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1 Název a sídlo organizace 

 

Název: Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice 

Sídlo: Česká Skalice, Riegrova 837, PSČ 552 03 

IČ: 711 93 952 

Zřizovatel: Královéhradecký kraj 

Právní forma: příspěvková organizace 

Telefon: 491 401 888 

Fax: 491 401 881 

Web: http://www.dduspcskalice.cz/ 

Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, 

vložce číslo 847. 
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2 Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 

2.1  Vznik organizace 

 

Příspěvková organizace Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice, jejímž 

zřizovatelem je Královéhradecký kraj, vznikla ke dni 1.1.2004 na základě Zřizovací listiny 

vydané Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje č.j. 24670/SV/2003 ze dne 6.11.2003.  

Tato zřizovací listina byla nahrazena Zřizovací listinou č.j. 12605/SV/2009/Ta ze dne 

10.9.2009, která nabyla platnosti dnem schválení v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 

s účinností ode dne 1.10.2009. 

 

2.2  Základní účel 

 

Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice je registrován na základě 

rozhodnutí  Krajského  úřadu  Královéhradeckého  kraje  č.j. 10525/SV/2007/Gr/SOCRE/74-2  

k poskytování dvou sociálních služeb - domovy pro seniory, 

                                                             - domovy  pro osoby se zdravotním postižením. 

Domov pro seniory poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby. 

Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje pobytové služby ženám se 

zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a 

jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Služby jsou poskytovány v souladu s údaji uvedenými v registru poskytovatelů 

sociálních služeb, který podle zákona č. 108/2006 Sb., vede Krajský úřad Královéhradeckého 

kraje a který služby dále specifikuje. 

 

2.3  Hlavní předmět činnosti  

 

Služba poskytovaná domovem pro seniory v souladu s § 49 zákona č. 108/2006 Sb., 

obsahuje tyto základní činnosti: 

 

- poskytnutí ubytování, 

- poskytnutí stravy, 

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

- sociálně terapeutické činnosti, 

- aktivizační činnosti, 

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

záležitostí. 

 

Podle § 35 zákona č. 108/2006 Sb., mohou být při poskytování sociálních služeb 

fakultativně zajišťovány další činnosti, jejichž úhrada, podle § 77 zákona č. 108/2006 Sb., 

může být stanovena v plné výši nákladů na tyto služby. 

Podle § 36 zákona č. 108/2006 Sb., je ošetřovatelská a rehabilitační péče osobám 

umístěným v domově pro seniory poskytována především prostřednictvím zaměstnanců 
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zařízení, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního 

právního předpisu. 

Služba poskytovaná domovem pro osoby se zdravotním postižením  v souladu s § 48 

zákona č. 108/2006 Sb., obsahuje tyto základní činnosti: 

 

- poskytnutí ubytování, 

- poskytnutí stravy, 

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

- sociálně terapeutické činnosti, 

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

záležitostí. 

 

Podle § 35 zákona č. 108/2006 Sb., mohou být při poskytování sociálních služeb 

fakultativně zajišťovány další činnosti, jejichž úhrada, podle § 77 zákona č. 108/2006 Sb., 

může být stanovena v plné výši nákladů na tyto služby. 

Podle § 36 zákona č. 108/2006 Sb., je ošetřovatelská a rehabilitační péče osobám 

umístěným v domově pro seniory poskytována především prostřednictvím zaměstnanců 

zařízení, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního 

právního předpisu. 

 

Dále naše organizace provozuje doplňkovou činnost – pronájem nebytových prostor 

(kadeřnictví, pedikúra), za účelem jejich využití pro uživatele a provoz kantýny.    

 

 

 2.4  Stručný popis zařízení včetně vybavení 

 

Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice vznikl spojením dvou dříve 

samostatných zařízení, která patřila pod Okresní centrum sociálních služeb Náchod a to 

Domova důchodců Česká Skalice a Ústavu sociální péče pro dospělé mentálně postižené ženy 

Česká Skalice. 

Domov pro seniory byl uveden do provozu v listopadu roku 2001 a byl postaven jako 

náhrada za Domov důchodců ve Stárkově, který byl vrácen v rámci restituce původním 

majitelům. Domov pro osoby se zdravotním postižením vznikl již v roce 1954 a v letech 

2000-2002 prošel rozsáhlou rekonstrukcí a nově byl otevřen v srpnu roku 2002. Obě budovy 

jsou řešeny celé jako bezbariérové a jsou spolu spojeny venkovním nadzemním spojovacím 

krčkem.  

Uživatelům jsou poskytovány pobytové služby (ubytování, stravování) včetně zdravotní 

a ošetřovatelské péče, rehabilitace, kulturní a rekreační péče. Do domova pro seniory dochází 

2x v týdnu praktický  lékař, do domova pro osoby se zdravotním postižením 1x v týdnu, který 

v případě potřeby navštěvuje uživatele přímo na pokojích. V případě potřeby odborného 

vyšetření se uživatelé odesílají do zdravotnického zařízení a ambulancí za doprovodu 

ošetřujícího personálu. V rámci rehabilitační činnosti je uživatelům nabízena léčebná tělesná 

výchova, a to jak skupinová tak i individuální, solux, magnetoterapie, atd. 

Zařízení poskytuje celodenní stravování odpovídající věku uživatelů a jejich přáním, 

zásadám racionální výživy a také individuálnímu dietnímu režimu uživatele. Stravu tvoří 

snídaně, oběd, večeře a dopolední a odpolední svačina. Diabetikům je poskytována ještě 

druhá večeře. Uživatelé se mohou stravovat podle svého zdravotního stavu a přání buď 

v jídelnách nebo na pokojích. 
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V rámci spolupráce zařízení zajišťuje praxi studentům SOŠS EA v Náchodě a to jak na 

ošetřovatelském úseku, tak i na sociálním úseku. Praxi zde vykonávají i studenti Pedagogické 

fakulty Univerzity v Hradci Králové. 

Kapacita domova pro seniory je 100 lůžek, z toho je: 

- 28 jednolůžkových pokojů 

- 30 dvoulůžkových pokojů 

-   3 čtyřlůžkové pokoje 

 

 

Všechny pokoje, kromě čtyřlůžkových, jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením 

(WC a sprchový kout) a balkónem. Dále jsou pokoje vybaveny dorozumívacím zařízením 

pacient – sestra a na všech podlažích je několik respirií  (odpočinkových koutů) se sedacími 

soupravami a televizory. Součástí budovy domova pro seniory je i rehabilitace, kadeřnictví a 

pedikúra, občerstvení a kuchyň, která slouží pro obě služby. Dále zde byla zřízena kaple, kde 

pravidelně jednou v týdnu probíhají bohoslužby pro uživatele. 

Pro předávání informací a dění v zařízení vydáváme vlastní časopis pod názvem 

„Počteníčko“. 

 

 

Kapacita domova pro osoby se zdravotním postižením je 57 lůžek, z toho: 

-   4 jednolůžkové pokoje 

- 10 dvoulůžkových pokojů 

- 11 třílůžkových pokojů 

 

Jednotlivé pokoje nejsou vybaveny sociálním zařízením, to je společné. Jinak zde mají 

uživatelky k dispozici čítárnu, šicí dílnu, tělocvičnu, hudební místnost a v létě venkovní bazén 

a zahradní altán. V ústavu je pouze výdejna stravy, jídlo je sem dováženo nadzemním 

spojovacím krčkem z budovy domova pro seniory. Obě zařízení  mají samostatné prádelny. 

 

 

 

2.5  Kapacita zařízení a základní údaje o uživatelích 

 

Celková kapacita Domova důchodců a Ústavu sociální péče Česká Skalice je 157 lůžek 

(100 lůžek v domově pro seniory, 57 lůžek v domově pro osoby se zdravotním postižením).  

 

 

Využití kapacity (obložnost) v roce 2009 činila za celou organizaci 99,36 %. 

- z toho za domov pro seniory činila  99,21 %, 

- z toho za domov pro osoby se zdravotním postižením činila 99,51 %. 
 
 
 
Přehled o kapacitě a počtech uživatelů: 

 domov pro seniory domov pro osoby se 
zdravotním postižením 

 muži ženy celkem ženy celkem 

kapacita zařízení k 31.12.2009 - - 100 57 

průměrný počet uživatelů v roce - - 99,21 56,72 

počet uživatelů k 31.12.2009 33 65 98 57 

uživatelé přijatí v roce 2009 5 12 17 2 

               propuštění v roce 2009 0 1 1 2 

               zemřelí v roce 2009 5 13 18 0 
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Vývoj věkového složení 

uživatelů za období 2004-2009: 

 

 

 

  domov pro seniory     
  

 domov pro osoby se ZP       

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

věk 27-65  7 6 6 6 7 4 48 48 48 49 50 50 

věk 66-85  70 66 71 62 59 57 7 6 9 8 6 6 

věk nad 85  22 27 23 30 34 37 0 0 0 0 1 1 

prům. věk 79,8 80,8 81 82 82,6 83,5 51,8 52,5 54 54,6 54,7 55,5 
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Uživatelé s přiznaným příspěvkem na péči (PnP) k 31.12.2009: 

 

 

 

  domov pro seniory domov pro osoby se ZP 

bez příspěvku na péči 2 0 

I. stupeň 20 0 

II. stupeň 22 2 

III.stupeň 28 35 

IV. stupeň 26 20 

celkový počet uživatelů k 31.12.2009 98 57 
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2.6  Přehled realizovaných akcí pro uživatele 

 

Součástí námi poskytovaných služeb je i zajištění a poskytování aktivizačních činností a 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

Přehled realizovaných akcí konaných pro uživatele  za rok 2009 je uveden v příloze č. 5 

a  6 této zprávy. 

V domově pro seniory (viz. příloha č.5) se pořádala celá řada akcí a výletů, z nichž  

jmenujme alespoň velice vydařenou masopustní veselici s hudbou, kterou zajišťoval pan 

Skořepa, stavění májky, kroužky vaření a pečení nebo pravidelné společné oslavy narozenin 

našich uživatelů.  

Mezi velice úspěšné akce pořádané domovem pro osoby se zdravotním postižením (viz. 

příloha č.6) patří pořádání již tradičních velikonočních a vánočních výstavek prací uživatelek 

nebo návštěva Matějské pouti v Praze. 

V březnu 2009 jsme také slavnostně otevřeli náš odpočinkový koutek s venkovními 

hrami jako jsou ruské kuželky nebo člověče nezlob se, který byl v roce 2008 zčásti 

financovaný z nadačního příspěvku z programu „Fond T-Mobile pro zaměstnance“ a zčásti ze 

sponzorských darů. 

Mezi již tradiční akce patří každoroční pořádání štědrovečerní večeře a to jak v domově 

pro seniory, tak i v domově pro osoby se zdravotním postižením, kdy se sejdou zaměstnanci a 

uživatelé a společně povečeří a oslaví vánoční svátky. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                        

 
                              Masopust     Otevírání odpočinkového koutku 

 
2.7  Kvalita poskytovaných služeb a vzdělávání zaměstnanců 

 

Kvalita námi poskytovaných sociálních služeb je prvořadá a zaměstnanci zařízení si tuto 

skutečnost plně uvědomují. Proto je nutné mít kvalifikovaný personál a přiměřené technické 

vybavení. 

I v loňském roce jsme pokračovali ve vzdělávání personálu a zvyšování kvality služeb, 

protože zaměstnanci jsou si plně vědomi, že jejich vzdělávání přispívá k lepšímu zvládnutí 

zvyšujících se nároků, které jsou kladeny na pomáhající profese v souladu se zákonem o 

sociálních službách. 

Čerpali jsme konzultační podporu v rámci veřejné zakázky „Zajištění individualizované 

podpory v rozvoji sociálních služeb poskytovatelům služeb v Královéhradeckém kraji“ a to ve 

spolupráci s občanským sdružením JOB. 

Dále jsme využili možnost bezplatného vzdělávání pracovníků v rámci realizace 

projektu „Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území 
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Královéhradeckého kraje III“ – jedná se o další (celoživotní) vzdělávání a vzdělávání 

zvyšující klíčové dovednosti pracovníků poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb. 

V loňském roce jsme rovněž pokračovali v podpoře nezávislého externího odborníka.  

3 Plnění úkolů v personální oblasti 
 

3.1 Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období, průměrné platové třídy, 

průměrné mzdy za sledované období 

 

Struktura zaměstnanců Počty zaměstnanců 

k 31.12.2009  

(fyzické osoby) 

Průměrná 

platová 

třída 

THP (včetně technických pracovníků) 7 8,7 

Střední zdravotnický personál 

+ fyzioterapeuté 

21 9,2 

Pracovníci sociální péče 29 4,8 

Instruktoři sociální péče 4 6,8 

Sociální pracovníci 4 8,5 

Zaměstnanci převážně manuálně 

pracující  (kuchařky, pradleny, uklízečky) 

23 3, 

Celkem 88 5,9 

- evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby) k 31.12.2009 činil 88 

- průměrný  přepočtený počet zaměstnanců činil 85,0  

 

Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2009 

 

 celkem 

průměrný hrubý měsíční plat 19.966,-- 

 

Částka vyplacených OON za rok 2008 činila: 13.461,-- Kč. 

 

Vývoj průměrného měsíčního platu v Kč za období 2004-2009: 
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3.2  Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období 

 

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2009 

 

 Počet 

nástupy 13 

odchody 8 

 

Přírůstky zaměstnanců: 

Celkem za rok 2009 bylo uzavřeno 13 nových pracovních poměrů. 

 

 

Úbytky zaměstnanců: 

Ukončeno bylo 8 pracovních poměrů z toho: 

rozvázání pracovního poměru dohodou - 3 

         rozvázání pracovního poměru zrušením ve zkušební době – 0 

         rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance – 1 

         ukončení pracovního poměru na dobu určitou - 4 

 

Ve sledovaném roce bylo z řad zaměstnanců nahlášeno 29 případů pracovní 

neschopnosti, z toho bylo: 

- 25 pro nemoc 

-   3 pro pracovní úraz 

-   1 pro nepracovní úraz 

 

Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti byl 1383 dnů, z toho: 

- 1195 pro nemoc 

-   111 pro pracovní úraz 

-     77 pro nepracovní úraz 

 

 



Roční zpráva 2009  13 (celkem 36) 
 

3.3 Další personální údaje 

 

Procento nemocnosti v poměru k ročnímu fondu pracovní doby 

za období 2004-2009: 

2004; 3,68

2005; 6,09

2006; 4,76

2007; 6,88

2009; 5,83

2009; 4,36
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Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2009 

 

 

 

věk muži ženy celkem muži ženy celkem 

do 20 let 0 0 0 0% 0% 0% 

21-30 let 2 5 7 52,3% 5,7% 8,0% 

31-40 let 0 22 22 0% 25,0% 25,0% 

41-50 let 0 34 34 0,0% 38,6% 38,6% 

51-60 let 3 20 23 3,4% 22,7% 26% 

61 let a více 0 2 2 0% 2,3% 2,3% 

celkem 5 83 88 5,7% 94,3% 100% 
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Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2009 

 

 

 

vzdělání muži ženy celkem muži ženy celkem 

základní 0 7 7 0% 8,0% 8,0% 

střední 0 5 5 0% 5,7% 5,7% 

střední vzdělání s výučním 
listem 4 32 36 4,6% 33,3% 40,9% 

střední vzdělání s maturitou 1 36 37 1,1% 41% 42,0% 

vysokoškolské 0 3 3 0% 3,4% 3,4% 

celkem 5 83 88 5,7% 91,3% 100,0% 
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Členění podle délky trvání pracovního poměru zaměstnanců – stav k 31.12.2009 

 

 

 

délka prac. poměru muži ženy celkem muži ženy celkem 

do 5 let 1 39 40 1,1% 44% 45,4% 

do 10 let 3 29 32 3,4% 33,0% 36,4% 

do 15 let 1 5 6 1,1% 5,7% 6,8% 

do 20 let 0 5 5 0% 5,7% 5,7% 

nad 20 let 0 5 5 0% 5,7% 6% 

celkem 5 83 88 5,6% 94,3% 100% 
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4 Plnění úkolů v oblasti hospodaření 
 

Hospodaření organizace k 31.12.2009 

 

Organizace hospodařila dle vykázaného hospodářského výsledku ve výsledovce se ziskem  

194.854,09 Kč.  

Organizaci nebyly uloženy žádné sankce ani pokuty a nemá žádné nevymahatelné 

pohledávky. 

 

 

4.1  Výnosy organizace za rok 2009 

4.1.1 Rozpis výnosů dle jednotlivých položek (v tis. Kč) za hlavní činnost  

 

 

VÝNOSY ROK 2009 

 Sledované období Minulé období 

Účet - položka Plán Skuteč. Rozdíl 

3-2 

% Skuteč. Rozdíl 

skuteč. 

3-6 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

602-úhrady za pobyt 13 700 13 844 144 101 12 991 853 106 

602-úhrady-PnP 13 300 13 566 266 102 13 063 503 103 

TRŽBY OD KLIENTŮ 27 000 27 410 410 101 26 054 1 356 105 

        

602-úhrady  ZP 5 000 5 307 307 106 3 004 2 303 176 

602-obědy zaměstnanci 200 201 1 100 186 15 108 

602-pomeje 0 6 6 0 4 2 150 

602-obědy důchodci 0 0 0 0 5 -5 0 

OST. TRŽBY-SLUŽBY 5 200 5 514 314 106 3 199 2 315 172 

        

644-úroky 0 80 80 0 100 -20 80 

        

648-čerpání fondu odměn 0 0 0 0 0 0 0 

648-čerpání RF-daň. úspora 0 0 0 0 45 -45 0 

648-zúčtování fondů 100 105 5 105 139 -34 75 

ZÚČTOVÁNÍ FONDU 100 105 5 105 184 -79 57 

        

649-přísp. na stravování 150 148 -2 98 135 13 109 

649-pojistné plnění 0 0 0 0 10 -10 0 

649-doplatky PnP 0 0 0 0 67 -67 0 

649-jiné výnosy 100 130 30 130 190 -60 68 

OSTATNÍ VÝNOSY 250 278 28 111 402 -124 69 

        

651-prodej DHM 0 0 0 0 36 -36 0 

TRŽBY Z PRODEJE HM 0 0 0 0 36 -36 0 

        

691-provozní dotace 2 557 2 557 0 100 2 984 -427 85 

691-dotace MPSV 9 242 9 242 0 100 5 907 3 335 156 

DOTACE NA PROVOZ 11 799 11 799  0 100 8 891 2 908 132 

        

VÝNOSY CELKEM 44 349 45 186 837 101 38 866 6 320 116 
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Podíl jednotlivých tržeb v % na celkových výnosech organizace za rok 2009: 

 

v %

tržby od 

uživatelů; 60,7
tržby od 

zdravotních 

pojišťoven ; 11,7

dotace MPSV ; 

20,5

dotace zřizovatel 

; 5,7

ostatní ; 1,4

tržby od uživatelů tržby od zdravotních pojišťoven 

dotace MPSV dotace zřizovatel 

ostatní 

 
 

4.2 Náklady organizace za rok 2009 

4.2.1 Porovnání výše nákladů podle druhů v tis. Kč 

 

 

materiál; 7952

energie; 3463

opravy a udržování ; 

1450

cestovné  ; 12,0

náklady na reprezentaci; 

2,0

služby ; 1269

mzdy; 20376

zdravotní a sociální 

pojištění; 6667

ost. sociální pojištění; 

82

zákonné sociální 

náklady; 407

ostatní náklady; 52

odpisy ; 3176
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4.2.2 Rozbor nákladů (na hlavní činnost v tis. Kč) 

 

50 Spotřebované nákupy celkem              11.415 

501 Spotřeba materiálu (včetně potravin)  7.952 

502 Spotřeba energií       3.463 

 

51 Služby         2.733 

511 Opravy a udržování                 1.450  

512 Cestovné                        12   

513 Náklady na reprezentaci             2   

518 Ostatní služby        1.269 

 

52 Osobní náklady                27.563   

521 Mzdové náklady                20.376 

524 Zákonné zdravotní a soc. pojištění     6.667 

525 Ostatní sociální pojištění           82 

527 Zákonné sociální náklady         407 

528 Jiné sociální náklady            31  

 

54 Ostatní náklady                       52 

 

55 Odpisy         3.176 

 

59 Daň z příjmů                                                                              69 

 

Celkové náklady činily 45.008 tis. Kč. 

 

Rozpis čerpání nákladů dle jednotlivých položek  (v tis. Kč) na hlavní činnost je uveden 

v příloze č. 1. 

 

4.2.3 Tabulka sledování nákladů za energie (v tis. Kč)  

Účet Název účtu Plán 2009 Skutečnost 2009 

502 10 Vč.-elektrická energie 10 11 

502 30 Elektrická energie 1570 1574 

502 31 Vodné, stočné 510 518 

502 33 Plyn 1370 1371 

 

502 10     Vč.- el.energie    - dohadná položka na el. energii na vedlejší činnost (nájemné, 

  kantýna) ve výši 11 tis. Kč 

 

502 30     Elektrická energie  -  obsahuje skutečnou spotřebu el. energie za 1.Q 2009 a  

  dohadnou položku na nevyfakturovanou dodávku el. energie 

  k 31.12.2009 za DD i ÚSP ve výši 1.139 tis. Kč 

 

502 31     Vodné, stočné       -  skutečné náklady na vodné a stočné za rok 2009 

 

502 33      Plyn                      -  zaúčtována skutečná spotřeba plynu k 31.12.2009 v DD, 

                                                  za ÚSP skutečná spotřeba za 1.Q 2009 a dohadná položka  

    k 31.12.2009 ve výši 309 tis. Kč 
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4.2.4 Celkové  průměrné měsíční neinvestiční náklady 

na lůžko v Kč (2004 – 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Oblast finančního majetku 

 

4.3.1 Stavy na bankovních účtech k 31.12.2009 

 

- běžný účet 241  4 210 129,93  Kč 

- běžný účet 243 FKSP  166 854,87  Kč 

- ostatní běžné účty 245 715 278,46  Kč 

 

 

4.3.2 Vyčíslení a zdůvodnění rozdílu mezi bankovním účtem 243 a účetním stavem 912 – 

FKSP 

 

- stav účtu 912 - FKSP k 31.12.2009 242 169,87  Kč 

- zůstatek bankovního účtu 243  k 31.12.2009 166 854,87  Kč   

- rozdíl 75 315,00  Kč  

 

Rozdíl je dán: 

zůstatkem na účtu 335 10 - Pohledávky za zaměstnanci –                   
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splátky půjček z FKSP                                                               51 093,00 Kč 

předpis-příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců 12/2009 -12 300,00  Kč 

předpis-jubilea-peněžní dary zaměstnancům z FKSP 12/2009          - 4 000,00  Kč 

předpis základního přídělu do FKSP z mezd 12/2009 40 522,00  Kč 

 75 315,00  Kč   

(peněžní převod se uskuteční v 1/2010) 

 

 

4.3.3 Informace o stavu cenin 

 

Na účtu 263 -  Ceniny jsou vedeny poštovní známky se zůstatkem k 31.12.2009  742,-- Kč. 

 

 

4.4  Závazné ukazatele 

4.4.1 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů na rok 2009 (v tis. Kč) 

 

Ukazatel Rozpočet Skutečnost 

schválený po změnách 

Příspěvek na provoz 3.057 2.557 2.557 

Odvod z investičního fondu 1.923 1.923 1.923 

 

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (pokrytí odpisů) byl po změně závazného 

ukazatele poskytnut ve výši 2.557 tis. Kč. 

Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele byl splněn dle stanoveného závazného 

ukazatele. 

 

 

4.5.  Oblast dotací ze státního rozpočtu 

4.5.1 Podrobný rozpis přijatých dotací ze státního rozpočtu 

 

Z MPSV byla poskytnuta na rok 2009 z kapitoly 313  - MPSV státního rozpočtu 

neinvestiční dotace ve výši 9 242 000,-- Kč. Dotace ze státního rozpočtu byla plně čerpána na 

dofinancování mzdových nákladů. 

 

 

4.6 Investice 

4.6.1 Informace  o investičních akcích v roce 2009 

 

Použití Investičního fondu PO: 

- pečovatelská lůžka SENTIDA 246 798,00 Kč 

- vakuová jednotka BTL Vac 49 050,00 Kč 

- VACUMET VDi 101 327 365,00 Kč 

- osobní automobil Citroen  366 000,00 Kč 

- parkovací (odstavná) plocha DD 566 767,00 Kč 

Celkem použití vlastního investičního fondu 1 555 980,00 Kč 

 

 

Pečovatelská lůžka SENTIDA s nízkou výškou ložné plochy a dělenými postranicemi 

zajistí uživatelům bezpečí, oporu při mobilizaci a ošetřovatelskému personálu zajistí, díky 

elektrickému výškovému nastavení, provádět úkony ve vzpřímené poloze. 

Vakuová jednotka byla dokoupena jako příslušenství (modernizace) k již stávající 

elektroléčbě do rehabilitace. 
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Přístroj Vacumet VDi 101 byl zakoupen k dekontaminaci a kompresi použitých 

inkontinenčních pomůcek. 

Nový osobní automobil Citroen pomůže v zajištění efektivnějšího provozu vozového 

parku jako náhrada za již odepsaný automobil, jehož provoz byl nerentabilní a bylo by nutné 

zajistit jeho větší opravy. 

 Vzhledem k nedostatku parkovacích míst byla rozšířena odstavná plocha pro 

automobily celkem o 9 parkovacích míst. 

 

 

5 Autoprovoz 

 

 

5.1 Počty ujetých kilometrů, spotřeba a průměrná spotřeba podle jednotlivých vozidel 

 

 

 Počet ujetých 

km 

Celková 

spotřeba (l) 

Průměrná spotřeba 

l/100 km 

Pozn.: 

FÁBIE 

NAK 59-34 

3 720 327,85 8,81  

FELICIE 

NAJ 07-59 

3 679 307,87 8,36 Vyřazeno z majetku 

dne 12.11.2009 

CITROEN 

BERLINGO 

4H3 2402 

1 000 87,47 8,75 Datum pořízení 

12.10.2009 

OPEL 

VIVARO 

COMBI-9 

1H9 5377  

2 276 192,05 8,44  

FORD FOCUS 

COMBI 

3H8 9205 

5 750 353,65 6,15  

 

 

 

 

5.2 Využití vozidel, opravy, vybavení 

 

 

Usnesením RK/29/1368/2009 bylo schváleno vyřazení movitého majetku – osobního 

automobilu Škoda Felicia Combi SPZ NAJ 07-59, pořízeného v roce 1998. Prodej byl 

uskutečněn za cenu dle znaleckého posudku vypracovaného Mgr. Jiřím Stehlíkem  – číslo 

posudku 0013/2009.. Z majetku byl automobil vyřazen 12.11.2009. Částka za prodej 

automobilu byla odvedena na účet zřizovatele. 

Zakoupen  byl nový osobní automobil Citroen Berlingo, datum pořízení 12.10.2009 – 

1.a) odpisová skupina, doba odepisování 12 let. Využíván bude pro služební cesty 

zaměstnanců a jízdy s uživateli. 
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6  Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 

 

6.1 Rozčlenění na jednotlivé kategorie majetku, stav k počátku a konci sledovaného období 

 

 

Soupis DHM dle analytiky 

 

účet název            stav k 1.1.2009          stav k 31.12.2009 

 

Dlouhodobý nehmotný majetek 
018 10 DDNM                                                            159 173,50 175 881,50 

 

Dlouhodobý hmotný majetek 
021 10 Budovy 163 500 560,20 163 500 560,20 

021 20 Ost. budovy a stavební díla 2 081 358,00 2 081 358,00 

021 30 Komunikace a ost. staveb. díla 7 184 568,00 7 751 335,00 

021 Stavby                                                      172 766 486,20 173 333 253,20 

 

022 40 Pracovní stroje a zařízení                             5 651 373,40 5 978 738,40 

022 50 Přístroje a zařízení                      3 836 513,06 4 106 977,06 

022 60 Dopravní prostředky 1 883 037,00 1 952 887,00 

022 70 Inventář 2 892 975,00 2 892 975,00 

022 Samostatné movité věci a soubory 14 263 898,46 14 931 577,46 

 

028 40 DDHM-Pracovní stroje a zařízení       220 586,00 429 381,00 

028 50 DDHM-Přístroje a zařízení                          3 922 162,92 4 822 750,97 

028 70 DDHM-Inventář                                        11 108 148,77  11 410 238,33 

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek    15 250 897,69 16 662 370,30 

 

031 90 Pozemky                                                         970.921,00 970.921,00 

 

Podrozvahová evidence: 

 

983 10 DDHM v OE                       3 909 032,82 3 936 836,35 

 (evidence drobného majetku zřizovatele 

 s pořizovací cenou do 3 tis. Kč) 

984 20 Vlastní DDHM v OE                                         96 950,00 96 950,00 

 (drobný majetek organizace z minulých let 

 pořízený ze sponzorských darů) 
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984 30          Vlastní majetek uživatelů  

          (evidence hodnotnějšího vlastního majetku 

                     uživatelů)                                                                                     492 944,00 

994 20 Peněžní depozita uživatelů-VK 

 (peněžní prostředky uživatelů uložené na VK) 11 257 231,15  

994 30 Peněžní depozita uživatelů-hotovost 

 (peněžní prostředky uživatelů v hotovosti 

 vedené v pokladně drobných depozit) 98 108,00      

994 40 Peněžní depozita uživatelů-pozůstalost 

 (peněžní prostředky uložené na DÚ-nevyřízená  

 pozůstalost)          306 633,90 
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7  Komentář k přehledu o tvorbě a čerpání peněžních fondů 

 

Fond reprodukce majetku: 

 

 
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET tis.Kč 

stav investičního fondu k 1.1. 2009 1016 

příděl z rezervního fondu organizace 0 

příděl z odpisů dlouhodobého majetku 3176 

investiční dotace  z rozpočtu zřizovatele 0 

investiční dotace ze SR a SF 0 

ostatní zdroje 0 

ZDROJE FONDU CELKEM 4192 

  

opravy a údržba nemovitého majetku 0 

rekonstrukce a modernizace 49 

pořízení dlouhodobého majetku 1507 

ostatní použití (např. splátky inv.úvěrů) 0 

odvod do rozpočtu zřizovatele 1923 

POUŽITÍ FONDU CELKEM 3479 

  

Stav investičního fondu k 31.12. 2009 713 

 

Kryto účtem č. 241/12 

 

 

Rezervní fond                                                            Fond  odměn 

 
REZERVNÍ FOND tis.Kč  FOND ODMĚN tis.Kč 

stav rezervního fondu k 1.1. 2009 280  stav fondu odměn k 1.1. 2009 529 

příděl z výsledku hospodaření 26  příděl z výsledku hospodaření 104 

ostatní zdroje fondu–sponzorské dary 200    

                                     

Zdroje fondu celkem 506  zdroje fondu celkem 633 

     

použití fondu do investičního fondu  0  použití fondu na osobní náklady 0 

použití fondu na daňovou úsporu 0    

ost. použití fondu–čerpání sponz.darů 98    

                            .     

Použití rezervního fondu celkem 98  Použití fondu odměn celkem 0 

 

Kryto účtem č.                            245/19,11,13     Kryto účtem č.                                      241/11 

 

Účet 916 – Fond reprodukce majetku 

Fond tvořily odpisy DHM. 

Čerpání fondu tvořil odvod odpisů do rozpočtu kraje a použití investičních prostředků na 

jednotlivé investiční akce. 

Fond reprodukce majetku je kryt běžným účtem 241/12. 

 

Účet 914 - Rezervní fond 

Počáteční stav k 1.1.2009 tvoří přidělené prostředky z výsledků hospodaření z minulých let a 

nevyčerpané sponzorské dary. 

Fond byl tvořen přídělem z výsledku hospodaření za rok 2008 a přijatými sponzorskými dary.  

Použití fondu tvořilo čerpání sponzorských darů dle darovacích smluv. 
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Rezervní fond je kryt účtem 245/19,11,13. 

Účet 911 – Fond odměn 

Fond odměn byl tvořen přídělem z výsledku hospodaření za rok 2008. 

Fond odměn je kryt běžným účtem 241/11. 

 

 

 

 Splatné závazky: 

- závazky vůči zaměstnancům (doplatek mzdy za 12/2009)     1 573 001,00 Kč 

- předpis odvodu pojistného na SP, ZP a odvodu SP+ZP 

   připadajícího na zaměstnance za 12/2009 892 341,00 Kč 

- předpis daně z příjmů za 12/2009 sražené zaměstnancům z mezd 210 175,00 Kč 

 

Peněžní převody se uskuteční v následujícím účetním období. 

 

 

8  Kontrolní činnost 

 

Cílem vnitřního kontrolního systému je dodržování právních předpisů a v souladu s nimi 

hospodaření s veřejnými finančními prostředky, zajištění hospodárného, efektivního a 

účelného výkonu činností zabezpečovaných vlastním zařízením, vyhodnocování a 

minimalizování provozních, finančních a případných dalších rizik vyplývajících z provozu 

organizace. Vnitřní kontrolní systém obsahuje průběžné sledování účetních operací při 

hospodaření s veřejnými prostředky, ty jsou předem projednány a odsouhlaseny příkazcem 

operací, správcem rozpočtu a hlavní účetní. 

 

8.1 Roční plán  kontrolní činnosti prováděné organizací  

 

Další okruhy kontrolovaných činností: 

- kontrola provozní pokladny a cenin 

- následná kontrola inventarizace 

- kontrola v oblasti mezd a docházky 

- kontrola hygienických předpisů, rozpisu služeb a vedení zdravotnické dokumentace 

- namátková kontrola skladů a jakosti potravin  

- kontrola vybavení lékárniček  včetně služebních aut 

- kontrola dodržování BOZP a používání OOPP 

- kontrola zaměřená na naplňování a vyhodnocování individuálních plánů uživatelů 

 

V rámci vnitřní kontrolní činnosti organizace nebyly zjištěny závažné nedostatky a proto 

nebylo přikročeno k nápravným opatřením. 

 

8.2 Kontrolní činnost prováděná v zařízení jinými organizacemi 

 

a) V roce 2009 byly v zařízení provedeny dvě kontroly ze strany Krajské hygienické 

stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Náchod. 

První kontrola proběhla dne 8.6.2009 a byla zaměřena na plnění zásad hygienického režimu a 

na zajištění očkování dle vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve 

znění pozdějších předpisů.  

b) Druhá kontrola byla provedena dne 7.10.2009  a byla zaměřena na dodržování, plnění 

povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, zákonem č. 
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25/200 Sb., zvláštními právními předpisy a rozhodnutím či opatřením orgánu ochrany 

veřejného zdraví vydaným na základě těchto právních předpisů. 

Obě kontroly byly bez závad. 

c) Dne 8.7.2009 byla provedena revize ze strany VZP ČR, územní pracoviště Náchod na 

základě zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, který ukládá zdravotním 

pojišťovnám v § 42, odst. 1 kontrolovat „využívání a poskytování zdravotní péče hrazené ze 

zdravotního pojištění v jejím objemu a kvalitě včetně dodržování cen u smluvních zařízení a 

pojištěnců“. Revize byla provedena za I. a II.Q 2009 a byla zaměřena na správné vykazování 

kódu 06623, u kterého došlo k navýšení hodnot a tím došlo i ke změně podmínek pro jeho 

vykazování. 

d) Na základě metodiky MPSV ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 

poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2009 v oblasti podpory poskytování sociálních 

služeb byl proveden audit – ověření vyúčtování neinvestiční dotace z kapitoly 313, poskytnuté 

MPSV ČR pro rok 2009. Závěrem je vyjádření auditora, ve kterém prohlašuje, že použití 

finančních prostředků poskytnutých MPSV v roce 2009 na realizaci sociálních služeb je 

v souladu s rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace. 

 

 

 

9 Informace o výsledku inventarizace majetku 
 

9.1 Popis průběhu, organizace a zabezpečení inventarizace majetku a závazků 

 

Příkazem ředitele č. 1/2009 ze dne 15. října 2009 byl vydán pokyn k provedení 

inventarizace veškerého majetku Domova důchodců a Ústavu sociální péče Česká Skalice 

k datu 31.12.2009. K provedení inventarizace byla jmenována hlavní inventarizační komise, 

dílčí inventarizační komise dle okruhu inventarizovaných oblastí členěných podle účtu a 

názvu majetku a stanoven termín začátku a ukončení inventarizace.  

Dílčí inventarizační komise provedly dle příkazu ředitele jednotlivé inventury fyzické i 

dokladové a výsledky uvedly do inventarizačních zápisů. Zápisy s výsledky inventur byly 

k termínu 12.1.2010 předány předsedovi hlavní inventarizační komise. Hlavní inventarizační 

komise následně vyhodnotila výsledky dílčích inventarizačních komisí . 

 

 

9.2 Vyčíslení inventarizačních rozdílů 

Nebyly zjištěny inventurní rozdíly. 

 

 

 

10 Poděkování sponzorům 
 

Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice děkuje všem svým sponzorům, 

kteří přispěli k podpoře našich aktivit. 

 

 

10.1 Sponzoři, kteří přispěli v roce 2009 finančně nebo věcnými dary 

 

Antonín Hofman, Rasošky 

BEAS, a.s., Hradec Králové 

BETA, s.r.o., Jaroměř 

David Novotný, Náchod 

Dentimed, s.r.o. Náchod 
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Helena Provazníková, Česká Skalice 

Ing. Blanka Jedličková - Kramolna 

Ing. Josef Bureš, Horní Rybníky 

Josef Schovánek, Broumov 

KYLIE – Petr Horák, Praha 10 

Matěj Faraga, Psáry 

Milan Joudal, Žernov 

Ondřej Štajgl, Jaroměř 

Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. 

VIA – NM s.r.o., Velké Poříčí 

další drobní dárci 

 

 

Poděkování patří všem uvedeným i nejmenovaným dárcům, spolupracovníkům, 

dobrovolníkům, zaměstnancům, kteří věnují svůj volný čas, ale i část svého srdce našim 

uživatelům a všem, kteří nám pomáhají. 
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11 Přílohy 
 

Příloha č.1 Seznam kulturních akcí za rok 2009 pořádaných v domově pro seniory 

Příloha č.2 Seznam kulturních akcí za rok 2009 pořádaných v domově pro osoby se ZP              
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 Příloha č. 1 

 

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ ZA ROK 2009 

v domově pro seniory 

 
 

MĚSÍC KONÁNÍ AKCE NÁZEV AKCE 

L E D E N 

 

 

 

 

 

 

Volby do „Výboru obyvatel“ a  

„Stravovací komise“ (z řad klientů). 

Oslava stých narozenin. 

Filmový klub. 

Čtenářský klub a klub šikovných rukou. 

Dobrovolnice. 

Společné uklízení vánoční výzdoby a loučení 

se s loňskými vánocemi. 

Tříkrálová beseda. 

Rehabilitační cvičení a cvičení 

s rehabilitačními pomůckami. 

 

 

 

 

 

Ú N O R 

 

 

Rehabilitační cvičení a cvičení 

s rehabilitačními pomůckami. 

Posezení a oslava kulatých narozenin klientů. 

Internetový koutek. 

Velký prodej textilu v budově DD. 

Masopustní veselice. 

Filmový klub. 

Klub šikovných rukou. 

Beseda o místních rodácích. 

Posezení nad kronikou klientů, dobrovolnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Ř E Z E N 

 

 

 

 

 

Rehabilitační cvičení a cvičení 

s rehabilitačními pomůckami. 

Internetový koutek. 

Jarní výlet do Polska.  

Dobrovolnice. Příprava na velikonoce, 

barvení vajíček. 

Prohlídka velikonoční výstavy v Domově 

důchodců Justýnka v Hronově. 

Prohlídka velikonoční výstavy v Domově 

důchodců v Polici nad Metují. 

Posezení a oslava kulatých narozenin klientů 

v domově důchodců. 

Filmový klub. 

Tradiční velikonoční výstava v ÚSP Česká 
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D U B E N 

Skalice. 

Společné přesazování květin s klienty. 

Posezení a oslava kulatých narozenin klientů 

v domově důchodců. 

Reminiscence. 

Pečení bramboráků. 

Rehabilitační cvičení a cvičení 

s rehabilitačními pomůckami. 

Reminiscence. 

Beseda  na téma „Volby do Evropského 

parlamentu“ 

Tradiční pálení čarodějnic a opékání párků. 

Vztyčení májky. 

„Jarní úklid altánu“ a přesazování květin 

do kořenáčů. 

Filmový klub. 

Společná jarní výzdoba prostor zařízení. 

Výroba „májky“. 

Sboreček – cvičení zpěvu. 

Internetový koutek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

K V Ě T E N 

Pásmo písniček, říkanek a scének v podání 

dětí z mateřské školy ke Dni matek. 

Vycházky do města (nákupy, posezení 

v cukrárně, apod.). 

Klub šikovných rukou. 

Čtenářský klub. 

Poslech nahrávek klasiků české hudby. 

Arteterapie (malování dle předlohy). 

Filmový klub. 

Reminiscence. 

Muzikoterapie. 

Posezení a oslava kulatých narozenin klientů 

v domově důchodců. Dobrovolnice. 

Internetový koutek. 

 

 

 

Č E R V E N 

 

Oživlé postavičky v Ratibořicích. 

„Sportovní hry“ v Domově důchodců 

v Polici nad Metují. 

Zahájení „Křížovkářské soutěže“. 

Filmový klub. 

Posezení a oslava kulatých narozenin klientů 

v domově důchodců. 

Dobrovolnice. 

Procházky po okolí. 

Okružní výlet po přehradní nádrži Rozkoš. 

Beseda „Mistr Jan Hus“. 

Internetový koutek. 
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Č E R V E N E C 

 

 

Nákup s klienty v Penny Marketu v České 

Skalici. 

Pečení jablečného závinu. 

Reminiscence. 

Filmový klub. 

Procházky a výlety automobilem po okolí. 

Posezení a oslava kulatých narozenin klientů 

v domově důchodců. 

Internetový koutek. 

Dobrovolnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

S R P E N 

 

Automobilový výlet po okolí. 

Výlet do místní restaurace. 

Tvorba z keramické hlíny. 

Vycházky do města (nákupy, posezení 

v cukrárně, apod.) 

Dobrovolnice. 

Filmový klub. 

Internetový koutek. 

Posezení a oslava kulatých narozenin klientů 

v domově důchodců. 

 

 

 

 

 

 

Z Á Ř Í 

 

Výstava šlechtěných jiřin v Malé Skalici. 

Beseda „Sv. Václav“. 

Muzikoterapie. 

Po stopách Boženy Němcové. 

Arteterapie (malování portrétů). 

Posezení a oslava kulatých narozenin klientů 

v domově důchodců. 

Internetový koutek. 

Dobrovolnice. 

 

 

 

 

 

 

Ř Í J E N 

 

 

 

Vystoupení pořádané ke „Dni seniorů“ 

(pásmo písniček a povídání). 

Podzimní opékání krůt s živou hudbou. 

Oslava stých narozenin.  

Nákup smuteční výzdoby na hroby 

(„Dušičky“). 

Filmový klub. 

Posezení a oslava kulatých narozenin klientů 

v domově důchodců. 

Výlet do Polska. Den otevřených dveří. 
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Internetový koutek. Vědomostní soutěž. 

 

 

 

 

 

 

L I S T O P A D 

 

 

 

 

Filmový klub. 

„Přátelské podzimní posezení“.  

Hudební odpoledne s manželi Skořepovými. 

Vyhodnocení „Křížovkářské soutěže“. 

Sboreček – cvičení zpěvu. 

Beseda „Textilní grafika s  ukázkami textilní 

tvorby“. 

Vědomostní soutěž. 

Výlet do kraje Karla Čapka. 

Vystoupení dětí z MŠ v České Skalici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R O S I N E C 

 

 

 

Zpíváme koledy. 

Vánoční koncerty dětí z mateřské školy. 

„Mikulášské posezení“ a povídání  o 

tradicích vánoc a koled. 

Výroba vánočních přání. 

Společné vánoční  vyzdobení budovy 

domova důchodců. 

Vánoční koncerty dětí ze základní školy. 

Pečení vánoční výzdoby z vizovického těsta. 

Vánoční gratulace MěÚ a OÚ.  

Vánoční nákupy s klienty ve městě. 

Společná vánoční slavnostní večeře a 

vystoupení sborečku (koledy). 

Vánoční koncert Církve Adventistů sedmého 

dne. 

Vánoční výstava v budově DD. 

Vánoční korespondence s klienty. 

Anketa spokojenosti. 

Přednáška na téma „Silvestr a Nový rok“ – 

tradice a zvyky. 

Posezení a oslava kulatých narozenin klientů 

v domově důchodců. 

 

 

 

 

Zpracovala Dagmar Dočekalová, sociální pracovnice 

 

Česká Skalice dne 4.1.2010 
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Příloha č.2 

 

SEZNAM KULTURNÍCH AKCÍ ZA ROK 2009 

v domově pro osoby se ZP 
 

datum konání akce název akce pořadatel 

LEDEN   

1. 1. 2009 Ohňostroj na Nový Rok – náměstí Česká Skalice Město Česká Skalice  

9. 1. 2009 Ženich pro čertici  – divadelní představení 

Sokolovna Česká Skalice  

Divadelní spolek Maska 

Česká Skalice  

ÚNOR   

12. 2. 2009 Valentýnský ples ve Svitavách 

 

Domov na rozcestí Svitavy  

25. 2. 2009 Masopust  Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice 

BŘEZEN   

12. 3. 2009  Společenský ples ve Velkém Meziříčí  ÚSP Opočno 

27. 3. 2009 Večer pro dobrou věc Jaroměř – koncert David Novotný  

31. 3. 2009  Slavnostní otevření aktivního odpočinkového 

koutku – slavnostní raut a uvedení v provoz 

Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice  

DUBEN   

2. 4. 2009  Pomlázkové posezení  Červený Kostelec – taneční 

zábava  

ZVŠ Červený  Kostelec 

3. 4. 2009 Velikonoční výstava – Domov klidného 

odpočinku ve stáří Justýnka Hronov  

Domov klidného odpočinku 

ve stáří Justýnka Hronov  

7. – 8. 4. 2009  Velikonoční výstava prací v Domově důchodců a 

Ústavu sociální péče Česká Skalice  

Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice  

9. 4. 2009 Nákupní výlet Polsko  Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice  

29. 4. 2009  Pálení Čarodějnic – opékání buřtů, společenské 

odpoledne 

Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice 

KVĚTEN   

2. 5. 2009 Festival „I smradi něco uměj“ o. s. Bublina  

10. 5. 2009  Rýzmburský oříšek – výstava psů na Rýzmburku Kynologické centrum 

Sultán  

12. 5. 2009 Májový rej v Trutnově – taneční zábava PMPS Trutnov ská Skalice 

21. 5. 2009  Posezení v Tropikalu, oživlé prohlídky v Muzeu 

v Novém Městě nad Metují 

Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice  

29. 5. 2009 Vystoupení dětí z mateřské školy Větrník Červený 

Kostelec  

MŠ Větrník + Domov 

důchodců a Ústav sociální 

péče Česká Skalice 

ČERVEN   

4. 6. 20098 Májová veselice – kácení  májky v České Skalici Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice 

10. 6. 2009  Oživlé postavy v Ratibořicích NKPSZ Ratibořice 

11. 6. 2009  Sportovní odpoledne, Nové Město nad Metují, 

stadion Generála Klapálka 

Nona Nové Město nad 

Metují 

19. 6. 2009 Memoriál Pepy Vosmeka – dvoudenní orientační ÚSP barevné domky 
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závod  Hajnice  

ČERVENEC   

4. 7. 2009 Koncert Poutníci Ratibořice  o. s. Babiččino údolí 2006  

10. – 12. 7. 2009  Tropická pouť, zábavné dny s poutí a tancem Restaurace Tropical, p. 

Michal Ulrich  

18. 7. 2009 Dřevíčská lávka, Dřevíč – soutěž v přebíhání 

lávky přes koupaliště  

SDH Dřevíč 

23. 8. 2009 Výlet na zámek v Náchodě – procházka 

z Kramoly 

Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice  

SRPEN   

6. 8. 2009 Odpolední opékání topinek  Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice 

15. 8. 2008 Noční prohlídky – Salonní vlak ze Stuttgartu aneb 

potíže s královnou 

NKPSZ Ratibořice  

18. 8. 2009  Benátská noc – slavnostní posezení s přáteli  Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice 

29. 8. 20098  Den dobrých skutků – Radka Fišarová – Malá 

pocta velké Edith Piaf – koncert  

 

David Novotný  

ZÁŘÍ   

5.  – 11. 9. 200908 Týdenní pobyt Jedovnice – Moravský kras   Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice 

10. 9. 2009 Krakonošova zahrada, Markoušovice ÚSP Markoušovice  

16. 9. 2009  Předání výtěžku z akce Den dobrých skutků, 

návštěva Martina Hranáče 

David Novotný, Domov 

důchodců a Ústav sociální 

péče Česká Skalice  

24. 9. 2009  Divadelní vystoupení Raraši – divadlo   Maska divadelní spolek  

ŘÍJEN   

7. 10. 2009 Den otevřených dveří v rámci celostátního dne 

otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb  

Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice  

8. 10. 2009 Opékání krůt  Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice  

12. 10. 2009  4. Podzimní ples, Praha  

+ 

Matějská pouť, Praha, odpoledne pro zdravotně 

postižené 

ÚSP Červený Hrádek  

 

Incheba, Praha 

16. 10. 2009  Výlet do Polska – nákupy Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice 

25. 10. 2009 Muzikál Mona Lisa divadlo Brodway  David Novotný   

27. 10. 2009 Taneční zábava Rytmus – Rokytnice v Orlických 

Horách  

Domov na Stříbrném vrchu 

Rokytnice v Orlických 

Horách  

LISTOPAD   

3. 11. 2009 Hallowenská zábava Dvůr Králové nad Labem PMPS Trutnov  

7. 11. 2009  Návštěva hrobů příbuzných klientek  Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice  

 

 

 

PROSINEC   

8. – 9. 2009. 2008 výstava v ÚSP Česká skalice Domov důchodců a Ústav 
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 sociální péče Česká Skalice 

11.12. 2009  Tradiční vánoční výstava prací klientů domova 

pro seniory Justýnka v Hornově 

Domov klidného odpočinku 

ve stáří Justýnka Hronov  

15. 12. 2009 Štědrý den v ÚSP Česká Skalice, štědrý den pro 

klientky ÚSP 

 

Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice 

27. – 29. 12. 2009 Vánoční návštěva u zaměstnanců (pro klientky, 

které nebyly na Vánoce doma) 

 

Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Pešková Světlana, sociální pracovnice 

Dne 14. 1. 2010  

 

 


