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I.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 

Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, vzniklo jako příspěvková organizace 
k 1. 4. 2009 . Zřizovatelem je Město Tišnov.  
Hlavním účelem a předmětem činnosti je 
• poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
ve znění pozdějších předpisů, včetně služeb fakultativních; 
• správa domů s pečovatelskou službou (dále DPS) včetně úklidu a údržby; 
• hospodaření s nebytovými prostory včetně jejich pronájmu; 
• hospodaření s byty včetně jejich pronájmu. 
 
Centrum sociálních služeb  
• přijímá žádosti o ubytování v domech s pečovatelskou službou,  
• vede pořadníky pro ubytování v DPS, 
• uzavírá nájemní smlouvy a vede veškerou agendu s tímto spojenou,  
• poskytuje pečovatelskou službu, přijímá žádosti na zavedení pečovatelské služby a uzavírá 
smlouvy na pečovatelskou službu, 
• poskytuje základní sociální poradenství. 

II.  PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc a podporu osobám v nepříznivé životní 
situaci, umožnit jim žít co nejdéle běžným a důstojným životem ve vlastním sociálním prostředí, 
podporovat jejich soběstačnost a respektovat jejich svobodnou vůli. 

Cílem naší služby je: 

• prostřednictvím předem sjednaných úkonů zachovat co možná nejdéle kvalitu života 
uživatelů v přirozeném sociálním prostředí  
• podporovat uživatele v oblastech, v nichž jsou jejich schopnosti sníženy  
• pomoc a podpora člověku, který se ocitl v nepříznivé sociální situaci  
• pomoci překlenout i přechodné období se zhoršeným zdravotním stavem, který nevyžaduje 
hospitalizaci  
• umožnit uživateli využívat místní instituce poskytující služby veřejnosti, setkání se svými 
blízkými a vrstevníky  
• poskytovat službu tak, aby byla vždy v nejvyšší míře zachovávána lidská práva a důstojnost 
uživatelů  

Principy  

• vzájemná dohoda s klientem jako rovnocenným partnerem  
• respekt k individualitě klienta  
• poskytování služeb podle potřeb uživatele a zájemců o službu  
• svobodné rozhodování klienta = možnost volby a nezávislost  
• respektování lidské důstojnosti a soukromí  
• empatie  
• týmová spolupráce, sdílení společných hodnot  
• profesionální přístup  
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Cílová skupina uživatelů 

převažující cílovou skupinou jsou senioři 

Pečovatelská služba se neposkytuje 

• při karanténě nařízené při přenosné chorobě a 
při onemocnění přenosnou chorobou  
• při chronickém alkoholismu a jiné toxikomanii, 
pokud osoba ohrožuje svým jednáním sebe a jiné 
osoby  
• osobám, které svou agresivitou ohrožují sebe 
nebo svoje okolí  
• při dlouhodobější nespolupráci klienta – 
neotvírá, odchází z domu v době poskytování 
služby, nepřizpůsobí domácí prostředí vstupu 
druhé osoby.           Klienti pečovatelské služby podle věku 

Čas a místo poskytování PS 

Pečovatelská služba ve městě Tišnov je poskytována od pondělí do pátku od 07:00 do 15:30 
hodin, osobám se starobním nebo plným invalidním důchodem a trvalým pobytem v Tišnově. 
Zajištění a dovoz oběda je poskytováno osobám se starobním nebo plným invalidním důchodem 
a s trvalým pobytem v Tišnově nebo v obcích regionu. Obědy jsou rozváženy v pracovní dny. 
Pečovatelská služba v domech s pečovatelskou službou je poskytována v DPS K Čimperku v 
době od 7.00 do 15.30 hodin a v DPS Králova je pečovatelská služba nepřetržitě.  

Počet uživatelů PS 

Na konci roku 2011 bylo evidováno 471 uživatelů pečovatelské služby s platnou smlouvou, 
přičemž  průměrný počet uživatelů byl 380 . Úbytek způsoben přirozeným způsobem (úmrtí, 
odchod do domova pro seniory), ale částečně i změnou vykazování, kdy byly zrušeny smlouvy, 
na které se dlouhodobě nečerpala služba.  

Počet platných smluv na pečovatelskou službu v roce 2011 
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Činnosti pečovatelské služby 

Mezi nejžádanější služby patří pravidelné docházky ke klientům, kde pečovatelky pomáhají při 
úkonech v péči o domácnost, jako jsou úklidy, praní a žehlení prádla, nákupy potravin. 
Pečovatelka pomůže při přípravě a podání stravy, při zařizování záležitostí klientů u lékaře nebo 
na  úřadech, vyzvedne léky z lékárny, dohlédne na podání léků a dodržování diety. Poskytujeme 
pomoc při osobní hygieně.  
Z fakultativních úkonů je využívána pedikúra poskytovaná na pracovišti v DPS Králova nebo 
v domácnostech klientů. Dalšími fakultativními úkony je například dohled nad dospělým 
občanem a dovoz k lékaři ve městě Tišnově,. 
Největší zájem je dlouhodobě o dovoz obědů, a to jak ze strany obyvatel města Tišnova, tak i ze 
strany občanů okolních obcí. K 1.6.2011 došlo ke změně dodavatele obědů, kdy firmu Helan 
s.r.o. nahradil Josef Vojanec. Zůstal zachován výběr ze tří jídel, z nichž jednou je diabetická 
dieta, druhou šetřící dieta a třetí variantou strava normální.  
Dovážka obědů jako sociální služba podporuje soběstačnost seniorů a často právě teplé jídlo 
poskytované denně umožní setrvat uživateli služby v přirozeném domácím prostředí. CSS 
Tišnov, p.o., poskytuje v rámci pečovatelské služby v obcích správního obvodu pouze rozvážku 
obědů. V roce 2011 se jednalo o obce Hradčany, Železné, Předklášteří, Březina. V Tišnově se 
obědy rozvážejí také v částech Pejškov, Hájek a Jamné. Uživatelů, kteří v roce 2011 využívali 
dovážky obědů bylo v průměru 142, přičemž z toho (průměry za rok): Předklášteří 17, Železné 5, 
Hradčany 6, Březina 3, Tišnov (včetně Pejškov, Hajánky, Jamné) 111. Ve všech obcích došlo 
k mírnému nárůstu počtu klientů oproti loňskému roku. 

       Průměrné počty obědů za měsíc: 

 

 
  
 
 
 

Příjmy z pečovatelské služby  
 
Přehled příjmů za pečovatelskou službu 
je znázorněn v následujícím grafu. 
K 1.6.2011 byl aktualizován sazebník 
pečovatelské služby. Navýšena byla 
sazba za dovážku oběda a platba za 
pedikúru, přibyly fakultativní úkony, 
například objednání sanitky klientovi 
PS. 
 
 

                                           Příjmy od klientů PS 

  

Tišnov 1989 
Předklášteří 318 
Hradčany 118 
Železné 113 
Březina 67 
 2605 

Rozvážka ob ědů podle obcí

Tišnov

Předklášteří

Hradčany

Železné

Březina
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Sazebník pečovatelské služby k 1.6.2011 
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II.  SOCIÁLNĚ AKTIVIZA ČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE 
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM  (dále „SAS“) 

Posláním je umožnit seniorům kontakt se společenským prostředím prostřednictvím zájmových, 
vzdělávacích a volnočasových aktivit a poskytovat sociálně terapeutické činnosti, které vedou k 
rozvoji nebo udržení jejich osobních a sociálních schopností a dovedností. 

Cílem naší služby je:  

• podporovat setrvání seniorů v přirozeném prostředí, 
• podporovat rozvoj nebo udržení míry samostatnosti, soběstačnosti a motivování seniorů k 
prožívání kvality lidského života až do jeho přirozeného konce, 
• poskytovat takové sociální služby seniorům, které zachovávají lidskou důstojnost, respektují 
jejich práva, vycházejí z jejich potřeb a zamezují sociální izolaci, 
•  posilovat a udržovat psychické a fyzické zdraví a kvalitně prožívat pozdní věk 
udržovat míru samostatnosti a soběstačnosti, 

Naše cíle 

• poskytovat nácvik kompetencí vedoucí k psychické a fyzické odolnosti vůči změnám a k 
samostatnému řešení složitých životních situací - dávat příležitost pro vznik nových sociálních 
vazeb a kontaktů, rozvoj zájmových, vzdělávacích a volnočasových aktivit, které vedou 
k rozvoji, nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností zamezujících sociálnímu 
vyloučení, 
• prodloužení aktivního a nezávislého života seniorů  
• udržení osobních a sociálních dovedností a schopností seniorů  
• podpora k udržení a posílení fyzické a psychické soběstačnosti seniorů  
• podpora přirozených společenských vztahů  
• podpora integrace seniorů do společnosti  

Cílová skupina uživatelů  

• senioři  
• osoby se  zdravotním postižením 

Sociálně aktivizační služba je poskytována  v tomto rozsahu: 

Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: 
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zájmové, vzdělávací a volnočasové 
aktivity, 
• sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji 
nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování 
osob, 
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 
- pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 

Základní činnosti se poskytují bez úhrady a jejich součástí je i bezplatné sociální poradenství. 
 
V rámci sociálně aktivizačních činností se uskutečnily tyto volnočasové a vzdělávací aktivity, 
případně činnosti vedoucí k udržení a rozvoji schopností a dovedností seniorů: 
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III.  DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 

DPS Králova 1742 

Celý areál Domu s pečovatelskou službou Králova 1742 je tvořen čtyřmi objekty A, B, C, D a je 
řešen bezbariérově. Objekty A, C, D slouží k ubytování klientů. Je zde 145 bytových jednotek, z 
toho 118 bytů 1+kk (průměrná velikost 22,5m2) a 27 bytů 2+kk (průměrná velikost 44m2 - 
56,5m2). Jedná se o byty I. kategorie s ústředním vytápěním. Ve všech objektech jsou 
nájemníkům k dispozici prádelny a sušárny, koupelny, společenské a denní místnosti. Byt je 
tvořen obytnou místností, sociálním zařízením (sprcha a WC) a chodbou. Jednotlivé byty jsou 
vybaveny kuchyňskou linkou, dvouplotýnkovým elektrickým vařičem a infrazářičem. Ostatní 
vybavení a zařízení si pořizují obyvatelé samostatně. 
Objekt B je sídlem příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Tišnov, kde lze nalézt 
kancelář ředitelky CSS, vedoucí pečovatelské služby, zázemí pečovatelek a správu DPS. Dále je 
zde ordinace praktického lékaře, jídelna, knihovna, kondiční tělocvična, rehabilitace, kadeřnictví 
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a svoje kanceláře zde má také Ošetřovatelská služba Oblastní Charity Tišnov. V objektu C je 
prodejna s potravinami a drogerií. V objektu D je prodejna se zahradnickým a dárkovým zbožím. 

DPS K Čimperku 1812, 1813 

Domy s pečovatelskou službou na ulici K Čimperku č.p.1812 a 1813 jsou dva třípodlažní, 
samostatně stojící ubytovací objekty. Celkem je zde 60 bytových jednotek, z toho 43 bytů 1+kk 
(průměrná velikost 32,5m2) a 17 bytových jednotek 2+kk (průměrná velikost 45m2). Byt je 
tvořen obytnou místností, sociálním zařízením (sprcha a WC), chodbou a balkonem nebo lodžií. 
Jednotlivé byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou s dvouplotýnkovým vařičem, digestoří a 
zrcadlovou skříní v koupelně. V obou domech jsou nájemníkům k dispozici společné prádelny, 
vybavené automatickými pračkami,společné koupelny a místnosti pro umístění kol. 
 
Celková kapacita domů s pečovatelskou službou:     247 obyvatel 
Králova:          170 obyvatel  
Čimperk:            77 obyvatel 
  

Krátkodobé ubytování v DPS 

Je poskytováno seniorům, o které pečuje rodina doma, v jejich přirozeném sociálním prostředí. 
Využívá se v případě, kdy pečující osoba potřebuje nezbytný odpočinek, (např. dovolená či 
lázeňský pobyt), potřebuje provést stavební úpravy či malování v domácnosti. Senior je ubytován 
na určitou dobu (nejdéle 1 měsíc) v pokoji vybaveném polohovacím lůžkem, toaletním křeslem a 
dalším potřebným vybavením. Po celou dobu pobytu má k dispozici nepřetržitou pečovatelskou 
službu, kterou si sjednává podle svých potřeb na konkrétní úkony. V roce 2011 využilo 
krátkodobého ubytování 16 seniorů, pokoj byl obsazen 213 dní v roce. 

Žádosti do DPS 

V roce 2011 si podalo žádost o ubytování v DPS 73 žadatelů, z nichž bylo sedm zamítnuto kvůli 
zdravotnímu stavu. K 31.12.2011 pak bylo evidováno celkem 463 žádostí o ubytování v domě 
s pečovatelskou službou, přičemž o jednogarsoniéru žádalo 279 žadatelů z toho 107 z Tišnova a 
172 ostatních. O dvojgarsoniery žádalo 184 uchazečů z toho  63 z Tišnova a 121 ostatních.   

Počet nově ubytovaných  

V prvním pololetí 2011 bylo nově ubytováno 11 žadatelů, z toho jeden na DPS K Čimperku, 
ostatní na DPS Králova. V druhém pololetí 2011 byly přiděleny pouze 2 byty, na Králově ulici. 
 
Změny v nájmu nebytových prostor  
Kuchyně: Nájemce kuchyně a dodavatel stravy pro pečovatelskou službu, firma Helan s.r.o., 
vypověděl 30.11.2010 smlouvu na pronájem kuchyně s půlroční výpovědní lhůtou, tj. do 
31.5.2011. Proběhlo otevřené řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby, zadané formou 
otevřeného řízení a oznámené v Informačním systému o veřejných zakázkách – uveřejňovacím 
subsystému pod evidenčním č. VZ 60056275. Ustavená komise pro posouzení a hodnocení 
nabídek rozhodla o novém nájemci a poskytovateli stravy pro pečovatelskou službu a  od 1.6. 
2011 se nájemcem kuchyně a poskytovatelem stravy pro pečovatelskou službu stal Josef 
Vojanec.  
Nebytové prostory v DPS, budově D: Dosavadní nájemce David Tesař podal výpověď 
z nebytových prostor s výpovědní dobou do 31.1.2012. Městem Tišnov byl vyhlášen záměr na 
pronájem těchto prostor, vyřešení otázky nového nájemce proběhne až v roce 2012. 
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IV.  ZAM ĚSTNANCI  

K 31.12.2011 pracovalo v Centru 23 zaměstnanců v pracovním poměru. Jedná se o pracovníky 
správy DPS, což představuje správce DPS, údržbář, uklízečky a administrativní pracovnice. 
Pečovatelskou službu poskytují pracovnice v sociálních službách - pečovatelky přímo podřízené 
vedoucí pečovatelské služby. V sociálně aktivizačních službách pracovala jedna pracovnice na 
plný úvazek a dále jedna pracovnice na úvazek poloviční. Statutárním orgánem Centra je 
ředitelka.  

 
 
V průběhu roku 2011 byly ukončeny dva pracovní poměry. Jeden z důvodu odchodu do důchodu, 
jeden dohodou. Náhradou za uklízečku, která odešla do starobního důchodu, byla přijata nová 
pracovnice. Další nová pracovní smlouva byla uzavřena s pracovnicí, jejíž úvazek je rozdělen na 
poloviny mezi pečovatelskou službu a SAS. Na tuto pracovnici Úřad práce schválil příspěvek na 
společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání. Jeden pracovní poměr 
byl uzavřen pouze na měsíc z důvodu nemoci stálé pracovnice. Dohody o provedení práce byly 
uzavřeny na tyto práce: supervize a zástup po dobu čerpání řádných dovolených a nemocí (5 x). 
Na zástup v době dovolených a nemoci byla uzavřena též jedna dohoda o pracovní činnosti.  
Vyšší počet uzavřených dohod souvisí s vyšší nemocností v roce 2011. Celkem strávili 
pracovníci Centra na nemocenské 487 kalendářních dnů, což představuje 320 směn. Na této 
nemocnosti se podílelo pět pracovnic v sociálních službách, přičemž se jednalo o dlouhodobé 
choroby. 

V. VZDĚLÁVÁNÍ ZAM ĚSTNANCŮ  

Vzdělávání pracovníků probíhalo odlišně pro pracovníky správy a pro pracovníky poskytující 
sociální služby, kteří jsou povinni podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách absolvovat 
24 hodin vzdělávání za rok. Pracovnice v sociálních službách absolvovaly v roce 2011 tyto 
akreditované kurzy:  
Bezpečná domácnost I Protipožární rizika v domácnostech seniorů 
Bezpečná domácnost II - Bezpečnostní rizika a prevence kriminality na seniorech 
Když je klient trochu jinde 

Ředitelka CSS 
0,5 vedoucí 
pracovník 

0,5 sociální 
pracovník 

Správce DPS 
1,0 

 

Vedoucí 
pečovatelské služby 

1,0 

Údržbář 
1,0 

Uklízečky 
3,5 

Administrativní 
pracovnice, účetní 

2,0 

Pracovnice 
v sociálních 
službách – 

pečovatelka 
11,5 

SAS – Pracovník 
základní výchovné 

nepedagogické 
činnosti 

1,5 
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Základní principy práce s klientem – tento kurz byl realizován jako vzdělávací aktivita 
zaměstnanců v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst!“, na nějž přispěl Úřad práce z programu 
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Finanční zúčtování projektu proběhlo až v roce 
2012, není tedy zachyceno v účetnictví organizace za rok 2011. 

 
 
Kromě akreditovaných kurzů absolvovaly pracovnice v sociálních službách také školící akce 
v Centru, zaměřené na Standardy sociálních služeb. Osm pracovníků bylo vysláno na stáž do 
obdobného zařízení – do Centra sociálních služeb Kuřim. 
Ředitelka CSS absolvovala navíc kurzy týkající se mezd a zákoníku práce, konference APSSČR, 
setkání managementu sociálních služeb a krajská setkání APSSČR v Mušově a Humpolci. 
Správce DPS byl proškolen v tématech týkajících se správy a pronájmu bytů a nebytových 
prostor. Ekonomka absolvovala školení o novinkách v zákoníku práce a v účetnictví.  
V roce 2011 proběhlo také školení řidičů referenčních vozidel a školení BOZP pro všechny 
zaměstnance 

VI.  HOSPODAŘENÍ CSS V ROCE 2011 

Za rok 2011 vykázala organizace Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, kladný 
hospodářský výsledek Kč 15 800,64, který byl převeden do rezervního fondu.  

Porovnání nákladů a výnosů za rok 2010 a 2011 

Mírný nárůst nákladů oproti roku 2011 je na účtu 511 Opravy a udržování, přičemž opravy 
uskutečněné v roce 2011byly vesměs plánované v rozpočtu. Největší nárůst nákladů nastal 
v nákupu tepla – tyto zvýšené náklady se projevily i zvýšením na straně výnosů (úhrady u 
obyvatel). Stejně je tomu i u nárůstu nákladů na nákup obědů. 
Na ostatních účtech nebyly rozdíly mezi náklady srovnávaných roků významné 
Výnosy organizace plynou z příjmů z poskytování pečovatelské služby včetně fakultativních 
výkonů (např. pedikúra, odvoz klientů k lékaři), za nájemné z bytů a za služby spojené 
s bydlením, za nájemné z nebytových prostor a z movitých věcí. Měsíční zálohy za elektřinu, 
vodu, teplo uhrazené nájemníky se zúčtovávají v následujícím roce. Příjmem organizace jsou 
dále dotace od MPSV a příspěvky od ÚP. 

Zdroje financování 

Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele byl v roce 2011 ve výši 5 500 tis. Kč, z toho 
4 500 tis. Kč mzdové prostředky jako závazný ukazatel. Zřizovatelem byl současně nařízen 
odvod z investičního fondu organizace do rozpočtu města ve výši 2 950 tis. Kč. Využitelné 
zdroje od zřizovatele tedy představovali částku 2 550 tis. Kč, což představuje 47,2 % příspěvku 
na rok 2010.  
Od MPSV získala organizace dotaci na poskytování sociálních služeb 712 tis. Kč, z toho 592 tis. 
Kč na pečovatelskou službu a 120 tis. Kč na sociálně aktivizační služby. Příspěvek od Úřadu 
práce na společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání byl získán ve 
výši 26 tisíc korun. Ostatní zdroje získalo CSS Tišnov úhradami od klientů.  
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Přehled nákladů a výnosů CSS Tišnov podle činností 
výnosy 

Účet Název účtu Celkem Pečovatelská SAS 
Správa 

(Čimperk + 
Králova) 

602 Tržby z prodeje služeb 4556 4556   
  z obědů 3016 3016   
  z poskytovaných služeb 1540 1540   
         
603 Nájemné  3569   3569 
662 Úroky 1   1 
649 Jiné ostatní výnosy 6796   6796 

  Příspěvek z ÚP na mzdu  26 13 13  
691 Provozní dotace MěÚ 5500 2011 176 3313 

         
691 Dotace MPSV 712 592 120  

         
  Výnosy celkem 21160 7172 309 13679 
         
  Hospodářský výsledek 16    

 

Účet Název účtu Celkem PS SAS Správa 

501 Spotřeba materiálu 424 197 6 221 
  Knihy 4 1  3 
  ochranné pomůcky 8 6  2 
  pohonné hmoty 103 97  6 
  spotřební materiál 235 45  190 
  odpisy DHIM 74 48  26 

502 Spotřeba energie 1576   1576 
  elektřina 1060   1060 
  voda 516   516 

511 Opravy a udržování 1308 26  1282 
512 Cestovné 3    
513 Náklady na reprezentaci 0    
518 Ostatní služby 8435 3142 72 3070 

  školení a vzdělávání 74 60  14 
  revize 163 3  160 
  telefony, mobily 110 26  84 
  poštovné 7   7 
  odpisy DNIM 0    
  nákup tepla 4674   4674 
  Ostatní služby 491 137 72 282 
  obědy 2916 2916   

521 Mzdové náklady 4438 2726 182 1530 
 Mzd. Nákl. - přísp. ÚP 26 13 13  
  OON 61 50 10 1 

524 Zákonné soc. pojištění 1524 847 35 642 
527 Zákonné soc. náklady 45 25 1 19 
528 Ostatní soc. náklady 25 25   
549 Zákonné pojištění 33 17  16 
569 jiné ostatní náklady 26   26 
551 Odpisy HIM 3220 94  3126 

  Náklady celkem 21144 7172 309 13663 
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Opravy provedené na DPS v roce 2011 

Za opravy byla celkově v roce 2011 vynaložena částka Kč 1 308 264,40 
Nejvýznamnější opravy: 
Předmět oprav Dodavatel Náklady  

Oprava balkónů na A Kontest  
419 693,--  
z toho 169 693,-- hrazeno až 
v roce 2012 

Rekonstrukce WC a umýváren Nejez 386 730,-- 
Malování v objektu A Kučera  90 000,-- 
Výměna zámkových vložek Koláček  69 468,-- 
Opravy kuchyň  
- oprava chladícího boxu 
- oprava digestoře 
- nerezové rohy  
- oprava osvětlení kuchyně 

  
 
113 207,-- 
 

VII.  MIMO ŘÁDNÉ UDÁLOSTI V DPS 

Dne 14.4.2011 došlo k požáru v bytě A 104  nájemce pana Humlíčka. Postupovalo se standardně 
dle požárních předpisů a směrnic. Přivolaní hasiči během několika minut požár i dým 
zlikvidovali. Požár zasáhl pouze tento jeden byt. Jako příčina požáru byla určena technická 
závada na elektrickém přístroji, který patřil nájemci bytu. Škoda na bytě cca 80 tisíc korun byla, 
až na stanovenou spoluúčast, uhrazena pojišťovnou.  
Dne 7.6. 2011 proběhl další požár, a to v prostorách pronajatých Oblastní Charitou Tišnov, kde 
v nočních hodinách vyhořela lednice. Vzniklou škodu plně uhradila pojišťovna a Oblastní Charita 
Tišnov. 

VIII.  AKCE PRO SENIORY 

V průběhu celého roku se pořádaly pro seniory různé společenské, kulturní a další akce, které  
umožňují seniorům aktivně užívat života a rozvíjet společenské kontakty. Pravidelně probíhalo 
rehabilitační cvičení v tělocvičně DPS, dvakrát týdně zde trenér Pavel Cigáň cvičil taekwon-do 
pro seniory, od 19. října 2011 Mgr. Titus Ondruška vedl Rekondiční cvičení pro seniory, a to 
každý týden. 
Každé druhé úterý se scházely v knihovně seniorky s Martinou Čížkovou z Městské knihovny 
Tišnov na trénování paměti. Pravidelně probíhaly také takzvané výtvarné dílničky, kde senioři 
upevňovali svoje motorické dovednosti při výrobě 
různých drobných výrobků. Jako každým rokem 
proběhla velikonoční a vánoční dílna pod vedením 
profesionální aranžérky. V předvánočním čase bylo 
možné společně nazdobit perníčky. Další dílny byly 
zaměřeny na výrobu filcovaných ozdob, korálkování,  
patchwork, malování na sklo, savování triček apod. 
Již tradiční jsou také velikonoční a vánoční prodejní 
výstavy, na nichž je možno koupit ručně vyšívané 
ubrusy, přání, drhané ozdoby, šperky, háčkované 
ozdoby a řadu dalších ručně zhotovených výrobků. 
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Každé dva týdny jezdili senioři z Tišnova a okolí na plavání a relaxaci do Boskovic. Od jara 2011 
se začalo jezdit plavat také do nově otevřeného Wellness Kuřim. Senioři tak mohli každý týden 
zlepšovat svou kondici plaváním. Po letní přestávce však bohužel zájem o zájezdy na plavání 
zeslábl (zejména z finančních důvodů) a postupně byly odvolány zájezdy do Kuřimi a později i 
do Boskovic.  
V průběhu roku 2011 se zapojovali senioři také do spolupráce s dětmi z tišnovských škol a 

dětského domova. Jednalo se například o společnou dílnu 
seniorů a dětí v Dětském domově Tišnov. V neposlední 
řadě měli senioři v roce 2011 možnost zúčastnit se celé 
řady tanečních zábav, kulturních vystoupení, zájezdů 
nebo besed.  
Centrum sociálních služeb Tišnov, p.o., se již podruhé 
zapojilo do soutěže  „Šikovné ruce našich seniorů pro 
radost a potěšení“. Tišnovští senioři byli úspěšní v okruhu 
činností literární práce, kde bylo zadáno téma „Den, na 
který nikdy nezapomenu“. Vyhodnocená práce vznikla 
jako domácí úkol v kurzu „Trénování paměti nebolí“, 

probíhající v DPS Králova pod vedením lektorky Martiny Čížkové z Městské knihovny Tišnov. 
Porota ocenila jejich dílo jako zajímavý příklad tvůrčího psaní. Jedná se o kolektivní práci, 
sborník pod názvem Zvířátka v příběhu či pohádce. Oceněnými autorkami jsou paní Marie 
Bártová, Ludmila Bednářová, Ludmila Cvrkalová, Jarmila Mazánková, Anežka Maloňová, 
Ludmila Peňázová a Růžena Roháčková. Také v okruhu činností Ruční práce v kategorii 
pečovatelských služeb dosáhli tišnovští senioři úspěchu, když byl porotou oceněn malovaný 
porcelán paní Marie Navrátilové. 
V dubnu 2011 se Centrum stalo kontaktním místem pro Senior pasy. V průběhu roku bylo si 
prostřednictvím pracovnic Centra zařídilo Senior pas několik desítek seniorů z Tišnova a okolí.  

Kulturní akce 

V roce 2011 proběhla 17.2. ostatková maškarní zábava  
s panem Kozelkem. 5.5. zahrála na májové veselici 
skupina Kladivo a 1.12. na Mikulášské pan Kozelek. 
Nezapomněli jsme ani na posezení k MDŽ. 
V průběhu roku 2011 se uskutečnilo několik vystoupení 
dětí ze škol a zájmových kroužků, například děti ze ZŠ 
28. října zde vystoupily s historickým pásmem o českých 
dějinách. V předvánočním čase navštívily DPS děti 
z Dolních Louček.  
Ze známých umělců přišel již tradičně zazpívat vánoční 

písně a koledy pan Jiří Helán s Rosťou Komosným. Oslava 
dne seniorů 30.9. proběhla v domáckém duchu. Vystoupily 
seniorky se sborníkem literárních prací oceněném v celostátní 
soutěži Šikovné ruce našich seniorů, klavírista  František 
Kratochvíl, žáci ZUŠ Tišnov, studenti SOŠ Fortika předvedli 
barmanskou show a na závěr Taneční soubor KVJ pod 
vedením p. Ochrymčukové zatančil českou besedu. Sami 
senioři se mohli aktivně zapojit a zatančit si při hudbě pana 
Kozelka. 
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Zájezdy  

Uskutečnilo se několik celodenních zájezdů, z nichž pouze první zájezd na plavání do Maďarska 
byl dotován z rozpočtu CSS, tj. byla uhrazena cena autobusové dopravy. Další zájezdy si již 
senioři hradili sami: jednalo se o zájezd do Laa an der Thaya, na Floru Olomouc a do Mošonu, na 
výstavu Terakotová armáda Prvního čínského císaře do Brna. Uskutečnily se také krátké výlety 
do nově otevřeného Městského muzea v Tišnově a do Podhoráckého muzea. Plánované zájezdy 
do Lysé nad Labem a do Nového Města na Moravě byly pro malý počet zájemců zrušeny.  

Dny otevřených dveří 

V roce 2011 se uskutečnily dny otevřených dveří v úterý 11.10. a ve středu 12.10.2011 v průběhu 
Týdne sociálních služeb v ČR, který se konal pod heslem "Podporujeme kvalitu života". 
Bylo možné si prohlédnout nejen společné prostory Centra sociálních služeb jako je jídelna, 
tělocvična nebo knihovna, ale nahlédnout také k některým obyvatelům přímo do jejich bytu. 
Zájemci získali informace o domech s pečovatelskou službou a podmínkách bydlení v nich, 
o pečovatelské službě a další činnosti Centra sociálních služeb Tišnov. Součástí byla i malá 
výstavka ručních prací seniorů. 
 

 

 
Vypracovala: Ing. Mgr. Jana Wildová 

 
 


