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Vážení přátelé, 
dovoluji si Vám předložit výroční zprávu Farní charity 

Vimperk za rok 2006. 
V roce 2006 jsme nadále provozovali Dům klidného stáří 

v Pravětíně zasvěcený sv. Zdislavě, gerontologický stacionář, 
poskytovali jsme nadále pečovatelskou službu ve střediscích 
Vimperk, Zdíkov, Stachy, Čkyně, Lčovice, Zálezly, Prachatice 
a domácí péči na Vimpersku.  

Po celý rok jsme se intenzivně vzdělávali v oblasti 
standardů kvality sociálních služeb a všichni zaměstnanci byli 
zapojováni do tvorby a zavádění standardů kvality. Připravovali 
jsme se tak na to, abychom zvládli poskytování sociálních 
služeb dle nového zákona o sociálních službách od 1. 1. 2007. 
Znění zákona jsem měli k dispozici s dostatečným předstihem, 
ale prováděcího předpisu k tomuto zákonu jsme se dočkali až 
ke konci roku, a to v období, které bylo pro nás velmi náročné 
z důvodů  probíhajících dvou výběrových řízení, která měla 
zásadní význam pro činnost naši charity v roce 2007. Jednalo 
se o výběrové řízení na zajištění pečovatelské služby 
v Prachaticích a o výběrové řízení, o jehož vyhlášení jsme 
požádali Krajský úřad Jihočeského kraje na poskytování 
domácí péče rovněž v Prachaticích. V obou výběrových 
řízeních jsme se utkali s velmi silným konkurentem, ale obě 
výběrová řízení jsme vyhráli. Ve stejné době v posledních 
dnech roku jsme dle nového prováděcího předpisu k zákonu o 
sociálních službách připravili nové smlouvy s uživateli, upravili 
jsme způsob a výši úhrad za služby a zpracovali jsme nová 
vnitřní pravidla poskytování našich služeb. Probíhala nutná 
jednání se zástupci měst a obcí, kde poskytujeme služby, a se 
zdravotními pojišťovnami o rozšíření smluvního vztahu  na 
oblast Prachaticka.  

Rok 2006 nebyl pro naši charitu rok lehký. Museli jsme 
se vyrovnat s řadou těžkostí v oblasti personální a pokračovalo 
naše úsilí  obstát v konkurenci s ekonomicky silným novým 
poskytovatelem sociálních služeb v regionu. Obě oblasti spolu  
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souvisely. Konkurenční prostředí a okolnosti s tím spojené 
kladly velké nároky na vedoucí projektů zejména po stránce 
psychické a ne každý člověk je dost silný. A tak  jsem se  jako 
ředitelka musela „poprat“ se situací, kdy nám na několik 
měsíců chyběla vrchní sestra domácí péče a vedoucí 
pečovatelské služby z důvodů nemoci. Děkuji těm 
zaměstnancům, kteří mi pomohli,  společně jsme tuto 
svízelnou situaci zvládli. 

Ke konci roku se rozhodl náš zřizovatel vzhledem 
k rozšíření naší působnosti pro změnu názvu naší charity od 1. 
1. 2007 na Oblastní charitu Vimperk. 

Závěrem bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům 
za jejich práci, náročnou fyzicky i psychicky, všem našim 
dárcům, sponzorům a příznivcům, P. Jaroslavu Zawadzkemu, 
který odešel z naší farnosti a připravuje se na misi do Afriky, 
představitelům měst a obcí, kde poskytujeme služby, a 
především děkuji za pomoc a sílu, která není z tohoto našeho 
pozemského světa. 

Všem našim klientům pak přeji pevné zdraví, hodně sil, 
lásky a dobrých lidí do cesty. 

 
    Mgr. Dana Marková 

ředitelka Oblastní charity Vimperk  
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Naše činnost v roce 2006 

 
V roce 2006 jsme poskytovali sociální služby v těchto 

projektech: 
 

 Dům klidného stáří Pravětín /domov pro seniory/ 
 Gerontologický stacionář 
 Pečovatelská služba 

 středisko Vimperk 

 středisko Zdíkov 

 středisko Stachy 

 Středisko Čkyně, Lčovice, Zálezly 

 Středisko Prachatice 
 Ošetřovatelská služba 
 
 
 

Dům klidného stáří Pravětín /domov pro seniory/ 
 

Adresa:    Pravětín 23, 385 01 Vimperk 
Odpovědný pracovník:  Mgr. Dana Marková 
    mobil: 731 402 993 
Tel./fax:    388 412 738 
Kapacita:   35 lůžek 
 

Domov se nachází v klidném prostředí v šumavské obci 
Pravětín nedaleko města Vimperk. Posláním Domu klidného 
stáří v Pravětíně, který je zasvěcen sv. Zdislavě, je poskytovat 
pobytové služby seniorům v nepříznivé sociální situaci, 
zejména při snížení soběstačnosti z důvodu věku, nemoci či 
zdravotního postižení. Naším posláním je nahradit domov takto 
znevýhodněným lidem a umožnit jim prožít aktivní a důstojné 
stáří. Respektujeme individuální způsob života každého 
uživatele, jeho soukromí, podporujeme rozvíjení sociálních  
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vazeb, začleňování uživatelů služby do společnosti.  
Poskytujeme ubytování v jednolůžkových, dvoulůžko-

vých  a v jednom trojlůžkovém pokoji. Pokoje jsou vybavené 
nábytkem, každý klient si vybavení může doplnit vlastními 
předměty. Většina pokojů má vlastní sociální zařízení. 
V objektu je k dispozici též centrální koupelna vybavená 
zvedákem do vany a koupacím lůžkem, dvě jídelny, 
ergoterapeutická dílna, společenská místnost a kaple. Domov 
má vlastní kuchyni, ve které je připravována veškerá strava, 
která se podává pětkrát denně. Jídelníček je připravován 
v souladu se zásadami zdravé výživy vhodné pro seniory, 
obyvatelé se mohou zapojovat do jeho tvorby,  přizpůsobujeme 
jídelníček individuálním potřebám.  

Zařízení má vlastní prádelnu, sušárnu, pereme veškeré 
prádlo ložní i osobní, provádíme drobné opravy prádla. 

Uživatelům služby poskytujeme podporu nebo péči při 
hygieně, oblékání, při pohybu, při podávání stravy. 
Podporujeme rozvíjení sociálních kontaktů, nabízíme 
aktivizační činnosti v ergoterapeutické dílně, pořádáme kulturní 
akce v domově, výlety mimo domov. Pomáháme klientům při 
obhajobě jejich práv či při obstarávání osobních záležitostí. 
Klademe velký důraz  na individuální rozhovory, naslouchání, 
snažíme se poskytnout našim klientům potřebné zázemí. Vždy 
respektujeme způsob života a zvyklosti klienta, každý si může 
zvolit svůj způsob trávení volného času, jakou službu chce 
poskytovat, jakou ne. 

 

Personální zajištění služby Počet zaměstnanců /úvazků 

ředitelka   0,4 

vrchní sestra   0,75 

pečovatelky 14,5 

sociální pracovnice   0,4 

provozní zaměstnanci   8,75 

účetní   0,4 
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oslavy v domově 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z pouti sv. Zdislavy 

v domově 3. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poskytujeme  

péči lidem  

se sníženou  

soběstačností 
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z oslav Mikuláš s andělem a čerty 

v domově 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z návštěvy biskupa  

Mons. Jiří Paďoura OFMCap. 

27. 12. 
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Rok 2006 Počet klientů 

Počet nově přijatých  11 

Ukončilo službu – úmrtí   9 

Ukončilo službu - jiný důvod   2 

Celkem služby poskytnuty 46 

 

Ekonomické údaje 

 

Náklady 

Potraviny, drobný materiál 2.040.176,31 

El. energie, vodné    217.282,50 

Spotřeba pohonných hmot      22.938,00 

Opravy a údržba vozidel a 
vybavení 

     40.102,80 

Cestovné      27.022,00 

Telefony, nájmy, ostat. služby    235.172,60 

Mzdové náklady 3.567.921,00 

Odvody soc. a zdrav. pojištění 1.239.635,00 

Pojistné vozidel a majetku      55.825,55 

Odpisy majetku 1.227.349,- 

Celkem 8.673.424,76 
 

 

Výnosy 

Úhrady od klientů 3.987.438,50 

Ostatní provozní výnosy 9.455,05 

Dary a sbírky    194.522,28 

Dotace Jihočeského kraje 3.650.000,- 

Celkem 7.841.415,83 

 

Hospodářský výsledek       -   832.008,93 
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Gerontologický stacionář 
 

Posláním je poskytovat ambulantní nebo pobytové 
služby seniorům v obtížné životní situaci (v nemoci, z důvodu 
zdravotního postižení, z důvodu snížené soběstačnosti při péči 
o vlastní osobu) a vyžadující pravidelnou pomoc jiné osoby.  
Služby byly poskytovány v objektu domova pro seniory 
v Pravětíně. 

Smyslem služby je to, aby lidé, kteří nemohou být sami 
v domácím prostředí, např. v době, kdy jsou blízcí 
v zaměstnání, kdy si potřebují odpočinout a načerpat síly či 
vyřídit důležité úřední záležitosti, prožívali kvalitní život, aby 
byly uspokojeny jejich základní životní potřeby, aby se mohli 
zapojovat do běžného života společnosti  a aby se mohli vracet 
domů a nemuseli žít trvale odloučeni od domova.  
 Poskytovány byly tyto služby: 
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 

osobní hygienu 
 poskytnutí stravy  
 poskytnutí ubytování v případě pobytové služby 
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
 sociálně terapeutické činnosti 
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí 
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
 

Služby byly poskytovány v rámci denních pobytů, 
využívali je senioři, kteří z důvodu snížené soběstačnosti 
potřebují pomoc jiné osoby během dne, kdy rodinní příslušníci 
jsou v zaměstnání. 
 Týdenních či delších pobytů využívali senioři v době, 
kdy byli rodinní příslušníci např. na dovolené, služba umožňuje 
pečujícím osobám nezbytný odpočinek. 
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Počet lůžek   2 

Počet klientů, kterým byly 
poskytnuty služby 

13 

 

Personální zajištění služby Počet zaměstnanců - úvazků 

ředitelka 0,2 

pečovatelka 1,0 

sociální pracovnice 0,2 

účetní 0,1 

 
Ekonomické údaje 

 

Náklady 

Drobný materiál    15.084,00 

Spotřeba pohonných hmot      2.986,00 

Cestovné      3.637,00 

Telefony, nájmy, ostat. služby    27.401,98 

Mzdové náklady  298.167,00 

Odvody soc. a zdrav. pojištění  103.490,00 

Stravné, pojistné      4.631,50 

Celkem  455.397,48 

 
 

Výnosy 

Úhrady od klientů 151.737,00 

Dary a sbírky     5.528,80 

Dotace Jihočeského kraje  300.000,- 

Celkem  457.265,80 

 

Hospodářský výsledek  + 1.868,32 
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z ergoterapeutické 

dílny 
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Charitní pečovatelská služba 
 
Odpovědný pracovník:  Mgr. Eva Braumová, od září 2007 

Dana Vidlášová 
    mobil 731 402 992 
Sídlo:    Krátká 125, 385 01 Vimperk 
Tel.:    388 416 288 
Dům s pečovatelskou 
službou Čkyně:  Čkyně 
tel.:    388 423 131 
Dům s pečovatelskou 
službou Prachatice: SNP 559, 383 01  Prachatice 
tel.:    388 316 606 
Dům s pečovatelskou 
službou Prachatice: Skalka 1120, 383 01  Prachatice 
tel.:    388 318 981 
 

Posláním pečovatelské služby je poskytovat podporu či 
pomoc lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
nemoci či zdravotního postižení nebo kteří se ocitli 
v nepříznivé sociální situaci. 

Podporujeme uživatele služby v rozvíjení vlastních 
schopností, samostatnosti při sebeobsluze, péči o domácnost, 
při řešení své situace vlastními silami. Podporujeme uživatele, 
aby mohli i v náročných životních situacích spojených se 
samotou, stářím, nemocí či zdravotním postižením zůstat ve 
svém domácím prostředí, aby při zabezpečení jejich 
biologických, psychických, sociálních i duchovních potřeb žili 
důstojně a zapojovali se do běžného života společnosti. 

 
Poskytujeme tyto služby: 
 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  
(pomoc při podávání jídla, při oblékání, při pohybu)  
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b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu (pomoc při základních úkonech osobní 
hygieny, při péči o vlasy, nehty) 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
(dovážka jídla, pomoc při přípravě jídla a pití) 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, topení, 
nákupy, pochůzky), praní a žehlení prádla 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
(doprovod do školy, do zaměstnání, k lékaři, na úřady) 

f) dohled nad těžce zdravotně postiženým dítětem, 
dospělým občanem 

g) masáže zad  
h) doprava 
i) aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti 

(vycházky, ruční práce ...) 
 

Služby jsme poskytovali v pracovních dnech i o 
víkendech a svátcích v domácnostech či v zařízeních 
sociálních služeb v těchto městech (obcích): 

Vimperk, Zdíkov, Stachy, Čkyně, Lčovice, Zálezly, 
Prachatice  

Služby  jsme poskytovali také v příslušných městských 
částech a ve spádových obcích. 
 

Rok 2006 Klienti 
celkem 

z toho 
ženy 

z toho 
muži 

Vimperk   74   54 20 

Zdíkov   16   11   5 

Stachy   17     9   8 

Čkyně, Lčovice, Zálezly   51   32 19 

Prachatice 141 103 38 

Celkem 299 209 90 
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Počet poskytnutých pečovatelských úkonů 

Počet úkonů celkem 50.242 

Z toho dovoz obědů: 41.027 

Ostatní služby   9.215 

 
Ekonomické údaje 

Náklady 

Drob. Materiál a drob. majetek    202.900,48 

El. energie        6.506,00 

Pohonné hmoty    187.753,50 

Opravy a údržba vozidel    107.583,20 

Cestovné      49.535,00 

Telefony, nájmy, služby    249.399,63 

Mzdové náklady 1.979.731,00 

Odvody soc. a zdrav. pojištění    690.581,00 

Stravné, pojistné      80.881,20 

Odpisy majetku 98.494,00 

Celkem 3.653.367,01 

Výnosy 

Úhrady od klientů 669.958,00 

Dary a sbírky 201.517,34 

Dotace od obcí 1.320.000,- 

Dotace Jihočeského kraje 1.400.000,- 

Celkem 3.591.475,34 

 

Hospodářský výsledek   - 61.891,67 

 

Personální zajištění služby Počet zam. úvazků 

pečovatelky 15 12,875 

vedoucí 1 1,0 

sociální pracovnice 1 0,4 

ředitelka 1 0,35 

účetní 1 0,4 
16 

Dům  

s pečovatelskou službou 

 v Prachaticích 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pečovatelky střediska 

Prachatice 

 

z oslav v Domě  

s pečovatelskou  

službou ve Čkyni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pečovatelská služba Vimperk 
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Charitní ošetřovatelská služba 
/nestátní zdravotnické zařízení domácí péče/ 
 

Odpovědný pracovník:  Běla Hraňová 
    mobil 607 983 314 
Sídlo:    Krátká 125, 385 01 Vimperk 
Tel.:    388 416 288 
Registrující orgán:  KÚ Jihočeského kraje 
 
 Služba  je poskytována zdravotními sestrami dle 
indikace lékaře. Je bezplatná, je hrazena ze zdravotního 
pojištění. Zdravotní sestry poskytují ošetřovatelskou péči 
v domácnosti klienta. Jedná se o tyto ošetřovatelské úkony:  
 

 aplikace léčebné terapie (injekční, inhalační, per os, 
zevních léčebných prostředků) 

 ošetřovatelská rehabilitace 
 odběr biologického materiálu 
 ošetření stomií 
 nácvik aplikace inzulínu (edukace klienta, rodiny) 
 ošetření chronických ran (bércových vředů ...), 

pooperačních ran 
 prevence nozokomiálních nákaz 
 podávání léků a stravy sondou 
 očistné klyzma 
 cévkování močového měchýře 
 péče o permanentní katetr, jeho odstranění 
 mobilizace, polohování 
 bandáže 
 aplikace tepla,chladu 
 příprava klienta k vyšetření 
 hygienická péče 
 vyšetření hladiny cukru v krvi 
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Rok 2006 

Počet klientů   
Počet ošetřovatelských 
úkonů 

 

 

Náklady 

Materiál, pohonné hmoty, 
opravy vozidla, cestovné, 
telefonní poplatky, údržba SW 
sítě, BOZP a PO 

 

Mzdové náklady  

Odvody – sociální a zdravotní 
pojištění 

 

Stravné zaměstnanců, pojistné 
vozidla 

 

Celkem  

Výnosy 

Tržby od zdravotních 
pojišťoven 

 

Dary   

Celkem  

 

Hospodářský výsledek  
 

 

Personální zajištění služby 
 

Pracovní zařazení Počet Úvazky 

zdravotní sestry 6 5 

ředitelka 1 0,05 

účetní 1 0,1 
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Ošetřovatelská péče v domácnosti 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Charitní šatník 
 

Slouží jako sběrna šatstva, prádla či drobných domácích 
předmětů pro potřebné občany. Činnost zajišťují dobrovolníci. 
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Výsledky hospodaření 
Farní charity Vimperk  

za rok 2006 

 

Náklady 

Potraviny, drobný materiál   2.278.609,30 

Elektrická energie, vodné      224.272,50 

Pohonné hmoty      237.239,00 

Oprava a údržba vozidel      161.919,29 

Cestovné      101.998,00 

Telefony, nájmy, ostatní 
služby 

     606.421,29 

Mzdové náklady   6.450.970,00 

Odvody – sociální a zdravotní 
pojištění 

  2.244.717,00 

Stravné zaměstnanců, pojistné 
vozidla 

     153.601,75 

Odpisy majetku   1.325.843,00 

Celkem 13.785.591,34 
 

 

Výnosy 

Tržby od zdravotních 
pojišťoven, úhrady klientů 

  5.968.052,91 

Ostatní provozní výnosy, 
služby 

       62.005,42 

Dary a sbírky      368.942,88 

Dotace obce   1.320.000,00 

Dotace Jihočeský kraj   5.350.000,00 

Celkem 13.069.001,21 

 

Hospodářský výsledek -    716.590,13 

 
21



Návrh na ocenění „Pečovatelka roku 2006“ 
 

V letošním roce jsme se rozhodli na základě návrhu 
našich klientů a na základě pracovních výsledků navrhnout 
naši pracovnici, paní Jarmilu Staňkovou na ocenění 
„Pečovatelka roku 2006“. 

Paní Jarmila Staňková pracuje jako pečovatelka 
v našem zařízení v Domě klidného stáří v Pravětíně osmým 
rokem. Z jejích slov víme, že si tím splnila svůj sen, vždy totiž 
snila o práci s lidmi a cítila potřebu být druhému nápomocna ve 
chvílích trápení a osamocení. Naše zařízení poskytuje služby 
seniorům se sníženou soběstačností, kteří nemohou trávit 
podzim svého života ve svém domácím prostředí. Ten, kdo 
v takovém zařízení pracuje, ví, jak náročná tato služba někdy 
je. Paní Jarmila Staňková pracuje velmi obětavě, mnohdy 
navštěvuje naše obyvatele i ve svém volném čase, dokáže 
vytvářet domácí pohodu a vzbuzovat vzácné záblesky radosti 
a štěstí.  

Paní Jarmila Staňková hovoří o své práci takto: 
„Na této práci si cením toho, že mě naučila vážit si 

obyčejných věcí, zdraví a lidí, kteří mě obklopují. Tento pocit 
jsem dříve neznala. Ačkoliv mnoho situací v našem zařízení 
přináší slzy a smutek, my se dokážeme i zasmát a život se zdá 
hned lehčí. Lidé se mě často ptají, jak mohu pracovat jako 
pečovatelka v zařízení pro staré lidi. Ale ono to není o umírání  
a stáří, ačkoliv i to k životu v našem domově patří. Pro mě je 
důležité cítit, že mě někdo potřebuje a že mohu pomoci. 

 Velkou podporu mám také v pracovním kolektivu 
a ve skvělé spolupráci. Mám to štěstí, že se cítím jako součást 
týmu, který pomáhá, jak jen to jde. Za osm let strávených 
v Domově klidného stáří v Pravětíně jsem většinou prožila 
krásné chvíle, seznámila jsem se s lidmi, kteří mi na prahu 
života předali své příběhy. Snad i díky tomu jsem dokázala 
„přežít“ smrt manžela a umírání mého tatínka.  

Na závěr bych chtěla říci, že když pracovní den skončí a  
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o všechny je dobře postaráno i já dobře spím a je mi dobře.“ 
A jak vnímají paní Jarmilu Staňkovou někteří naši 

klienti? 
„… máme ji rádi, protože je příjemná, vždy ochotná 

podpořit a posloužit i nad rámec svých povinností. Namaže 
bolavá záda, vykouzlí nový účes, potěší hezkou kytičkou, 
pohlazením, když jsme smutní. Ráda s námi popovídá a je s ní 

legrace. Dokáže překvapit pokaždé něčím novým, aby nám udělala 

radost – občas třeba přivede svého pejska nebo koťátka na pohlazení. 

Ráda s námi zpívá a tancuje, takže zapomínáme na svá bolavá těla. 

Často se s ní od srdce zasmějeme.“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paní Jarmila Staňková (vlevo) 

Získala Čestné uznání – v ocenění pečovatelek a pečovatelův ČR 

za mimořádně kvalitní a zodpovědnou službu v oboru 

pečovatelství, pod záštitou RNDr. Petra Nečase, ministra práce a 

sociálních věcí,  v Praze 6. 12. 2006 
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Kalendárium akcí roku 2006 

 
  4. 1.  požehnání pro koledníky Tříkrálové sbírky 2006 

  zahájení Tříkrálové sbírky 2006 

5. 1.  ÚSP Domeček Hrabice vystoupení v Domě 

klidného stáří v Pravětíně 

  9. 1.  vernisáž výstavy obrazů klienta Domu klidného 

stáří Pravětín, pana J. Jungvirta 

10. 1. oslava 80. narozenin klientky Domu klidného stáří 

Pravětín 

11. 1. poděkování koledníkům – zábavné odpoledne 

17. 2.  ples Farní charity Vimperk 

18. 2.  mše svatá za Farní charitu Vimperk – kostel 

Navštívení P. Marie – Vimperk 

20. 2. slavnostní převzetí sponzorského daru ve výši 

20.000,- Kč od Nadace Komerční banky, a. s. – 

Jistota určeného na zakoupení ošetřovatelského 

lůžka 

24. 2. oslava 90. narozenin klientky Domu 

s pečovatelskou službou ve Čkyni 

28. 2. maškarní karneval Dům klidného stáří Pravětín 

13. 3. pastorační seminář pro zaměstnance vedený Mgr. 

Opatrným 

16. 3. audit 

27. 3.. návštěva senátora p. Kalbáče v Domě klidného stáří 

Pravětín 

20. 4. mše svatá, setkání  O. biskupa se zaměstnanci 

(České Budějovice – přednáška k encyklice papeže) 

25. 4.  pastorační seminář pro zaměstnance vedený Mgr. 

Opatrným 

10. 5.  účast na konferenci k vzdělávacímu projektu pro 

pracovníky v sociálních službách Praha 

12. 5. Den matek – Dům klidného stáří Pravětín 

16. 5.  vyhlášení výsledků soutěže Pečovatelka s kytičkou 

Prachatice 
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29. 5. slavnostní předání nového auta pro pečovatelskou 

službu od Města Prachatice 

  3. 6.  Pouť sv. Zdislavy – Dům klidného stáří Pravětín 

11. 6.  Setkání s písničkou v MěKS Vimperk 

20. 6. oslava 90. narozenin klientky Domu klidného stáří 

Pravětín 

20. 7. vystoupení Dům klidného stáří Pravětín – 

artistická skupina Berouskovi 

  5. 8.  29. 8. oslava narozenin Dům klidného stáří 

Pravětín 

  5. 9. výlet na Hlubokou s klienty Domu klidného stáří 

Pravětín 

19. 9.  výlet na Vydru s klienty Domu klidného stáří 

Pravětín 

19. 10.  oslava narozenin Dům klidného stáří Pravětín 

23. 10. pastorační seminář pro zaměstnance (Sousedovice) 

10. 11. podání nabídky do výběrového řízení na zajištění 

pečovatelské a ošetřovatelské služby v Prachaticích 

  5. 12.  Mikulášská besídka – Dům klidného stáří Pravětín 

  8. 12.  adventní koncert ZUŠ – Dům klidného stáří 

Pravětín 

11. 12. výběrové řízení na ošetřovatelskou domácí péči 

v Prachaticích (KÚ České Budějovice) 

14. 12. adventní  koncert ÚSP Domeček Hrabice v Domě 

klidného stáří Pravětín 

18. 12. předvánoční posezení a slavnostní večeře 

zaměstnanců FCH Vimperk 

21. 12. vánoční besídka – Dům klidného stáří Pravětín 

27. 12. návštěva O. biskupa a mše svatá – Dům klidného 

stáří Pravětín 
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Ohlédnutí za koncem roku 2006 v Domě klidného stáří v Pravětíně 
      V domově pro seniory v Pravětíně se celý měsíc prosinec nesl ve 
svátečním duchu oslav narození Ježíše Krista. V ergodílně pekli obyvatelé 
našeho domova cukroví, vyráběli ozdoby na stromeček, svícny a adventní 
věnce. Celé zařízení bylo provoněno vůní vanilkových rohlíčků, skořice a 
jehličí. Vánoční atmosféru zpestřilo několik předvánočních vystoupení a 
besídek. 

Zahájili jsme 5. 12. mikulášskou besídkou. Nejdříve vystoupili žáci 
ze ZŠ Vacov, kteří svými koledami dokáží naše obyvatele doslova pohladit 
po duši. Toto vystoupení se pomalu stává tradicí, a to hlavně díky skvělému 
panu řediteli Hartlovi.V podvečer byla otevřena „kniha hříchů“ a  každý byl 
po zásluze odměněn. Věřte, že hříšníků máme každoročně nedostatek. 
Besídka měla úspěch a o čertích rejích se vzrušeně hovořilo ještě celý 
týden. 
      8. 12. se v domově konal adventní koncert, který pro nás 
uspořádala ZUŠ Vimperk pod vedením pana ředitele P. Vališe a Mgr. J. 
Tláskala. Připravili si pro obyvatele hezký hudební program, navíc každému 
předali dárek v podobě keramických andělíčků, které vyrobili též žáci ZUŠ 
Vimperk.  

Navštívit nás přijeli i obyvatelé ÚSP Domeček z Hrabic. Jejich 
vystoupení je každoročně s radostí očekáváno. Po vystoupení jsme všichni 
společně poseděli nad kafíčkem a zákuskem a popovídali si o tom, co je 
nového a jak se nám všem daří. 
      Posledním prosincovým společným setkáním byla vánoční besídka, 
která proběhla těsně před Štědrým dnem (21. 12.). Zpívaly se koledy, hrála 
příjemná hudba a všichni jsme si vychutnali tu neopakovatelnou 
předvánoční atmosféru společně strávených chvil. 
Dlouho očekávaný Štědrý večer strávili všichni obyvatelé společně. 
Personál připravil krásnou štědrovečerní tabuli, na které nechybělo cukroví, 
oříšky a různé druhy ovoce. K večeři se podával tradiční kapr 
s bramborovým salátem. Celou slavnostní chvíli umocnilo požehnání, které 
pronesl pan jáhen Jaroslav Filip. 
     Po večeři čekalo všechny překvapení v podobě dárků, které jmenovitě 
věnovali našim  obyvatelům farníci z Vimperka. 
      Loučení s odcházejícím rokem 2006 a uvítání nového roku 2007 
jsme prožili opět společně. Pan Jungvirt, který je jedním z našich obyvatel, 
hrál na harmoniku, zpívalo se, jedlo, pilo,… Zkrátka všichni se dobře bavili, 
a to nejen obyvatelé, ale i zaměstnanci a rodinní příslušníci, kteří v tento 
den chtěli být se svými blízkými. 
     Přáli bychom si, abychom se všichni za rok opět ve zdraví sešli 
k oslavě těchto svátků.  

V. Benešová, DiS. a Mgr. H. Lukešová, sociální pracovnice 
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Děkujeme těmto individuálním dárcům, nadacím a 
institucím za dary a dotace: 

 
p. Jiroušková    p. Mrázová 
MUDr. Janoušek   p. Kasal 
p. Petrášek    p. Chrstošová 
manželé Jedličkovi  p. Zídek 
p. Pfeffer    p. Bujko 
p. Kohoutová   p. Šimková 
p. Jakš     p. Lampa 
p. Helmová    p. Zábranová 
p. Orthová    p. Sriegelová 
p. Mikešová    p. Fuchsová 
p. Kořínková   p. Neužilová 
p. Turner    p. Šlemarová 
 
Jihočeský kraj 
TIVET, s. r. o. 
Nadace KB, a. s. Jistota 
Diecézní charita České Budějovice 
Drogerie Pohan 
KK-EDEX, 
Vimperská masna a. s. 
Městské lesy 
Farnost Vimperk 
Farnost Svatá Maří   
Farnost Šumavské Hoštice 
Farnost Horní Vltavice 
Farnost Kvilda 
Farnost Nové Hutě 
 
Číslo účtu veřejné sbírky na projekty Oblastní charity 
Vimperk: 51-9095070247/0100 
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