

 canisterapie 

19.2. kadeřnice SOU Sedlčany 

 beseda s ředitelem DS 2 

 beseda s ředitelem DS 2 

 prodej drogerie 

 prodej textilu 

 scrabble DS 2 

20.2. cvičení 

 scrabble DS 1 

 video 

21.2. beseda s ředitelem DS 3 

 beseda s ředitelem DS 3 

 muzikoterapie 

 muzikoteapie 

 scrabble DZR 1 + DS 2 

 keramika 

22.2. srážení plechovek DZR 

 scrabble DZR 2 

 oslavenci měsíce 

25.2. chytání rybiček DS 

 scrabble DS 1 

 scrabble DS 2 

 cvičení 

 scrabble DS 3 

 video 

28.2 kadeřnice pí Tůmová 

 muzikoterapie 

 muzikoterapie 

 scrabble DZR 1 + DS 2 

 keramika 

 MŠE ŘÍMSKOKATOLICKÁ 
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BBBŘŘŘEEEZZZEEENNN   

   
1.3.   chytání rybiček DZR 

4.3.   turnaj v petanque DS 

5.3.        kadeřnice SOU Sedlčany 

 prodej drogerie 

6.3.        cvičení 

 video 

7.3.       muzikoterapie 

 muzikoterapie 

 keramika 

8.3. turnaj v petanque DZR 

11.3.          kuželky - DS 

12.3. CANISTERAPIE 

13.3.     cvičení 

 prodej drogerie 

14.3. kadeřnice pí Tůmová 

 muzikoterapie 

 muzikoterapie 

 keramika 

 MŠE ŘÍMSKOKATOLICKÁ 

15.3.      kuželky - DRZ 

18.3.        srážení plechovek DS, 

19.3.       kadeřnice SOU Sedlčany 

      prodej drogerie 

20.3.        cvičení 

             video 

21.3.        muzikoterapie 

 muzikoterapie 

 keramika 

 CANISTERAPIE 

22.3. vystoupení ZŠ Tochovice 

23.3. Velikonoční jarmark 

25.3. chytání rybiček DS 
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27.3.       Velikonoční prodejní výstava 

 cvičení 

 video 

28.3. kadeřnice pí Tůmová 

 muzikoterapie 

 muzikoterapie 

 keramika 

 MŠE ŘÍMSKOKATOLICKÁ 

29.3. chytání rybiček DZR 

 oslavenci měsíce 
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DDDUUUBBBEEENNN   

   
3.4.        cvičení 

 video 

4.4.          muzikoterapie 

 muzikoterapie 

 keramika 

5.4. turnaj v peranque DZR 

8.4.       kuželky -DS 

9.4. MINIMARKET 

10.4.          cvičení 

 video 

11.4. kadeřní pí Tůmová 

 muzikoterapie DZR 1 

 muzikoterapie DZR 2 

 keramika 

 canisterapie - PESSOS Příbram 

 MŠE ŘÍMSKOKATOLICKÁ 

12.4.        kuželky DZR 

15.4.           srážení plechovek DS 

 beseda s ředitelem DZR 2 

 besesa s ředitelem DZR 1 

 beseda s ředitelem DS 1 

16.4.           kadeřnice SOU Sedlčany 

 beseda s ředitelem DS 2 

   beseda s ředitelem DS 2 

 prodej drogerie 

17.4. beseda s ředitelem DS 3 

 beseda s ředitelem DS 3 

 cvičení 

 video 

18.4.          muzikoterapie 

 muzikoterapie 

 19.4. srážení plechovek DZR 
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  „Putování s lidovkou“-p. Kubec 

22.4. chytání rybiček DS 

23.4.         MINIMARKET 

24.4. cvičení 

 video 

25.4. kadeřní pí Tůmová 

 "Tančíme pro radost" - Točník 

 muzikoterapie DZR 1 

 muzikoterapie DZR 2 

 MŠE ŘÍMSKOKATOLICKÁ 

26.4. chytání rybiček DZR 

 canisterapie - PESSOS Příbram 

 oslavenci měsíce 

29.4. turnaj v peranque DS 

30.4.     kadeřníce SOU Sedlčany 

 prodej drogerie 

 Čarodějnice – zábava 
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KKKVVVĚĚĚTTTEEENNN   

   
2.5.           muzikoterapie DS 2 

 muzikoterapie DS 1 

 keramika 

3.5. turnaj v petanque 

6.5.          kuželky - DS 

7.5. MINIMARKET 

9.5. kadeřnice pí Tůmová 

 muzikoterapie DZR 1 

 muzikoterapie DZR 2 

 keramika 

 canisterapie - PESSOS Příbram 

 MŠE ŘÍMSKOKATOLICKÁ 

10.5.          kuželky - DZR 

11.5. SLAVNOSTNÍ ODPOLEDNE –koncerty v zahradě 

13.5.     srážejí plechovek DS 

14.5.   kadeřnice SOU Sedlčany 

 vystoupení Praktické školy 

15.5.          cvičení 

 prodej drogerie 

 vystoupení žáků ZUŠ J.J.Ryby 

16.5.            muzikoterapie DS 2 

 muzikoterapie DS 1 

 vystoupení souboru RADOST 

 keramika 

 17.5. prodej ponožek 

 srážejí plechovek DZR 

20.5. chytání rybiček DS 

21.5.           MINIMARKET 

 prodej drogerie 

22.5. cvičení 

 canisterapie - PESSOS Příbram 
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23.5. kadeřnice pí Tůmová 

 muzikoterapie DZR 1 

 muzikoterapie DZR 2 

 keramika 

 MŠE ŘÍMSKOKATOLICKÁ 

24.5. chytání rybiček DZR 

27.5. turnaj v petanque 

28.5.           kadeřnice SOU Sedlčany 

29.5.           cvičení 

30.5.          muzikoterapie DS 2 

 muzikoterapie DS 1 

 keramika 

31.5. turnaj v petanque DZR 

 oslavenci měsíce 
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ČČČEEERRRVVVEEENNN   

   
3.6.      kuželky DS 

 zooterapie 

4.6. MINIMARKET 

 prodej drogerie 

5.6.             cvičení 

6.6. kadeřnice pí Tůmová 

 výlet po okolík 

 muzikoterapie DZR 1 

 muzikoterapie DZR 2 

 keramika 

 MŠE ŘÍMSKOKATOLICKÁ 

7.6.            kuželky DZR 

10.6.         srážení plechovek 

 beseda s ředitelelm DS 3 

 beseda s ředitelelm DS 3 

11.6.           kadeřnice SOU Sedlčany 

 beseda s ředitelem DZR2 

 beseda s ředitelem DZR 1 

 beseda s ředitelem DS1 

12.6. beseda s ředitelem DS 2 

 beseda s ředitelelm DS 2 

 cvičení 

 RICHARD ADAM hudební vysotupení 

13.6.          muzikoterapie DS2 

 muzikoterapie DS1 

 výlet na Svatou Horu pro DZR 

 keramika 

14.6.        srážení plechovek DZR 

 výlet na Svatou Horu pro DS 

17.6. chytání rybiček DS 

18.6.            MINIMARKET 

 prodej drogerie 
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19.6. cvičení 

 zooterapie 

20.6. kadeřnice pí Tůmová 

 muzikoterapie DZR 1 

 muzikoterapie DZR 2 

 keramika 

 MŠE ŘÍMSKOKATOLICKÁ 

21.6.   výlet na krokodýlí farmu 

 chytání rybiček DZR 

22.6.         příjezd královny Johanky 

24.6. turnaj v petanque DS 

25.6.          kadeřnice SOU Sedlčany 

 GRILOVÁNÍ 

26.6.           cvičení 

27.6.           muzikoterapie DS2 

 muzikoterapie DS1 

 keramika 

28.6. turnaj v petanque DZR 

 oslavenci měsíce června 
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ČČČEEERRRVVVEEENNNEEECCC   

   
1.7.     kuželky DS 

2.7. MINIMARKET 

 prodej drogerie 

3.7.             cvičení 

4.7. kadeřnice pí Tůmová 

 muzikoterapie DZR 1 

 muzikoterapie DZR 2 

 keramika 

 MŠE ŘÍMSKOKATOLICKÁ 

8.7.             srážení plechovek DS 

9.7.           výlet na parník DS 

 cvičení 

 keramika 

12.7.         srážení plechovek DZR 

15.7. chytání rybiček DS 

 prodej drogerie 

16.7. výlet do ZOO – DZR 

 MINIMARKET 

 prodej drogerie 

17.7. cvičení 

 canisterapie 

18.7. kadeřnice pí Tůmová 

 muzikoterapie DS 2 

 muzikoterapie DS 1 

 grilování 

 MŠE ŘÍMSKOKATOLICKÁ 

19.7.           chytání rybiček DZR 

22.7. turnaj v petanque DS 

 muzikoterapie DZR 1 

 muzikoterapie DZR 2 

23.7.         výlet na parník DZR 
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24.7.          cvičení 

              výlet do ZOO – DS 

25.7.       muzikoterapie 

 muzikoterapie 

 keramika 

26.7. turnaj v petanque DZR 

 oslavenci měsíce července 

 "ČERVENÁ SUKÝNKA" - hudební pořad  

29.7.        kuželky DS 

 canisterapie 

30.7.       MINIMARKET 

 prodej drogerie 

31.7. cvičení 
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SSSRRRPPPEEENNN   

   
1.8. keramika 

 MŠE ŘÍMSKOKATOLICKÁ 

2.8.            kuželky DZR 

5.8.            srážení plechovek DS 

6.8.            CANISTERAPIE 

7.8.          cvičení 

 výstava loutek + nákupy 

8.8. keramika 

9.8.             srážení plechovek DZR 

11.8.    plavba parníkem 

12.8. chytání rybiček DS 

 muzikoterapie DZR 1 

 muzikoterapie DZR 2 

13.8.  výlet – farma „Čapí hnízdo“ 

 MINIMARKET 

 prodej drogerie 

14.8. cvičení 

 COUNTRY p. Krbce 

15.8. kadeřnice pí Tůmová 

 muzikoterapie DS 2 

 muzikoterapie DS 1 

 prodej drogerie 

 keramika 

 MŠE ŘÍMSKOKATOLICKÁ 

16.8.           chytání rybiček DZR 

19.8. turnaj v petanque DS 

 CANISTERAPIE 

20.8.          výlet do skanzenu 

21.8.        cvičení 

22.8.        muzikoterapie DZR 1 

     muzikoterapie DZR 2 
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 GRILOVÁNÍ 

23.8. turnaj v petanque DZR 

26.8.          kuželky DS 

27.8.          kadeřnice pí Tůmová 

 MINIMARKET 

 prodej drogerie 

28.8. cvičení 

 návštěva obory s jeleny 

29.8. muzikoterapie DS 2 

 muzikoterapie DS 1 

 MŠE ŘÍMSKOKATOLICKÁ 

30.8.   kuželky DZR 

 oslavenci měsíce srpna 
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ZZZÁÁÁŘŘŘÍÍÍ   

   
2.9.          srážení plechovek DZR 

3.9.            kadeřnice SOU Sedlčany 

 výlet na houby 

4.9.             cvičení 

 výlet na zámek 

5.9.           muzikotarapie DZR 1 

 muzikotarapie DZR 2 

 keramika 

 canisterapie 

6.9.             srážení plechovek DS 

9.9. beseda s ředitelem DS 1 

 beseda s ředitelem DZR 1 

 beseda s ředitelem DZR 2 

 chytání rybiček DS 

10.9. beseda s ředitelem DS 2 

 MINIMARKET 

 prodej drogerie 

11.9. „Blatenská rolnička“ 

 cvičení 

12.9. kadeřnice pí Tůmová 

 muzikotarapie DS 2 

 muzikotarapie DS 1 

 besesa s ředitelem DS 3 

 keramika 

 MŠE ŘÍMSKOKATOLICKÁ 

13.9.           chytání rybiček DZR 

16.9. turnaj v petanque DS 

17.9.           kadeřnice SOU Sedlčany 

18.9.           „Sportovní hry“ 

 cvičení 
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19.9.          muzikotarapie DZR 1 

 muzikotarapie DZR 2 

 GRILOVÁNÍ 

20.9. turnaj v petanque DZR 

23.9.        kuželky DS 

 canisterapie 

24.9.        MINIMARKET 

 prodej drogerie 

25.9. cvičení 

 návštěva sklárny Bělčice 

26.9. kadeřnice pí Tůmová 

 muzikotarapie DS 2 

 muzikotarapie DS 1 

 keramika 

 MŠE ŘÍMSKOKATOLICKÁ 

27.9.   kuželky DZR 

 oslavenci měsíce září 

30.9.         srážení plechovek DS 
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ŘŘŘÍÍÍJJJEEENNN   

   
1.10.            kadeřnice SOU Sedlčany 

 OSLAVA DNE SENIORŮ 

 country vystoupení dětí ZŠ 

 taneční zábava-KLADENSKÉ HELIGONKY     

2.10.             cvičení 

3.10.            muzikoterapie DZR 1 

 muzikoterapie DZR 2 

 keramika 

4.10.           srážení plechovek 

7.10. chytání rybiček Ds 

 prodej drogerie  

8.10. MINIMARKET 

     canisterapie 

9.10.          Den otevřených dveří do 15.00 hod. 

 SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ 

                 k poslechu i tanci hraje pan VELÍŠEK 

10.10. muzikoterapie DS 2 

 muzikoterapie DS 1 

 kadeřnice pí Tůmová 

   keramika 

 MŠE ŘÍMSKOKATOLICKÁ 

11.10.            chytání rybiček DZR 

14.10. turnaj v petanque DS 

15.10.       kadeřnice SOU Sedlčany 

       prodej drogerie pí Chadrabové 

16.10.            „Sportovní hry“ 

 cvičení 

17.10.        muzikoterapie DZR 1 

 muzikoterapie DZR 2 

 keramika 

18.10. turnaj v petanque DZR 
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21.10.         kuželky DS 

22.10.        MINIMARKET 

 prodej drogérie 

 canisterapie 

23.10. cvičení 

 hudební vystoupení PIŇAKOLÁDA 

24.10. kadeřnice pí Tůmová 

 muzikoterapie DS 2 

 muzikoterapie DS 1 

 keramika 

 MŠE ŘÍMSKOKATOLICKÁ 

25.10.        kuželky DZR 

 oslavenci měsíce října 

30.10.        cvičení 

 HODINKA S OPERETKOU A MUZIKÁLEM 

 vystoupení p. Víznera 

31.10.     muzikoterapie DZR 1 

 muzikoterapie DZR 2 
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LLLIIISSSTTTOOOPPPAAADDD   

   
1.11.        návštěva hřbitovů 

 srážení plechovek DZR 

4.11. chytání rybiček DS 

 beseda s ředitelem DS 1 

 beseda s ředitelem DZR 1 

 beseda s ředitelem DZR 2 

5.11. MINIMARKET 

 prodej drogérie 

 beseda s ředitelem DS 1 

6.11.         přijetí u hejtmana KÚ Praha 

 cvičení 

7.11. kadeřnice pí Tůmová 

 muzikoterapie DS 2 

 muzikoterapie DS 1 

 beseda s ředitelem DS 3 

 keramika 

 canisterapie 

 MŠE ŘÍMSKOKATOLICKÁ 

8.11.            chytání rybiček DZR 

11.11. turnaj v petanque DS 

 MARTINSKÁ ZÁBAVA 

12.11.          kadeřnice SOU Sedlčany 

13.11.        cvičení 

14.11.        muzikoterapie DZR 1 

 muzikoterapie DZR 2 

 keramika 

15.11. turnaj v petanque DZR 

 prodej drogérie 

 prodej textilu pí Chmelířové 

18.11.       kuželky DS 

 prodej drogérie 
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19.11.        MINIMARKET 

20.11. cvičení 

21.11. kadeřnice pí Tůmová 

 muzikoterapie DS 2 

 muzikoterapie DS 1 

 keramika 

 MŠE ŘÍMSKOKATOLICKÁ 

22.11.         kuželky DZR 

25.11. prodloužená ruka DS 

 canisterapie 

26.11.         kadeřnice SOU Sedlčany 

27.11.        cvičení 

 Vánoční výstava 

28.11.      muzikoterapie DZR 1 

 muzikoterapie DZR 2 

 keramika 

29.11.       prodloužená ruka DZR 

 oslavenci měsíce listopadu 

30.11.        Vánoční jarmark 

 návštěva jarmarku 
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PPPRRROOOSSSIIINNNEEECCC   

   
2.12. chytání rybiček DS 

3.12. MINIMARKET 

 prodej drogérie 

 canisterapie 

5.12. kadeřnice pí Tůmová 

 muzikoterapie DS 2 

 muzikoterapie DS 1 

 chytání rybiček DZR 

 keramika 

6.12.         MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA 

9.12. turnaj v pétanque DS 

10.12.         kadeřnice SOU Sedlčany 

11.12.         turnaj v pétanque DZR 

12.12.         muzikoterapie DZR 1 

                muzikoterapie DZR 2 

 keramika 

13.12. ženská sbor RADOST 

 TŘEMŠÍNSKÁ KVÍTKA A P. KUNÍK 

                                                          vánoční zpívání a svěcení věnců 

16.12.       kuželky DS 

 prodej drogérie 

 canisterapie 

17.12.         MINIMARKET 

 prodej drogérie 

 vystoupení dětí ZŠ 

18.12. cvičení 

 vystoupení žáků ZUŠ 

19.12. kadeřnice pí Tůmová 

 muzikoterapie DS 2 

 muzikoterapie DS 1 

 keramika 
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 MŠE ŘÍMSKOKATOLICKÁ 

20.12.        kuželky DZR 

24.12. ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE 

27.12.       muzikoterapie DZR 1 

 muzikoterapie DZR 2 

30.12.         chytání rybiček DS 

                  SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA 

31.12.           oslavenci měsíce prosince 
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Volby – leden 2013 

p. Šedivý – Hašlerovy písničky 
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Masopust 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canisterapie 
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Velikonoční jarmark Rožmitál pod Třemšínem 

 

 

Velikonoční prodejní výstava KÚ Praha 
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MDŽ 
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Vystoupení dětí ze ZŠ Tochovice 

 

 

Vystoupení p. Kubce a jeho partnerky 
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Točník – „Tančíme pro radost“ 

 

 

Dubnoví jubilanti 
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Čarodějnice 

 

 

Návštěva (exkurze) v DS Sedlčany 
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Osazování květin 

 

 

Sportovní hry v DS Zdice 
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Vystoupení sboru Radost 

 

Zahradní akce – květen 
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Vystoupení pěveckého sboru Třemšínská kvítka 

 

Vystoupení Richarda Adama 
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Výlet na Svatou Horu 
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Jízda vláčkem v Příbrami

 

Výlet – ZOO Plzeň 
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Výlet – plavba parníkem po Orlické přehradě 

 

Grilování – zahrada 
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„Mala farma“ na zahradě 

 

 

Výlet „Čapí hnízdo“ 
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Výlet – Vysoký Chlumec 

 

 

Plavba po Vltavě Starou Prahou
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Výlet – výstava květin Čimelice 

 

 

Blatenská rolnička
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Rostou, rostou… 

 

 

… a bude smaženice.
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Chytání rybiček 

 

 

Srážení plechovek
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Župná olympiáda – Bratislava 
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Sportovní hry v DS Dobříš 

 

 

Výlet - zámek Orlík
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Den seniorů s Kladenskou heligonkou 

 

 

Sportovní hry v našem domově

 



Centrum Rožmitál pod Třemšínem      Výroční zpráva za rok  2013 

 

76 | S t r á n k a  
 

PiňaKoláda 

 

 

Návštěva prezidenta Zemana v Příbrami 
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Přijetí u hejtmana Středočeského kraje MVDr. Řiháka 

 

 

Vánoční prodejní výstava v KÚ Praha
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Mikuláš – přání po pokojích 

 

 

Mikuláš – zábava 
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Vystoupení Třemšínských kvítek a svěcení adventních věnců 

 

 

Vánoční posezení pana ředitele Ing. Halenkovského s uživateli
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Štědrý den 

 

 

Silvestr – rozloučení s rokem 2012 
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„„„NNNaaapppsssaaallliii   ooo   nnnááásss………“““   
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Hejtman Řihák gratuloval v rožmitálském centru sociálních služeb 
k výročí i ke Svátku matek 

13.5.2013  
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Obyvatelkám, zdravotním sestrám, ošetřovatelkám a dalším ženám v centru 
předával hejtman Řihák k nadcházejícímu Svátku matek jménem svým i jménem 
Středočeského kraje oranžové růže.  
 
Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák se v sobotu 11. května 2013 zúčastnil 
oslavy 40. výročí nástupu prvních obyvatel do Domova důchodců v Rožmitále pod 
Třemšínem. Zařízení má dnes název Centrum Rožmitál pod Třemšínem, 
poskytovatel sociálních služeb. Jeho zřizovatelem je Středočeský kraj.  

Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb, se nachází v 
klidnější části malebného města Rožmitál v údolí na úpatí brdských lesů pod vrchem 
bájné hory Třemšín. Do provozu bylo "centrum" uvedeno v prosinci roku 1972. První 
klienti se sem nastěhovali na jaře v roce 1973. V současné době je rožmitálské 
centrum jedno z největších zařízení svého druhu ve Středočeském kraji. 

Centrum poskytuje svým klientům následující služby: 

-         domov pro seniory pro věkovou strukturu cílové skupiny od 57 let a výše, 

-         domov se zvláštním režimem - služba je určena pro uživatele s diagnózou 
demence bez vážnějších poruch chování, organickou emoční labilitou, organických 
poruch nálad lehkého, případně středního stupně. Sociální služba je zaměřena 
převážně na stařeckou demenci a Alzheimerovu chorobu. 

„Cílem naší péče o klienty je co nejvíce se přiblížit našemu mottu: „Budeme Vám 
oporou“. V současné době máme přes dvě stovky klientů sociální péče, kterým se 
snažíme vytvořit co nejlepší podmínky tak, aby se u nás cítili jako doma,“ řekl Luboš 
Halenkovský, ředitel rožmitálského centra. 

Hejtman Josef Řihák si nejen poslechl koncert skupiny Ginevra, který se v rámci 
oslavy konal na zahradě, ale především se setkal s obyvateli a zaměstnanci Centra 
Rožmitál pod Třemšínem. Obyvatelkám, zdravotním sestrám, ošetřovatelkám a 
dalším ženám v centru předával hejtman Řihák k nadcházejícímu Svátku matek 
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jménem svým i jménem Středočeského kraje oranžové růže. „Každý z nás má, nebo 
měl maminku. A jistě ji má, tak jako já, moc rád. Proto jsem rád, že mohu všem 
matkám k jejich daru mateřství pogratulovat,“ řekl Josef Řihák. 

V další části programu se hejtman Josef Řihák zajímal o problémy, které domov 
trápí. „Rádi bychom objekt zateplili. Tím by se nám povedlo snížit náklady na 
vytápění. Rovněž chceme dokončit modernizaci sociálních zařízení,“ informoval 
hejtmana při procházce centrem ředitel Luboš Halenkovský. 

Podle hejtmana Středočeského kraje Josefa Řiháka ale bohužel v současné době 
nejsou na rekonstrukci rožmitálského centra v krajském rozpočtu peníze. „Nečasova 
vláda nám snížila příspěvek na sociální péči přibližně o 60 milionů korun. Platby také 
čím dál více snižují zdravotní pojišťovny. Přesto na projekty sociální péče bychom 
peníze měli najít spíše, než například na výstavbu nových muzeí. Například za 150 
milionů korun, které bude Středočeský kraj stát letecké muzeum v Mladé Boleslavi, 
bychom mohli opravit a zateplit celkem 18 středních škol a domů s pečovatelskou 
službou. Navíc na tyto zateplovací projekty bychom mohli získat od Evropské unie 
dotace a v budoucnu bychom ve zrekonstruovaných objektech šetřili další peníze za 
vytápění. Kraj si musí stanovit priority, co je pro občany důležité a co ne. A 
podporovat jen ty projekty, které přinesou užitek co nejširšímu spektru veřejnosti,“ 
zdůraznil hejtman Josef Řihák. 
 
Více informací naleznete v této videoreportáži: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=P1QFkfiPAoI  
 
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/aktuality/hejtman-rihak-gratuloval-v-
rozmitalskem-centru-socialnich-sluzeb-k-vyroci-i-ke-svatku-matek.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=P1QFkfiPAoI
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/aktuality/hejtman-rihak-gratuloval-v-rozmitalskem-centru-socialnich-sluzeb-k-vyroci-i-ke-svatku-matek.htm
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/aktuality/hejtman-rihak-gratuloval-v-rozmitalskem-centru-socialnich-sluzeb-k-vyroci-i-ke-svatku-matek.htm
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Středočeský kraj bude pokračovat v projektech na zateplení budov 
svých příspěvkových organizací 
9.7.2013  

 

Hejtman Josef Řihák během své letošní návštěvy v Centru Rožmitál pod 
Třemšínem.  
 
Rada Středočeského kraje se na pravidelném jednání dne 8. července 2013 
zabývala stavem projektů na zateplení budov v krajském majetku. Radní se 
seznámili s přehledem nákladů na zateplení rozpracovaných objektů. „Rada dala 
za úkol náměstkovi pro oblast životního prostředí Marku Semerádovi vyčlenit 
v letošním roce finanční prostředky ve výši přibližně  2 miliony korun na 
zpracování projektové dokumentace pro provedení staveb na tři zařízení 
sociálních služeb a připravit podklady pro výběrové řízení na zhotovení těchto 
dokumentací. Současně musí náměstek Marek Semerád nechat opravit 
dokumentaci pro Domov Hostomice-Zátor a připravit podání nové žádosti o 
dotaci,“ vysvětlil hejtman Středočeského kraje Josef Řihák.  

Na základě Generelu vybraných školských zařízení vypracovaného v roce 2008 
společností EC Consulting a.s. vytipovala společnost DABONA, s.r.o. v roce 2011 
tři školské objekty a čtyři objekty sociálních služeb vhodné k zateplení a podání 
žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR. Šest  projektů uspělo a 
dostalo příslib dotace.  

 Jsou to tyto objekty: 

- Centrum Rožmitál pod Třemšínem, 

- Domov Kladno Švermov, 

- Domov ve Vlašimi,   
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- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky, 

- Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola v Kolíně, 

- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk.   

  

Neuspěl projekt zateplení Domov Hostomice – Zátor  

Kromě této skupiny existuje také projekt na zateplení Odborného učiliště, 
Praktické školy a Mateřské školy Příbram Pod Šachtami, kde si tato příspěvková 
organizace veškeré činnosti projekční a činnosti související s přípravou a podáním 
žádosti o dotaci zajišťovala a dále zajišťuje sama.  

 

 Celkové náklady na zateplení všech výše uvedených objektů by měly činit 
přibližně 202 milionů korun. Z toho dotace by měla činit 67 milionů korun a 
zbylých 135 milionů korun by měl zaplatit Středočeský kraj. „Tyto peníze se nám 
v budoucnu vrátí, neboť ušetříme za vytápění v zateplených objektech,“ doplnil 
hejtman Josef Řihák.  

http://www.kr-stredocesky.cz/portal/aktuality/stredocesky-kraj-bude-pokracovat-v-
projektech-na-zatepleni-budov-svych-prispevkovych-organizaci.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kr-stredocesky.cz/portal/aktuality/stredocesky-kraj-bude-pokracovat-v-projektech-na-zatepleni-budov-svych-prispevkovych-organizaci.htm
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/aktuality/stredocesky-kraj-bude-pokracovat-v-projektech-na-zatepleni-budov-svych-prispevkovych-organizaci.htm
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Hejtman Josef Řihák poděkoval za úspěšnou reprezentaci kraje 
silákům a seniorům z Rožmitálu pod Třemšínem 

6.11.2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák přijal ve středu 6. listopadu 2013 klienty 
Centra Rožmitál pod Třemšínem – poskytovatele sociálních služeb, kteří se v září 
zúčastnili 3. župní olympiády seniorů v Bratislavě.  

Současně úspěšným reprezentantům předal medaile a drobné dárky od 
Středočeského kraje. „Děkuji vám za vynikající reprezentaci Středočeského kraje. 
Jsem rád, že jste tak aktivní a zároveň šíříte dobré jméno našeho regionu,“ řekl 
hejtman Josef Řihák rožmitálským seniorům. Pamětní medaile Středočeského 
kraje z rukou hejtmana převzali: 

 -         Věra Šlamborová,  

-         Zdeňka Křížová, 

-         Helena Stupková, 

-         Bedřiška Trpišovská, 

-         Stanislav Trantina 

-         a Jaroslav Kačena. 

 Ve stejný den hejtman Josef Řihák poděkoval a předal pamětní medaile Luboši 
Halenkovskému za vynikající reprezentaci Středočeského kraje na Mistrovství 
světa v silovém trojboji federace GPC 2013, které se uskutečnilo v maďarském 
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městě Egeru. Ocenění za rozvoj sportu a trenérskou činnost ve Středočeském 
kraji převzal z rukou hejtmana Josefa Řiháka i Takis Buchcevanidis, který Luboše 
Halenkovského na letošní šampionát siláků připravil tak dobře, že jeho svěřenec 
ve své kategorii získal zlatou medaili. 

„Vážím si každého sportovce, který šíří slávu našeho kraje. Vím, že vedle 
známých a v televizi vysílaných sportovních odvětvích máme skvělé závodníky i 
v méně sledovaných sportech, kteří se musí smířit s podstatně skromnějšími 
podmínkami pro svůj sport. O to je váš úspěch cennější,“ řekl hejtman Josef Řihák 
silovému vzpěrači Luboši Halenkovskému a jeho zkušenému trenérovi Takisi 
Buchcevanidisovi. 

http://www.kr-stredocesky.cz/portal/aktuality/hejtman-josef-rihak-podekoval-za-
uspesnou-reprezentaci-kraje-1835842019.htm?pg=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kr-stredocesky.cz/portal/aktuality/hejtman-josef-rihak-podekoval-za-uspesnou-reprezentaci-kraje-1835842019.htm?pg=1
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/aktuality/hejtman-josef-rihak-podekoval-za-uspesnou-reprezentaci-kraje-1835842019.htm?pg=1
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VVV...   OOOrrrgggaaannniiizzzaaačččnnnííí   ssstttrrruuukkktttuuurrraaa   

   

   
 

 

 
 

EKONOMICKÝ ÚSEK 

 
vedoucí ekonomického úseku 
všeobecná účetní 
pokladní 

 
 

STRAVOVACÍ ÚSEK 

 
vedoucí stravovacího úseku 
skladová účetní 
vedoucí směny – kuchař/ka 
pomocná síla v kuchyni 
vedoucí recepce 
recepční 

 
nutriční terapeutka / DPP 
kuchařka / DPP 

 

PROVOZNÍ ÚSEK 

 
vedoucí provozní úseku 
skladník/ údržbář 
uklízečka  
pracovnice prádelny 

 

 

ŘEDITEL 

mzdová účetní / DPP 

pomocná síla v prádelně  / DPP 
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ÚSEK SOCIÁLNÍ PÉČE  
A ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB 

 
vedoucí úseku – všeobecná sestra 

všeobecné zdravotní sestry 

 

   

   

   

vedoucí oddělení 
pracovník  v sociálních službách 
- přímá obslužná péče 
 

   

   

   

ÚSEK  
ADMINISTRATIVNĚ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ  

A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 

vedoucí úseku  
administrativní pracovník 
sociálních pracovník 
pracovníci v sociálních službách 
-základní výchovná nepedagogická činnost 

   

 

 

 

DOMOV PRO SENIORY 

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

všeobecná sestra  / DPP 

právní poradce  / DPP 
muzikoterapie / DPP 
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VVV...111   ZZZaaammměěěssstttnnnaaannnccciii   

O uživatele Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních 
služeb a o provoz tohoto zařízení se v roce 2013 starali zaměstnanci 
následujících profesí: 

 

  ZZddrraavvoottnníí  sseessttrryy              1111  

  PPrraaccoovvnnííccii  vv  ssoocc..  sslluužžbbáácchh,,  ppřříímmáá  ppééččee      4411  

  SSoocciiáállnníí  pprraaccoovvnnííccii              11  

  PPrraaccoovvnnííccii  vv  ssoocc..  sslluužžbbáácchh,,  tteerraappeeuuttii      77  

  TTHHPP                    1100  

  ZZaamměěssttnnaannccii  kkuucchhyynněě            1111  

  ZZaamměěssttnnaannccii  pprrááddeellnnyy            33  

  ZZaamměěssttnnaannccii  úúkklliidduu              88  

  ZZaamměěssttnnaannccii  úúddrržžbbyy            55  

  ZZaamměěssttnnaannccii  rreecceeppccee            33  

 

Během roku 2013 jsme uzavřeli s Úřadem práce ČR Dohodu o 
poskytnutí mzdového příspěvku na nově vytvořené pracovní příležitosti. 

Vytvořeny byly tři pracovní místa – pracovník v sociálních službách, 
pracovník přímé péče a údržbář. 

 
 
 

VVV...222   PPPrrraaacccooovvvnnnííí   nnneeesssccchhhooopppnnnooosssttt   

Pracovní neschopnost ve sledovaném roce činila 14.826,5 
neodpracovaných hodin, tj. 7,00 %. V porovnání s rokem 2012 došlo ke 
zvýšení o 1,33%. 
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VVV...333   VVVzzzddděěělllááávvvááánnnííí   zzzaaammměěěssstttnnnaaannncccůůů   

V roce 2013 se Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel 
sociálních služeb zapojilo do projektu SOŠ a VOŠ Březnice, který se 
týkal praxí studentů VOŠ. Praxe se v našem Centru zúčastnili 3 
studenti VOŠ – 3. ročníků. 

Jinak zde jako každoročně úspěšně absolvovali praxi i studenti SOŠ 
v Březnici a dalších středních škol. 

Již dlouhou dobu u nás vykonávají praxi žáci Středního odborného 
učiliště ze Sedlčan – obor kadeřník, jejichž služeb využívají naši 
uživatelé. 

Již neodmyslitelně k nám rovněž patří i žáci Odborného učiliště a 
praktické školy v Příbrami, kteří se uplatní ve stravovacím úseku, 
v prádelně či přímo na jednotlivých odděleních služeb. 

Stejně jako v předešlých letech nás navštívili žáci 8. a 9. ročníků 
Základní školy J. J. Ryby z Rožmitál pod Třemšínem. Prohlídka Centra 
jim měla pomoci při rozhodování o jejich budoucím povolání. Byli 
seznámeni s profesemi, které najdou uplatnění v sociální oblasti a 
obdobných sociálních zařízeních, aby si mohli promyslet, jakým 
směrem budou směřovat své budoucí kroky, k jakým středním školám a 
učebním oborům. 

Malou, ale podstatnou část našich návštěvníků tvoří dobrovolníci. Mezi 
naše stálé a velice oblíbené dobrovolníky, patří členové občanského 
sdružení PESSOS Příbram, kteří v našem Centru již několik let 
zabezpečují CANISTERAPII pro naše uživatele. 

Canisterapie se provádí skupinová nebo individuální na jednotlivých 
odděleních, kdy dobrovolníci se svými mazlíčky navštěvují uživatele dle 
přání na jejich pokojích. Musím podotknout, že uživatelé se na své psí i 
kočičí miláčky vždy velice těší a někteří si pobyt zde bez nich 
nedokážou představit. 

Naše koordinátorky dobrovolnictví se snaží o získání co největšího 
počtu dobrovolníků pro naše Centrum z řad žáků a studentů okolních 
základních i středních škol, či z řad občanů města. Bohužel o 
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dobrovolnictví není v našem regionu i přes snahu zaměstnanců velký 
zájem. Přitom náplní dobrovolníka není složitá činnost, jedná se 
především o doprovod uživatelů na procházky, na akce, či jen posezení 
u kávy, rozmlouvání, či aktivní naslouchání. Ani si nikdo z lidí nedovede 
představit, jak taková obyčejná činnost může zpříjemnit chvíle našim 
uživatelům. 

Zaměstnanci našeho Centra se řídí zásadou celoživotního vzdělávání 
za účelem profesního rozvoje a zkvalitňování poskytovaných služeb. 

Zaměstnancům, kteří mají zájem o získání dalšího vzdělávání, či 
prohlubování svých znalostí a dovedností vycházíme vstříc. 

V roce 2013 absolvovali pracovníci v sociálních službách odbornou stáž 
v domově Maják v Příbrami. 

Zaměstnanci rovněž v první polovině roku 2013 zakončili soubor 
vzdělávacích aktivit pořádaných Středočeským krajem podporovaný 
Evropským sociálním fondem, Evropskou unií, MPSV a Operačním 
programem lidských zdrojů a zaměstnanosti. 
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   Školení 2013 
 

    

    Název školení Datum   
            

1   Příprava poskytovatele na inspekci 4.1.2013   
2  Rozvoj organizace a řízení z hlediska její kultury     
3  Kvalita sociálních služeb 11.1.2013   
4 

  

  

  

Konference pro ředitele a ekonomy poskytovatelů 

sociálních služeb 

17.1.2013 

  

  

  

5   Procedurální standardy kvality soc. služeb 18.1.2013   
6   Zákoník práce a další legislativa 23.1.2013   
7   Personální standardy kvality soc. služeb   25.1.2013   
8   Práce s klientem s rizikovým chováním   28.-30.1.2013 
9   Provozní standardy kvality sociálních 

služeb 

  1.2.2013   

10   Klíčoví pracovníci - Základy komunikace 4.2.2013   
11  Příprava na inspekci kvality v sociálních službách 8.2.2013   
12   Uvedení do supervize pro vedoucí pracovníky 11.-12.2.2013 
13   Školení BOZP 2013 25.2.2013   
14   Participace a personální řízení 25.-26.2.2013 
15   Kvalita v sociálních službách 2 1. -5.3.2013 
16  Inspekce v sociálních službách - úvod do 

problematiky 
8.3.2013   

17 

  

  Základní informace z alternativní a augmentativní 

komunikace 

11.3.2013 

  

  

  

18 

  

  SQ 9 Personální a organizační zajištění služby a SQ 

10 Profesní rozvoj pracovníků 

15.3.2013 

  

  

  

19 

  

  

  Plány osobního rozvoje zaměstnanců jako nástroj 

motivace, stabilizace a součást standardů kvality 

22.3.2013 

  

 

20   Konfllikty v naší organizaci 25.-26.3.2013 
21   Výcvik klíčových pracovníků v domově pro seniory 26.3.2013   
22   Školení pro ekonomy 5.4.2013   
23   Týmová spolupráce 8.-9.4.2013   

24   Standard č. 5 - Individuální plánování 16.4.2013   
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25 

  

  

  

Kombinované techniky muziko, arte a ergoterapie 21.4.2013 

  

  

  
zaměřené na trénink paměti 

26 

  

  Úvod do problematiky zvládání stresu a stresové 

zátěže 

23.4.2013 

  

  

  

27  Výcvik v komunikaci s klientem pomocí 
videozáznamu 

29.-30.4.2013 

28  Aktualizace daňových zákonů a účetních předpisů 9.-10.5.2013 
29   Úvod do problematiky práce s emocemi 15.5.2013   
30  Odborná stáž v Domově seniorů Nové Strašecí 16.5.2013   
31   Odborná stáž Domov seniorů Maják 16.5.2013   
32   Individuální plány péče 20.5.2013   
33   Sledování péče 29.5.2013   
34 

  

  Dokumenty v sociálních službách, příklady dobré 

praxe 

30.5.2013 

  

  

  

35   Vedení dokumentace v sociálních službách 10.6.2013   
36 

  

  

  

Standardy kvality v kostce se zaměřením na sociální 

službu domov pro seniory 

11.6.2013 

  

  

  

37   Dvoudenní seminář pro ředitele - Moninec 13.-14.6.2013 
38   Aktivizace seniorů 18.6.2013   
39 

  

  

  

Klíčová aktivita 4 v rámci individuálního projektu 

Střed. kraje 

26.6.2013 

  

  

  

40 

  

  

  

Klíčová aktivita 4 Projektu Zvyšování kvality 

sociálních služeb 

26.6.2013 

  

  

  

41  Školení programů Sklady, Jídelníčky,Stravníci 26.6.2013   
42  Školení PO + požárních hlídek 19.8.2013   
43   Školení PO + požárních hlídek 20.8.2013   
44   V. výroční kongres poskytovatelů soc. služ     
45   Trénink kongitivních funkcí v péči o seniory 17.10.2013   
46   Odborná stáž Domov seniorů Maják 9.10 - 

27.11.2013 
47   Školení BOZP 2013 3.12.2013   
48   SET- TERAPIE 4.12.2013   
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VVVIII...   DDDooodddrrržžžooovvvááánnnííí   bbbeeezzzpppeeečččnnnooossstttiii   ppprrráááccceee,,,   ppprrraaacccooovvvnnnííí   úúúrrraaazzzyyy   
  
Dodržování bezpečnosti práce je věnována patřičná pozornost. 
Bezpečnost práce a požární ochrana je v organizaci zajišťována 
odborně způsobilou osobou, která pravidelně provádí v organizaci 
návštěvy a potřebné kontroly. V organizaci je smluvně zajištěna i 
zdravotní péče. Jsou prováděny vstupní i preventivní zdravotní 
prohlídky zaměstnanců.  

Zaměstnavatel má zpracováno ve směrnici vyhodnocení rizik možného 
ohrožení zaměstnanců. Rovněž je vypracována a schválena 
kategorizace prací dle zák. 258/2000 Sb., a metodika manipulace s 
uživateli pro pracovníky přímé péče. Zaměstnavatel poskytuje 
pracovníkům osobní ochranné pracovní prostředky. Jsou zajišťovány 
vstupní a periodická školení bezpečnosti práce a požární ochrany, 
vybrané profese pracovníků se účastní v předepsaných termínech 
odborných proškolení a přezkoušení (školení řidičů referentských 
vozidel, obsluha kotlů,…) 

   

Za hodnocené období roku 2013 došlo k jednomu pracovnímu úrazu 
s následnou pracovní neschopností. 

 

V roce 2013 probíhaly kontroly v souladu s plánem kontrol ředitele a 
plány kontrol jednotlivých vedoucích úseků v rámci organizace.  
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VVVIIIIII...   FFFiiinnnaaannnčččnnnííí   hhhooossspppooodddaaařřřeeennnííí   zzzaaa   rrroookkk   222000111333   

 

K jednotlivým položkám čerpání rozpočtu za rok 2013 uvádíme 
následující: 

Tak, jak je patrné z  „Přehled nákladů a výnosů“ ,jsou celkové náklady 
letošního roku proti roku 2012 vyšší. Vyjádřeno v Kč je zvýšení o 5 222 
tis.. Čerpání dle rozpočtu na 103,8 % Podobná situace je i u výnosů. Při 
srovnání výnosů letošního roku s rokem 2012 jsou vyšší o 5 205 tis. Kč, 
to je také na 103,8% .  

Podrobnější vyhodnocení nákladů a výnosů ve srovnání s minulým 
rokem je provedeno v další části tohoto hodnocení.  

 

Náklady PO – účtová třída 5 celkem 

 

Spotřeba materiálu 

Úvodem hodnocení ukazatele je třeba upozornit na změnu, ke které 
došlo v účetním rozvrhu od 1. 1. 2012 u DDHM. Ten je od tohoto data 
evidován na účtu 558 a nevykazuje se na účtu 501. Vyšší čerpání 
nákladů proti roku 2012 je na úseku spotřeby potravin o 153,7 tis. Kč, 
z důvodu provedeného navýšení nákladů na potraviny na jedno jídlo. 
Toto opatření bylo provedeno v návaznosti na zvyšování cen potravin. 
Spotřebu všeobecného materiálu, kde došlo k nárůstu nákladů o 137,- 
tis. Kč, ovlivňují hlavně ceny spotřebovávaného toaletního papíru, 
papírových utěrek, dezinfekčních a čisticích prostředků, ale i zvyšující 
se nároky na hygienu. V jarních měsících se vyskytla nákaza „virová 
gastroenteritis“. U nákladů na spotřebu kancelářských potřeb, je 
čerpání téměř stejné jako v roce minulém. Charakter prací prováděných 
pracovníky údržby ovlivňuje zvýšení přímé spotřeby materiálu jak 
drobného, tak i ostatního, o 102,3 tis. Kč oproti loňskému roku. Zároveň 
je i ovlivněno vyšší spotřebou zdravotnického materiálu, výměnou 
zářivek, výměnou ubrusů v jídelně a na společenských místnostech, 
kde se uživatelé stravují. K nárůstu došlo u nákupu drobného majetku – 
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OTE oproti roku 2012 o 41,4%. Pořízení settopboxů k televizorům i 
poliček, které mají uživatelé na pokojích. U ostatních nákladových 
položek ve spotřebě materiálu nedochází k výrazným rozdílům proti 
minulému roku. 

Spotřeba energie  

Ve srovnání s minulým rokem jsme ušetřili na nákladech spotřeby 
elektrické energie o 126,6 tis.. Vlivem nepříznivého a velmi chladného 
počasí, jsme museli topit ještě během května i června. Proto došlo 
k navýšení nákladů za spotřebu plynu oproti roku 2012 o 135,8 tis.Kč. 

  

Opravy a udržování 

Zvýšením finančních výnosů za zdravotní výkony, příspěvku od 
zřizovatele na nutné opravy i čerpáním prostředků z investičního fondu 
jsme se mohli pustit do potřebných a hlavně nutných oprav a udržování. 
Rekonstruovala se sociální zařízení na dvou odděleních. Oprava WC 
na společných prostorách. Výměna ohřívačů teplé užitkové vody ve 
strojovně kotelny hlavního objektu. Oprava výtahu a jiné provozní 
opravy. U nákladů na opravy došlo k nárůstu oproti loňskému roku o 
1 951,3 tis. Kč. 

 

Mzdové náklady 

Na úseku mzdových nákladů došlo také k navýšení. U nemocenské, 
hrazené zaměstnavatelem, nedochází proti rozpočtu k podstatnému 
rozdílu. Vyšší náklady v oblasti dohod jsou výsledkem přijetí pracovníků 
na jednorázové práce, které souvisí se zajištěním provozu a trvalý 
pracovní poměr by byl neekonomický. Jedná se o nutriční terapeutku, 
všeobecnou sestru, výpomoc v kuchyni po dobu zastupování 
dlouhodobých pracovních neschopností, mzdovou účetní po dobu 
rodičovské dovolené a mzdové náklady spojené s přijetím pracovníka, 
který zabezpečuje hudební terapii. Hlavním vlivem překročení rozpočtu 
na mzdové prostředky bylo získání a využití příspěvku od Úřadu práce 
České republiky v rámci veřejně prospěšných prací a vyhrazení 
společensky účelného pracovního místa. 
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Odpisy dlouhodobého majetku 

Výše odpisů je stanovena v souladu s pokyny SK a čerpána je 
v souladu s rozpočtem. V porovnání s rokem 2012, jsou odpisy za rok 
2013 vyšší o 332,2 tis. Kč z důvodu pořízení nového dlouhodobého 
majetku (automobil, myčka černého nádobí, konvektomat, el. vakový 
zvedák).   

 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

I zde jsme využili vyšší výnosy od všeobecné zdravotní pojišťovny a 
příspěvků na péči uživatelů. Z financí jsme částečně pořídili nové 
vybavení na pokoje uživatelů, které bylo velmi zastaralé. Jednalo se o 
nové postele, matrace, skřínky, evakuační podložky a jiný drobný 
majetek jako např. odšťavňovač ovoce, nové stoly na hlavní jídelně a 
další. Navýšení oproti roku 2012 je o 1 391,9 tis. Kč.  

 

Ostatní nákladové položky 

Na úseku ostatních nákladových položek je navýšení proti roku 2012 
v oblasti nákladů na likvidaci odpadů 16,5 tis. Kč. Důvodem je stále 
rostoucí cena i narůstající množství odpadu. S provozem související 
výdaje, zejména jako jsou povinné revize (výtahů, elektrických 
spotřebičů), měly dopad na vyšší náklady v této oblasti proti loňskému 
roku. Zvýšené náklady na praní prádla proti roku 2012 jsou v důsledku 
prováděné desinfekce prádla. Velký nárůst nákladů vznikl ohledně 
vstupních a preventivních prohlídek. V důsledku změny legislativy 
náklady přešly na zaměstnavatele. K navýšení došlo i na pořízení 
drobného dlouhodobého nehmotného majetku. Týká se to nákupu 
nového programu docházkového systému, který je propojený 
s programem na mzdy. Také jsme pořídili nový program na účetnictví, 
který podporuje statistické vykazování PAP (pomocný analytický 
přehled). Dle legislativy jsme měli být povinni vykazováním, zatím byla 
povinnost odložena.  Vzhledem k tomu, že u ostatních nákladových 
položek nedochází k podstatným rozdílům mezi rozpočtem a 



Centrum Rožmitál pod Třemšínem      Výroční zpráva za rok  2013 

 

109 | S t r á n k a  
 

skutečností, nebo se jedná o položky s nepatrným rozpočtem, nejsou 
v rozboru komentovány. 

Výnosy z činnosti PO – účtová třída 6 celkem 

 

Výnosy z úhrad od uživatelů ve srovnání s rokem 2012 jsou překročeny 
o 1 440 tis Kč. Ve zvýšení výnosů příspěvků na péči se promítá hlavně 
zpětně přiznané zvýšení příspěvku u některých uživatelů na základě 
návrhů nebo odvolání na zvýšení příspěvku. Výnosy v oblasti 
zdravotních výkonů od zdravotních pojišťoven jsou vyšší o 1 810 tis. Kč 
ve srovnání s rokem 2012. Došlo k vyúčtování a dorovnání zdravotních 
výkonů za neproplacené výkony v roce 2012, i přesto, že byly na tyto 
výkony tvořeny dohadné položky, některé jsou ve výnosech v roce 
2013.  

 

 

Hospodářský výsledek 

 

V hodnocení za celý rok 2013 vyplývá, že nárůst rozpočtových výnosů 
byl docílen zejména na úseku tržeb od uživatelů, přiznanými vyššími 
příspěvky na péči a dále vyššími tržbami za provedené zdravotní 
výkony. A tímto bylo možné i navýšit rozpočtové náklady, provést 
nejnutnější opravy, vyměnit zastaralý nábytek a další.   

Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb 
může říci, že příspěvková organizace hospodařila v roce 2013 
s vyrovnaným rozpočtem a bude poskytovat i nadále spektrum 
sociálních služeb tak, jak je uvedeno v registraci.  
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VVVIIIIIIIII...   ZZZááávvvěěěrrr   

 
Rok 2013 lze podle mého názoru hodnotit jako běžný úspěšný rok. 
Zlepšování služeb a modernizace stávajícího inventáře odpovídalo 
současným finančním prostředkům a možnostem zařízení. 

Organizace hospodařila se ziskem. Čerpání běžného rozpočtu v roce 
2013 bylo plně v souladu s potřebami našeho zařízení a s pravidly pro 
hospodaření s prostředky určenými pro zabezpečení sociální péče. 

I nadále chceme poskytovat dobré sociální služby uživatelům, kteří naši 
podporu a pomoc potřebují. 

 
 

 Ing. Luboš Halenkovský, 
ředitel zařízení 

 
 
 
 
 
 
V Rožmitále pod Třemšínem dne 10.2.2014 

 
 
 
 
 
Zpracovala: Zuzana Ottová ve spolupráci s vedoucími úseků 
 
 

 


