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POSLÁNÍ A CÍLE 
Poslání:  

  

Dům sv. Antonína v Moravských Budějovicích je domov pro seniory, kteří potřebují pomoc 

druhé osoby, při svých základních životních potřebách.  

Jeho posláním je umožnit obyvatelům důstojné a kvalitní prožití života s důrazem na 

tradiční křesťanské hodnoty.  

   

CÍLE K NAPLNĚNÍ POSLÁNÍ  
  

1) Co nejdelší fyzická a psychická samostatnost obyvatel – podpora a pomoc vést běžný  

způsob života.  

2) Rozvoj péče o duchovní potřeby obyvatel.   

3) Vytvoření materiálních podmínek pro důstojné prožití života i stáří.  

 

  



 

 

3  
  

ÚVODNÍ SLOVO  

 
                                                                          „Úsměv trvá chvilku,  

          ale někdy se na něj vzpomíná  

          celý život.“  

                                                                                                                   Autor neznámý                                         

        

 
  

 

 

 
  

 

Vážení spolupracovníci a přátelé Domu sv. Antonína 
 

         

       srdečně zdravím Vás i všechny, kteří se zajímají o dění v našem Domově. 
 

       V minulém roce jsme se potýkali s pandemií Covid–19 (sledování a zavádění do praxe 

všech mimořádných opatření vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem 

zdravotnictví, Krajské hygieny, Kraje Vysočina) a doufali jsme, že pandemie ustoupí. Přišla 

však nová vlna Covidu–19 a s ní i nová opatření, která bylo nutné dodržovat.  

 

       Děkuji velmi všem zaměstnancům, zvláště zdravotním sestrám a ošetřovatelkám v 

přímé obslužné péči, rehabilitační pracovnici, sociálním pracovnicím, kteří se znovu 

nasadili a snažili se i přes vše náročné, aby našim obyvatelům co nejvíce pomohli překonat 

tuto dobu, kdy nebylo možné, aby za nimi přicházeli jejich nejbližší. Osamocení a ztráta 

kontaktů byla tíživá pro všechny. Děkuji velmi všem zaměstnancům za každý úsměv a 

dobré slovo, které byly jako paprsek hřejivého slunce v chladném ránu. Děkuji též kněžím 

o. Milošovi Mičánkovi a o. Vojtěchovi Librovi, kteří k nám do Domova přichází sloužit 

mše svaté a poskytují duchovní podporu našim obyvatelům i zaměstnancům. 

 

        V neposlední řadě patří velké poděkování vrchní sestře Janě Zemánkové, která svojí 

profesionalitou, dobrotou a laskavostí přistupovala s opravdovým zájmem k našim 

obyvatelům i zaměstnancům. Přejeme ji na novém působišti mnoho úspěchů v profesním 

životě a vše dobré. 
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 Další  poděkování  chci vyjádřit též  S.M. Vincentě  Kořínkové,  kterou ve  službě 

asistentky  ředitele  a v duchovní péči v Domově vystřídala S.M. Marcela Dvořáková. Velmi 

děkuji sestře Vincentě Kořínkové za dobrou spolupráci, její pracovní nasazení a starost o 

duchovní potřeby obyvatel. 

  

       Snažíme se, i přes všechno náročné, s nadějí hledět do budoucnosti. Pro zkvalitnění a 

usnadnění přepravy pro naše imobilní obyvatele plánujeme pořídit automobil pro přepravu 

vozíčkářů se speciální výklopnou nájezdovou rampou, která je v zavazadlovém prostoru. 

Tato rampa zajistí bezpečný nájezd vozíčkářů do automobilu a jejich bezpečnou přepravu 

na potřebná lékařská vyšetření. Jedním z finančních zdrojů na zakoupení automobilu je 

veřejná sbírka, kterou jsme vyhlásili v říjnu 2021 s termínem ukončení v říjnu 2022.  

Děkujeme všem, kteří nám již do této sbírky přispěli. Zároveň děkujeme všem, kteří náš 

projekt budou ochotni podpořit v příštím roce.  

 

       Děkujeme všem, kteří náš Dům sv. Antonína podpořili jakoukoliv pomocí – finanční, 

hmotnou i duchovní. 

 

       Přestože byl tento rok poznamenaný nejistotou vývoje pandemie a dalších dění ve 

společnosti, společně jsme se snažili pro naše obyvatele vytvořit příjemné prostředí.  

               

        Společně jsme vše zvládli. 

        VELICE DĚKUJI 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

         Ing. Petr Žák, ředitel   
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  ÚSEK PŘÍMÉ OBSLUŽNÉ PÉČE  

 
                                                                                       „Laskavá slova mohou být krátká 

             a může být snadné je vyslovit,  

             ale jejich ozvěny jsou nekonečné.“ 
                          Matka Tereza 

  

 

 

  

 

 

 

 

 
        

Ještě více, než kdykoliv jindy, byla v tomto roce důležitá týmová práce a možnost 

spolehnout se jedna na druhou.  Ráda bych celému týmu přímé péče – sestřičkám a 

ošetřovatelkám - poděkovala za velké pracovní nasazení, spolehlivost a oporu, kterou jsem 

ve vás měla. Obětavost a vstřícnost k našim obyvatelům, kterým jste věnovaly svůj čas nad 

rámec svých povinností. Děkuji také velmi úzké spolupráci se sociální pracovnicí  a S.M. 

Marcelou za to, že u nich byli naši obyvatelé vždy na prvním místě. 

 

 Rok 2021 byl pro přímou obslužnou péči rokem náročným.  Opět jsme se potýkali 

se značnými omezeními a nařízeními vlivem epidemie koronaviru. Nošení ochranných 

pomůcek bylo nezbytnou součástí naší práce téměř po celý rok, stejně jako testování 

zaměstnanců. Myslím si, že jsme to vše zvládli velice dobře, i když to mnohdy nebylo 

jednoduché. 

 

 Podařilo se nám zajistit mobilní očkovací tým pro naše obyvatele, kteří měli zájem o 

očkování proti onemocnění covid-19, během roku několikrát. Také pořídit nové zdravotnické 

pomůcky na každé patro, které pomohly ke zkvalitnění práce sester. Rekonstrukce 

stávajících prostor rehabilitace byla také velkým přínosem pro naše obyvatele. 

 

  Moc bych si přála, aby se v příštím roce podařilo stabilizovat celý tým přímé 

obslužné péče, který prošel personálními změnami. Aby následující rok byl klidnější než 

kovidem ovlivněné roky předešlé. A aby se dařilo řešit problémy ke spokojenosti všech 

obyvatel i zaměstnanců. 

 

 

     Jana Zemánková, DiS., vedoucí přímé obslužné péče 
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SOCIÁLNÍ ÚSEK  
  

    „Mladí potřebují radost a lásku,  

    dospělí práci a přátelství,  

                  staří mír a pokoj.“  

                                                                Konfucius 

 

 

  

  

 

  

 

 V roce 2021 jsme poskytovali sociální služby obyvatelům našeho domova pro seniory 

a to v jedno (4), dvou (20) a třílůžkových (13) pokojích. I nadále jsme usilovali o zabezpečení 

vzrůstající úrovně péče o klienta při zachování domácí atmosféry a tradičních křesťanských 

hodnot.  

Bylo podáno celkem 48 nových žádostí. Z tohoto počtu bylo zaevidováno 30 žádostí žen a 18 

žádostí mužů. Zájemci o umístění v našem domově jsou z celé republiky a také dle naší cílové 

skupiny již od 50 let věku. V tomto roce bylo uspokojeno celkem 27 žadatelů, z toho 18 žen 

a 9 mužů.  

■ Genderové složení obyvatel v našem domově ke dni 31. 12. 2021: 67 žen a 16 mužů. 

 Věkové 

složení 

Počet 

obyvatel 

 50 - 60 let 4 

 61 - 70 let 9 

 71 - 80 let 13 

 81 - 85 let 3 

 86 - 90 let 27 

 91 - 95 let 19 

 95 – 99 let 7 
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Jedna naše obyvatelka oslavila v loňském roce krásných 100 let a to nejen se svou rodinou, ale 

i s obyvateli a pracovníky domova. S kyticí, dárkem a srdečným přání přišli i zástupci Města 

Moravské Budějovice.  V listopadu roku 2021 oslavila jedna z našich obyvatel své osmdesáté 

narozeniny, a téhož roku v květnu uplynulo 50 let jejího pobytu zde v domově.  Další z 

dlouhodobých pobytů jsou muži, kteří jsou zde s námi 27 let a 14 let.    

Co se týká délky pobytu, v loňském roce bylo 36 obyvatel v domově více jak 1 rok (1-5 let), 

18 obyvatel více jak 5 let.  

■ Příspěvek na péči 

Tato sociální dávka náleží žadateli, který je závislý na péči druhé osoby, aby byl finančně 

schopen péči o svou osobu zajistit. V případě nástupu do Domova se jeho pracovníci stávají 

poskytovatelem pomoci, osobami, jež péči zajišťují. Dávku vyplácí místně příslušná krajská 

pobočka úřadu práce. 

■ Takto vypadalo zařazení do stupňů závislosti ke dni 31. 12. 2021. Bez příspěvku na péči 

jsme k uvedenému datu neměli žádného obyvatele. 

 

■ Standardy kvality sociálních služeb a plnění veřejného závazku 

Standardy kvality se zaměřují na popis činností, které poskytovatel provádí ve vztahu k 

jednotlivým uživatelům. Na využívání Standardů kvality v praxi se podílejí všichni 

zaměstnanci Domu sv. Antonína. Je to však práce, která se neustále vyvíjí a nikdy nekončí. 

Děkuji srdečně všem, kteří se na této službě druhým podílí.  

Závěrem roku byla opět provedena pravidelná kontrola plnění cílů a poslání (Standard 

č. 1) a bylo i tentokrát konstatováno, že je v souladu s veřejným závazkem.   

                                                                     Mgr. Blanka Balíková, sociální pracovnice 
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EKONOMIKA 

                             „Bohatství je pro moudrého sluhou,  

                                                                                pro hloupého pánem.“  

                                                                                                                                    Seneca 

 

 

  

      

 

 

 

  

  

Ekonomický úsek Domu sv. Antonína odpovídá podle zákona o účetnictví za účetní 

agendu, vedení mzdové a personální agendy a evidenci majetku. Cílem úseku je 

účelné a hospodárné nakládání s finančními prostředky a jejich evidencí.  

Vícezdrojové financování Domu sv. Antonína tvoří především příjmy od klientů, 

dotace od Kraje Vysočina, která je složena z prostředků od Ministerstva práce a 

sociálních věcí a z prostředků Kraje, dotace Města Moravské Budějovice, příjmy od 

zdravotních pojišťoven, úřadu práce a drobných dárců a projektu COVID. 

  ■ Majetek 

Celková hodnota majetku k 31. 12. 2021 činí 31302 tis. Kč 

Z toho 

Z toho 

 

Hodnota v tis. Kč. 

hodnota v tis. Kč Software 93  

Stavby       31062 

Pozemky            896 

Samostatné movité věci 9449 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 18  

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1471 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2587 

Oprávky -25756 

Krátkodobý majetek 11482 
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  ■ Hospodaření Domu sv. Antonína 

Výnosy v tis. Kč 
hlavní 

činnosti 

hospodářká 

činnost celkem 

Tržby z prodeje služeb (ošetřovné, 

příspěvek na péči) 19956  19956 

Provozní dotace MPSV 10500  10500 

Provozní dotace Kraj 2754  2754 

Dotace COVID 3418  3418 

Dotace ÚP 596  596 

Moravskobudějovický mikroregion 450  450 

Tržby za výkony od zdr. pojiš. 3761  3761 

Zúčtování fondů 915  915 

Přijaté příspěvky (vč. obcí) 111  111 

Ostatní výnosy 1146 373 1519 

Výnosy celkem 43607 373 43980 

    

    

Náklady v tis. Kč 
hlavní 

činnost 

hospodářská 

činnost 
celkem 

Spotřeba materiálu 4866 301 5167 

DDHM 654  654 

Spotřeba energie 1544  1544 

Opravy a udržování 1147  1147 

Služby 3538  3538 

Mzdové náklady 22833  22833 

Zákonné sociální pojištění 7582  7582 

Odpisy 1523  1523 

Náklady celkem 43687 301 43988 
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  ■ Hospodářský výsledek 

 

jednotlivé položky 

 

 

hodnoty v tis. Kč. 

Výnosy celkem 43980 

Náklady celkem 43988 

Hospodářský výsledek  -8 

 

 

Z provozních prostředků byl nakoupen drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 

654 tis. Kč a dlouhodobý majetek ve výši 345 tis. Kč..  

  ■ Dlouhodobý hmotný majetek 

Byl vyměněn dosluhující nábytek, antidekubitní matrace. Zakoupeny byly odsávačky, 

pečovatelské lůžko, PC sestavy, notebook, kuchyňská linka a její vybavení, televizory 

na pokoje a další.  

  ■ Investice 

Byla zakoupena pračka Industrial a server. 

  ■ Další činnosti 

Během roku byly prováděny běžné opravy prádelenských, kuchyňských a jiných 

zařízení, opravy elektro a vodoinstalace. 

 

Kraj Vysočina poskytl dotaci ve výši 13254 tis. Kč z toho 2754 tis. Kč z prostředků 

Kraje, a 10500 tis. Kč z MPSV. Město Moravské Budějovice přispělo částkou 450 tis. 

Kč. Z programu COVID byly poskytnuty dotace na mimořádné odměny a zvýšení 

provozní výdajů a dorovnání výpadků zdrojů z MPSV a MZ ve výši 3418 tis Kč.  Byly 

přijaty dary ve výši 261 tis.Kč. Ve veřejné sbírce na auto pro vozíčkáře bylo vybráno 

450 tisíc. Kč. 

 

  

Ludmila Nejedlíková, vedoucí ekonomického úseku  
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PERSONALISTIKA     
  

                            “ Najít krásu ve smutku, 

                naději ve ztrátě a důstojnost v prohře -  

                                       - v tom je neskutečné umění života“ 

           Arthur Miller, esejista 

 

 

 

   
  

 

 

 

 
 

 V oblasti personální práce se vedení Domu sv. Antonína prioritně zaměřuje, kromě 

odborného vzdělávání, též na prohlubování pocitu sounáležitosti zaměstnanců k organizaci, 

jejímu poslání a na rozvoj mezilidských a kolegiálních vztahů na pracovišti a týmového 

ducha mezi zaměstnanci.  

 

■  Průměrný počet zaměstnanců v roce 2021 činil:  

fyzické osoby    63  

přepočtený stav                53,25  

 

Konečný počet zaměstnanců k 31. 12. 2021 byl 72 osob (z toho 64 žen a 8 mužů), ve 

srovnání se stavem k 31. prosinci 2020 se počet zaměstnanců zvýšil o 4 zaměstnance na 

výpomoc. Vřelý dík a pochvala za výpomoc patří všem dobrovolníkům, které vysílá 

dobrovolnické centrum STŘED,o.s., studentkám studujících sociální činnost na Gym a SOŠ 

Moravské Budějovice a SŠŘS v Moravských Budějovicích. 

 

Stejně jako v roce 2020 byla uzavřena s Úřadem práce v Třebíči Dohoda o 

poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 

v celkovém počtu 4 pracovních míst, která vznikala postupně během roku. Dále Dohoda o 

zřízení společensky účelného pracovního místa v počtu 1 pracovního místa. Zaměstnanci 

našli uplatnění při pomocných pracích na zahradě, v kuchyni či prádelně. Práci zde nalezli 

lidé dlouhodobě nezaměstnaní a s nižším stupněm kvalifikace. 

 

■  Nemocnost v roce 2021 

Počet hlášených případů pracovní neschopnosti:  40   

 



 

 

12  
  

■ Grafické znázornění vývoje nemocnosti v období 2015 – 2021  

  

■ Průměrná mzda 

 Průměrný plat v roce 2021 činil 32. 043 Kč. V porovnání s předchozím rokem došlo 

ke zvýšení průměrného platu o 4.254,- Kč. 

  

       ■ Zvyšování kvalifikace  

Dům sv. Antonína v Moravských Budějovicích soustavně dbá o zvyšování 

profesního vzdělávání svých zaměstnanců. V souladu se standardy kvality sociálních služeb 

je s ohledem na potřeby a finanční a časové možnosti každoročně zpracován plán profesního 

rozvoje zaměstnanců. V uplynulém roce se naši zaměstnanci zúčastnili pestré škály školení, 

kurzů a seminářů s cílem prohloubit a zdokonalit své profesionální znalosti v oblasti 

poskytování sociálních služeb. 

 

■ Personální práce  

 

Kolegiální a přátelské vztahy zaměstnanců na pracovišti velkou měrou přispívají k 

vytváření pozitivní atmosféry a přenášejí se samozřejmě i do vztahu ke klientům. Dům sv. 

Antonína v Mor. Budějovicích proto podporuje i různá mimopracovní setkávání. V roce 

2021, se po roční pauze, zaměstnanci zúčastnili jednak bowlingového turnaje, tak 

teambuildingu, který se uskutečnil v místní Orlovně.  

  

Pavlína Jelečková, DiS., mzdová účetní a personalista  
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STRAVOVACÍ PROVOZ  
  

  

„Na konci vždy vše dobře dopadne.  

A jestli to dobře nedopadlo,  

tak to potom ještě není konec.“ 

John Lenon 

     

        

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 Rok 2021 proběhl v naši kuchyni jako na houpačce. Nemocnost se střídala s plným 

stavem kuchařů, ale provoz byl vždy zajištěn k plné spokojenosti všech strávníků. 

  

 Mazance s blahopřáním Požehnaných velikonoc byly předány všem strávníkům, 

vánočky s vánoční tématikou také a všem chutnalo, což nás velmi těší. Úsilí vynaložené na 

přípravu těchto pochutin je nemalé, ale chvála za čerstvě upečenou dobrotu nám stoji za to! 

 

 Loňský rok nám přinesl nemalou změnu při fungovaní kuchyně, a tou je vaření 

celodenní stravy pro MS Jabula. Školku navštěvuje 50 dětí a složení jídel je trochu jiné, než 

požadavky našich obyvatel, ale snažíme se stravu skloubit ke spokojenosti všech. 

 

 Našim cílem je také provoz kuchyně modernizovat a technologicky ulehčovat, v čemž 

nám vedeni Domova vychází v rámci moznosti vstříc, a za to mu patři naše poděkování. 

 

 Ale hlavni poděkováni, za odvedenou práci, patří celému kolektivu v kuchyni, na 

který se mohu spolehnout a pokud je potřeba zabrat, tak vím, že nezklamou! 

 

 

 

   Kateřina Ramachová, vedoucí stravovacího úseku   
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SPRÁVA MAJETKU  
 

  

  

  

                 „Nejlepší způsob, jak děkovat Bohu,  

                 je milovat se navzájem.“ 
                                                          Abdu’l-Bahá 

 

 

 

 

 

                       

    

  

  

 

 

 

 Existuje řada způsobů jak vést své oddělení. Oddělení správy majetku se ale také 

snaží hledat nové cesty, které by se mohly ukázat jako efektivní. Tento přístup se týká jak 

provozního, tak technického hlediska chodu Domu sv. Antonína. Konkrétně jde o prádelnu, 

úklid v celém areálu, zajištění MTZ a důkladnou údržbu zahrady, zeleně, okrasných i 

ovocných stromů.  
 
 O prádelnu se v roce 2021 starali tři zaměstnankyně na plný úvazek a o údržbu dva 

zaměstnanci na plný úvazek a jeden z zaměstnanec na projekt z úřadu práce. To vše pod 

vedením správce areálu. 

 

 V letošním roce jsme provedli rekonstrukci rehabilitace ke spokojenosti obyvatel i 

zaměstnanců. Vysázeli jsme pět ovocných stromů. Vytvořili jsme koutek pro sportovní 

aktivitu a to pro kuželky. Rozšířili jsme záhon o okrasné květiny a vysázeli jsme nový záhon 

maliníku. 

  

 

     Děkuji všem pracovníkům úseku správy za dobře odvedenou práci. 

 

                                                                                                                                                                            
                                Zdenek Kopeček, správce areálu 
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AKCE PRO OBYVATELE  
  

 

,,Všechny naše sny se mohou stát skutečností, 

pokud máme odvahu je následovat.“    

      Walt Disney  
  

  

   

 

 

 

                                                    

 

 

 

Cílem volnočasových aktivit je aktivizace uživatele, smysluplné vyplnění volného času, 

zabavení a prevence psychických obtíží. A mnohdy je to právě odvaha z citátu Alexe F. 

Osborna zcela se otevřít aktivizaci a tuto odvahu je třeba neustále probouzet a posilovat.   

  
■ LEDEN 
Prohlídka betlémů v okolních obcích (Zvěrkovice, Hostim, Blížkovice, Láz, 

Nimpšov, Dědice, Rácovice), večerní vánoční výlety do Třebíče, Tříkrálová sbírka, 

trénování paměti, individuální aktivizace, zpívání na stacionáři, ruční práce, výbor 

obyvatel, katechizmus, čtenářský klub, setkání obyvatel s ředitelem DSVA a udělení 

titulu Babička roku 2020 (pí. Anežka Nemeškalová), společenská hra Člověče nezlob 

se, mše svatá za zaměstnance DSVA a jejich rodiny (oslava svátku patrona Domu sv. 

Antonína). 
■ ÚNOR 

Ruční práce, výbor obyvatel, katechizmus, čtenářský klub, klub pečení, filmový klub, 

trénování paměti, zpívání na stacionáři, Světový den nemocných společná mše svatá, 

Masopustní bál, filmový klub, pexeso, smyslová soutěž (zaměřená na chuť), 

individuální aktivizace. 
■ BŘEZEN 

Výbor obyvatel, katechizmus, klub pečení, filmový klub, zpívání na stacionáři, ruční 

práce, trénování paměti, individuální aktivizace, setkání obyvatel s ředitelem a 

vyhlášení Čtenáře roku 2020, velikonoční výstava v DSVA (vystaveny výrobky 

obyvatel domova), velikonoční strom na náměstí v Moravských Budějovicích. 
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■ DUBEN 

Velikonoční bohoslužby v domovní kapli, hrkání obyvatel, filmový klub, ruční práce, 

výbor obyvatel, výlety do Radkovic u Budče na pastviny a ovečkami, zpívání s Mgr. 

J.Brancuzskou, trénování paměti, individuální aktivizace, koncert pedagogů ZUŠ 

Mor. Budějovice, mše svatá s dětmi MŠ Jabula, čarodějnická diskotéka. 
■ KVĚTEN 

Výbor obyvatel, Den matek květiny od p. ředitele Ing. Petra Žáka, katechizmus, 

čtenářský klub, koncert skupiny Jarda Band, Mezinárodní den ošetřovatelství a 

Děkovný list našim sestřičkám, pouť do Lurd s dětmi MŠ Jabula, trénování paměti, 

výlety do Hostimi na kůzlátka a holubi, výlet obyvatel na Dalešickou přehradu 

(plavba parníkem). 
■ ČERVEN 

Ruční práce, Slavnost Božího těla s dětmi MŠ Jabula, výbor obyvatel, zpívání s Mgr. 

J. Brancuzskou, katechizmus, čtenářský klub, filmový klub, výlet na zmrzlinu pro 

vozíčkáře, hledání drahokamů (zahradní hra pro děti z MŠ Jabula), setkání obyvatel 

s ředitelem DSVA, Svatoantonínský turnaj bowling pro zaměstnance, návštěva 

poslanců KDU- ČSL, turnaj jednotlivých oddělení domova v kuželkách a závěrečné 

utkání vítězů. 
■ ČERVENEC 

Individuální výlet do Znojma pro p. Pecu a p. Hanyše (poděkování za obsluhu 

betlému), trénování paměti, individuální vycházky obyvatel do domovní zahrady, 

ruční práce, katechizmus, čtenářský klub, filmový klub, setkání u ohně hudební 

doprovod p. Josef Veverka, pouť do Kostelního Vydří, zpívání s Mgr. J.Brancuzskou, 

klub pečení. 
■ SRPEN 

Katechizmus, čtenářský klub, trénování paměti, klub pečení, zpívání s Mgr. J. 

Brancuzskou, výlet do staré cihelny, narozeninová oslava pí. Marie Licková 100 let, 

hudební koncert Václav Sobotka pedagog ZUŠ, táborákové posezení hudební 

doprovod p. Moltaš a rodina Božejovská, výlety pro jednotlivá patra do cukrárny 

v Jevišovicích, výlet pro obyvatele s vozíky na koupaliště v Mor. Budějovicích. 
■ ZÁŘÍ 

Akademie pro seniory – 1. přednáška: Jakubovští slamáci Ing. Miroslav Kabelka, 2. 

přednáška: Chaloupky jako z pohádky Ing. Petr Hons, výbor obyvatel, setkání 

obyvatel s ředitelem DSVA, zpívání s Mgr. J. Brancuzskou, katechizmus, čtenářský 

klub, Antonínská kavárna, mše svatá s dětmi MŠ Jabula, filmový klub, výlet do 

Starče, individuální duchovní péče, trénování paměti. 
■ ŘÍJEN 

Den seniorů (hudební dopoledne s pí.B.Bastlovou), Týden sociálních služeb, 

katechizmus, filmový klub, trénování paměti, ruční práce, klub pečení, výbor 
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obyvatel, Akademie pro seniory – 3. přednáška: Čtvero ročních pamětí aneb Můj 

ro©k na vsi Ing. Jan Hodeček, 4. Přednáška: Cesta hledání pokoje Josef Šváb, 

kreativní tvoření i firmou Gas Net, duchovní obnova P.Josef Hudec, OCr., návštěva 

hřbitova (okolní obce). 
■ LISTOPAD 

Návštěva hřbitova s dětmi MŠ Jabula, Vzpomínkové setkání s rodinami a přáteli 

obyvatel DSVA (hudební doprovod Lukovský pěvecký sbor), výbor obyvatel, MŠ 

Jabula zpívala obyvatelům v den svátku sv. Karla, katechizmus, čtenářský klub, 

poutní místo Fatima (Marie Kosová), klub pečení, filmový klub, Akademie pro 

seniory - 5. přednáška: Ambrela Bc. Špačková Eva, ruční práce, nácvik divadla, 

výroba adventních věnců s V. Trojanovou (tvoření pro zaměstnance), adopce na dálku 

(společný projekt obyvatel a zaměstnanců DSVA). 
■ PROSINEC 

Natáčení divadla Neposedný anděl, Setkání s Mikulášem, vánoční pečení, 

katechizmus, ruční práce, vánoční strom Domu sv. Antonína na náměstí 

v Moravských Budějovicích, výbor obyvatel, filmový klub pohádek, zpívání 

s kytarou, hra bingo, zdobení vánoční stromečku, vánoční setkání zaměstnanců, 

Ježíškova vnoučata s firmou Gas Net, vánoční setkání obyvatel s ředitelem DSVA, 

Silvestrovská soutěž. 

 
■ Hosté a sponzoři našeho domova: 

M. Kosová, J. Šváb, Mrg. J. Brancuzská, J. Veverka, B. Bastlová, V. Moltaš, rodina 

Božejovská, rodina Plichtova, firma Gas Net, vinařství Hrabal, Ing. P. Hons, Ing. J. 

Hodeček, Ing. M. Kabelka, rodina Kružíkova, Stařeč Voslovna, MŠ Jabula, firma 

Model.  

 

Velké díky všem dobrovolníkům, kteří se jakýmkoliv způsobem snaží pomoci 

Domovu sv. Antonína. 

V týdenním programu jsou obyvatelům pravidelně nabízeny aktivity, kterých se 

mohou účastnit dle vlastního uvážení: 

- ruční práce, kreativní činnost 

- čtenářský klub, filmový klub, klub pečení 

- katechizmus, bohoslužby, společné modlitby 

- trénování pamětí, zábavné programy, narozeninová přání a oslavy 

 
 

Bc. Ludmila Čáblová, aktivizační pracovnice  



 

 

18  
  

  ZPRÁVA AUDITORA   
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