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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE FARNÍ CHARITY 

STŘÍBRO 

Drazí přátelé služby 

Charity ve Stříbře a 

okolí, 

je za námi všemi velmi 

náročný rok, kdy jsme 

museli mnoho nového 

naučit, kdy jsme byli 

vydání na kraj vlastních 

fyzických sil a prožili 

jsme chvíle společenství, 

porozumění a také 

společné odpovědnosti a spolupráci společně s vedením města 

Stříbro a společenství a partnerství vedení přátelských firem a 

zaměstnanců a o tom bude též poděkování v rámci ekonomické části 

VZ.  

S velkou vděčností se obracím k týmu naší Charity, vedoucí služby, 

týmu zdravotní a sociální péče, sociálnímu pracovníkovi, vás 

všechny nyní vidím před sebou a znovu na dálku děkuji. Nebylo pro 

vás jednoduché období života s coronavirem jak v týmu, tak u našich 

uživatelů služeb, každý z nás ví, jak je to propojené a jak společně 

vytváříme prostředí jedné rodiny. Děkuji i vašim rodinám za vaši 

podporu a podporu možnosti vaši služby a ještě nechci 

nevzpomenout na pomoc nutnou v zařízení DCHP v Boru.  
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Děkuji všem starostům a odpovědným lidem v městech, kteří hledají 

pomoc naší ne vždy jednoduché, ale kvalitní službě a děkuji za 

duchovní službu otci biskupovi Františkovi, P. Jiřímu Barhoňovi a 

otci faráři farnosti P. Miroslavovi Martišovi – duchovní podpora je 

důležitá pro tým i pro naše drahé v domově.  

Děkuji všem dárcům naši služby a děkuji všem dárcům TS a všem, 

kdož se zapojují skutkem lásky, která je zdrojem společné cesty a 

daru naděje.  

Na všechny vás často myslím ve svém srdci, ač osobní kontakty jsou 

omezeny, nic nebrání tomu, aby se nemohlo upevnit něco v našich 

nitrech, já děkuji za veškerou vaši blízkost. Je dobré vidět náš život 

v souvislosti s naší cestou života a hledání, myslím, že v tom jsou 

cenné body, kdy se potkáme s láskou a lásku darujeme, uděláme si 

čas na druhé a přiložíme ruku k pomoci – to jsou chvíle, které 

pomáhají odrazit se od dna v době, která je horší. Jsem za vás vděčný 

a všem moc děkuji. Ing. Jiří Lodr, ředitel FCH Stříbro a DCHP  

 

 
 

        Ing. Jiří Lodr,  

ředitel DCH Plzeň a FCH Stříbro   
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DUCHOVNÍ SLOVO 

 Naděje a beznaděje 

Tak jako přicházejí různé přírodní 

katastrofy, tak se i my potýkáme už delší 

dobu s pandemií způsobenou Covidem-

19. Jsme svědky toho jak byly zasaženy 

všechny oblasti života včetně našeho 

charitativního zařízení. Proto je nutné 

mluvit o naději. V kladrubském kostele 

sv. Jakuba je kazatelna, která má na 

svém baldachýnu tři anděly. Každý drží symbol tří božských cností: 

kříž, srdce a kotvu. Kříž je symbolem víry, srdce lásky a kotva je 

symbolem naděje.  

A právě naděje má velký význam v této coronavirové době, která 

nám přinesla mnoho těžkých zkoušek v podobě strachu, bolesti a 

utrpení. Ve slovech: „zůstanu s vámi po všechny dny vašeho života až 

do konce světa,“ nám Pán Ježíš přislíbil velikou naději. On je pořád 

s námi, i když si často myslíme a cítíme, že jsme sami. On je ten, který 

nám nabízí naději věčného života, o který máme usilovat právě skrze 

opravdovou víru a lásku. A láska se projevila v této době beznaděje 

právě skrze ty, kteří dali celou svou bytost do služby bližním. Jim je 

třeba vyjádřit obrovské poděkování, vděk a úctu. 

 Ať Bůh nás všechny naplní ve všech těžkých situacích nadějí, že po 

bouřce zase vyjde slunce, po noci bude ráno a v beznaději přichází 
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jako dar lásky našeho Hospodina kotva, které se můžeme chytnout a 

držet se jí. 

Ať Hospodin nás provází po další dny darem naděje a přítomností 

v našich srdcích a my ať si tu naději neseme po cestě do našich 

budoucích časů. 

 

P. Mgr. Miroslav Martiš 

farář ŘKF ve Stříbře 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Farní charita Stříbro - Výroční zpráva 2020 
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI 

 

Farní charita Stříbro (FCHS) je součástí Diecézní charity Plzeň 

(DCHP), což jsou církevní právnické osoby zřízené Biskupstvím 

plzeňským. DCHP je součástí Charity  Česká Republika (CHČR), 

jejímž zřizovatelem je Česká biskupská konference. Součástí CHČR je 

šest diecézních a dvě arcidiecézní charity, ČCH- Charitní domovy 

řeholnic a Řeckokatolická charita, tedy 10 právních subjektů. Každá 

diecézní Charita je odpovědná svému zřizovateli, sídelnímu 

biskupovi za  koordinaci organizačních složek na svém území tj. 

oblastní, městské a farní charity, které metodicky řídí. CHČR je 

součástí Caritas Europa a Caritas Internacionalis.  

Farní charita Stříbro: Je církevní právnická osoba (CPO), která 

rozvíjí charitní práci na území farnosti Stříbro. Úkolem ředitele FCH 

je koordinace a řízení činnosti a zastupuje ji ve všech jednáních. 

Zároveň své aktivity koordinuje s Diecézní charitou Plzeň, která 

působí na území Plzeňského a Karlovarského kraje a s duchovním 

správcem místní farnosti. Farní charita Stříbro vykonává svoji 

činnost ve spolupráci s členkami charity, praktikanty odborných 

škol, dobrovolníky z řad studentů a příslušníků rodin. Neobejde se 

bez podpory od města Stříbra a dalších obcí, Plzeňského kraje a 

MPSV, dalších dárců a podpory zřizovatele Biskupství plzeňského, 

vše je uvedeno v ekonomické části a děkujeme všem dárcům za 

podporu, která je výrazným impulsem a zdrojem vděčnosti, stejně 

jako veškerá pomoc. Děkujeme vám. 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÉ SLUŽBĚ 

  

Služba je registrovaná podle § 49 zákona 108/2006 Sb., o sociálních 

službách. 

Druh služby:                                  domov pro seniory 

Název zařízení:                             Domov pro seniory sv. Jana Pavla II. 

Adresa:                                             Jiřího z Poděbrad, 349 01, Stříbro 

Adresa zařízení:                           Gagarinova 1416, 349 01, Stříbro 

Kapacita zařízení:                       15 lůžek (3 jednolůžkové,  

                                                             3 dvoulůžkové a 2 trojlůžkové) 

Doba poskytování služby:        nepřetržitý celoroční provoz 

Ředitel:                                             Ing. Jiří Lodr, mobil 731433001  

Vedoucí služby:                             Mgr. Jana Středová,  

                                                              mobil 777 767 070  

Telefon:                                             tel.: 374 622 229 

E-mail:                                               jana.stredova@stribro.charita.cz 

Web:                                                   www.stribro.charita.cz 

IČO:                                                    70 84 65 96 

Bankovní konto:                          (ČSOB) 167 510 248/ 0300 

Datová schránka:                         vy67254               

 

 

 

 

 

http://www.stribro.charita.cz/
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DOMOV PRO SENIORY SV. JANA PAVLA II. 

Domov pro seniory sv. Jana Pavla II. funguje jako jediný domov pro 

seniory ve městě Stříbře a blízkém okolí, který zajišťuje provozně 

návaznost na dům s pečovatelskou službou. 

V roce 2012 byl ukončen provoz týdenního stacionáře a ve stejném 

objektu byl zahájen provoz Domova pro seniory. 

Domov pro seniory poskytuje pobytové služby dle Zákona o sociálních 

službách a disponuje kapacitou 15 lůžek. Služby jsou poskytovány na 

základě individuálních potřeb uživatelů. Služba zahrnuje nepřetržitou 

celodenní péči, dále stravu, ubytování, ošetřovatelskou péči na základě 

doporučení lékaře, pečovatelské úkony dle potřeb a přání uživatelů, 

rehabilitační péči, aktivizaci fyzickou i psychickou, a zároveň základní 

sociální poradenství. Uživatelé jsou zajištěni nejen po stránce 

fyziologické, ale také po stránce psychické, sociální a duchovní. 

Město Stříbro svým nákladem zrekonstruovalo a pronajalo Farní charitě 

Stříbro objekt bývalé knihovny na dobu 25 let za symbolickou cenu 1 Kč 

ročně a pro účely provozu domova každý rok přispívá podstatnou 

částkou. Celková plocha je 424m². Budova je po rekonstrukci a s 

bezbariérovým přístupem. Pravidelnou údržbu a drobné rekonstrukce 

objektu provádí FCHS na vlastní náklady se souhlasem města Stříbra. 

Město Stříbro se podílelo i na nákladech na rekonstrukci Domova sv. 

Jana Pavla II. a to je zdroj trvalé vděčnosti celého týmu a v zájmu, pro 

dobro obyvatel města a nejbližšího okolí. 

Uživatelé jsou ubytováni ve 2 třílůžkových, 3 dvoulůžkových a 3 

jednolůžkových pokojích se společným bezbariérovým sociálním 

zařízením. Dále mohou využívat společné prostory pro odpočinek a 
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aktivní trávení volného času. K těmto účelům je v domově určena 

společenská místnost, veranda a zahradní altánek s posezením a grilem.  

Objekt se nachází v klidné části města, v blízkosti nákupního centra, je 

dostupný osobní i veřejnou autobusovou dopravou. V sousedství je 

škola a školka. Nedaleko se nachází i ordinace lékařů k zajištění zdravotní 

péče. 
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POPIS REALIZACE SLUŽBY DOMOVA  

Posláním Domova je poskytovat pobytové služby občanům, kteří 

vzhledem ke svému vysokému věku a zdravotnímu stavu mají sníženou 

soběstačnost, kvůli které nemohou nadále žít ve svém přirozeném 

domácím prostředí a kdy jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby. Cílovou skupinou jsou především senioři a osoby od 59 let 

věku, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci. 

Komu služba není určena:  

 lidem, kteří potřebují nepřetržitou zdravotnickou péči 

v ústavním zařízení 

 lidem s akutním infekčním onemocněním (personál rád upřesní 

typy nemocí) 

 lidem, kteří by vzhledem ke svému zdravotnímu stavu narušovali 

kolektivní soužití 

Nepříznivá sociální situace, ve které se může zájemce nacházet: 

 z důvodu vysoké věku či změny zdravotního stavu již není 

schopen se sám o sebe postarat v domácím prostředí, které má 

nevyhovující podmínky a není možné péči zajistit terénní nebo 

ambulantní službou 

 z důvodu změny zdravotního stavu se nemůže například vrátit 

z nemocnice zpátky do domácího prostředí 

 splňují výše uvedené podmínky a mají osobní vazby k městu 

Stříbru a okolí, kdy zde např. pracovali, žili, nebo zde mají 

příbuzné či známé 
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Cíle, kterých může klient pobytem v domově dosáhnout: 

 zajištění celodenní péče podle individuálních potřeb  

 vytvoření podmínek pro naplňování dosavadních zájmů a 

koníčků  

 zachování stávajících dovedností a činností běžného života v 

domácnosti  

 zajištění pocitu bezpečí a jistoty  

Pokud máte zájem, co můžete udělat:  

 kontaktovat sociálního pracovníka služby, který vám podá více 

informací 

 kontaktovat telefonicky nebo emailem a domluvit si osobní 

setkání pro více podrobností 

 poslat písemně nebo elektronicky dopis, kde uvedete, že máte o 

službu zájem a připojíte svoje kontaktní údaje, po obdržení se 

vám ozve sociální pracovník a domluví se s vámi na dalším 

postupu, například rozhovor, podání písemné žádosti nebo 

uzavření smlouvy o poskytnutí služby.  

Úhrady za službu 

V souladu s ustanovením vyhlášky 505/2006 Sb., v platném znění jsou 

v Domově vybírány poplatky za ubytování a zajištění celodenního 

stravování, dále je hrazeno poskytnutí péče, pokud klient má vyřízený  

příspěvek na péči.  

Průběh služby – metody práce 

Poskytnutí péče denně zahrnuje pomoc při uspokojování individuálních 

potřeb uživatele (pomoc při sebeobsluze – př. osobní hygieně a 
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oblékání, specifická pomoc při pohybu klienta, zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím – nákupy, akce pro rodiny, 

sociálně terapeutické činnosti a aktivizační činnosti pro klienty – 

trénování jemné motoriky, zkušeností, procvičování paměti, 

procvičování a dále pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů 

klienta – komunikace s úřady apod.) 

Zdravotní péče je zajištěna ošetřovatelskou a rehabilitační péčí 

prováděnou zaměstnanci, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu 

zdravotnického povolání. 

Pro aktivní trávení volného času má obyvatel možnost využívat 

volnočasové aktivity – individuální či skupinové, návštěvy kulturních a 

společenských programů, cvičení, trénování paměti, canisterapie aj.  

Duchovní a psychická podpora je našim klientům poskytována a 

nabízena dle zájmu a potřeby, kromě toho se každý týden koná pro 

zájemce mše přímo v zařízení a návštěva duchovních. 

Domov SJPII v souladu se standardy kvality sociálních služeb 

zabezpečuje individuální plánování a průběh sociální služby klientům, 

který zahrnuje popis postupu zaměstnanců při poskytování sociálních 

služeb, aby bylo zajištěno, že bude vyhověno všem aspektům 

poskytování zdravotní, osobní a sociální péče jednotlivým klientům. Pro 

stanovení rozsahu sociálních služeb je důležité vycházet z toho, co je 

klient schopen zvládnout sám a s čím potřebuje pomoc.  

Klíčový zaměstnanec se zaměřuje na přednosti, zájmy a talent osob spíš 

než na jeho omezení.  

Naplánovaný cíl je především cílem klienta. Je veden písemný 

individuální plán podpory v průběhu poskytování sociální služby, který 
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je pravidelně hodnocen a aktualizován s ohledem na měnící se osobní 

cíle, potřeby, schopnosti a zdravotní stav klienta. 

Ve vztahu ke klientům je plně respektována Listina lidských práv a 

svobod, je dodržován etický kodex Charity a etické kodexy odborných 

pracovníků.  

Stížnosti na službu:  

V domově je uplatňován standard kvality sociálních služeb o podávání, 

evidenci a vyřizování stížností osob na kvalitu, rozsah a průběh 

poskytovaných sociálních služeb. Klienti jsou informováni, jakým 

způsobem mohou stížnosti podávat. V domově je umístěna schránka 

důvěry pro podávání stížností. 

Ukončení služby: 

Klient může smlouvu o poskytnutí sociální služby vypovědět bez udání 

důvodu a výpovědní lhůta je nastavena na jeden měsíc od prvního dne 

měsíce následujícího po podání výpovědi. Lhůtu lze upravit vzájemnou 

dohodou.   
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 

Ukazatel Kč 

Spotřeba mat., zboží a energie 1 049 427 

Opravy a udržování 52 391 

Náklady na služby 445 125 

Mzdové náklady bez OON 4 174 948 

OON - DPČ a DPP 471 959 

Sociální a zdravotní pojištění 1 465 355 

Ostatní osobní náklady 118 338 

Ostatní náklady 44 755 

Odpisy 107 196 

Daň z příjmu 0 

Náklady celkem 7 929 494 

Tržby za vl. výkony a služby 3 411 850 

Tržby za služby v rámci IP 0 

Tržby od zdravotních pojišťoven 681 067 

Dotace z MPSV na sociální služby 464 110 

Dotace z MPSV na ostatní projekty 0 

Dotace z kraje na soc. služby ze zdrojů MPSV 2 253 688 

Dotace z kraje na soc. služby ze zdrojů kraje 354 744 

Dotace z kraje na ostatní projekty 0 

Dotace ostatní ministerstva a Úřad vlády 0 

Dotace obce, města na sociální služby 400 000 

Ostatní dotace (např. ÚP, ostatní dotace EU) 55 329 

Ostatní výnosy 56 954 

Dary  245 281 

Dar od zřizovatele (Biskupství plzeňské) 0 

Dary obce, města 0 

Sbírky církevní vč. Postní almužny 0 

Tříkrálová sbírka 5 000 

Sbírky veřejné 0 

Výnosy celkem 7 928 023 

Hospodářský výsledek                                                                                                                                                             -1 471 

Pořízení investice stavební vč. pozemků 0 

Pořízení zařízení, strojů 340 830 

Celkem investiční výdaje 340 830 

Dotace na investice 272 664 

Dar na investice od zřizovatele (Biskupství plzeňské) 27 999 
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VYJÁDŘENÍ NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
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PŘEHLED PRACOVNÍKŮ FCH STŘÍBRO – 

ÚVAZKY ZA ROK 2020 

Pracovníci 
Celkem vč. DPČ a DPP 

(průměrný přepočt. evid. stav) 

Vedoucí provozu 0,5 

Sociální pracovník 1 

Pracovník v sociálních službách 6,13 

Zdravotní sestry 1,68 

Ostatní pracovníci 1,71 
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Exkurze do roku 2020 

 

Do roku 2020 jsme počátkem ledna hleděli s nadšením a očekáváním, co 

nového nás v tomto roce s magickým letopočtem čeká. Začali jsme tradičně 

Tříkrálovou sbírkou. Ještě jednou bychom rádi poděkovali všem štědrým 

dárcům.  

Další plánované akce nám přerušilo preventivní omezení provozu, ke kterému 

došlo díky nepříznivé epidemiologické situaci. Naši klienti patří do 

nejrizikovější skupiny, proto bylo potřeba přistoupit k zákazu návštěv. Tato 

situace byla velice náročná hlavně pro klienty, kteří takřka na tři měsíce byli 

v kontaktu se svými blízkými pouze díky moderním komunikačním 

technologiím.  Byl uskutečněn 

první Skype hovor v dějinách 

našeho Domova. Klienti byli 

šťastní, že mohou své drahé 

nejenom slyšet, ale i vidět. 

Během tohoto období jsme se 

zapojili do celostátní akce 

nazvané kamínkování. Všichni 

jsme s napětím očekávali, kam 

se naše malované kamínky 

dostanou. K velké radosti jsme 

dostali zprávy, že se naše 

kamínky našly v různých 

koutech republiky.  
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Jaro jsme přivítali s novými 

mobilními záhonky, čímž jsme 

celé léto i podzim mohli 

konzumovat vlastní bylinky, 

jahody i cukety a dýně. Také 

nám na zahradu přibyl skleník. 

Už plánujeme, co budeme 

příští rok pěstovat. Tyto 

zahradnické akce jsou určeny 

k rozptýlení a aktivizaci klientů 

a samozřejmě i k obohacení 

jídelníčku. 

V létě se preventivní opatření uvolnilo, a tak jsme začali realizovat všechny 

plány, které předtím bylo potřeba pozdržet. Byla vyměněna 3 lůžka za nová, 

modernější a bezpečnější. Pro potřeby klientů jsme dostali darem 

prostřednictvím Charity ČR oxygenátor, což je přístroj, který je určen 

nemocným s chronickou dechovou 

nedostatečností ke zlepšení kvality 

dýchání. Velkou akcí bylo pořízení 

přístroje k dekontaminaci použitých 

inkontinenčních pomůcek Medivak 

MV6, který umožňuje bezpečně 

odstranit infekční vlastnosti odpadu 

přímo v našem zařízení. Tento 

přístroj byl pořízen za významného 

přispění investiční dotace 

Plzeňského kraje. Během léta se 

podařilo vymalovat všech osm 

pokojů klientů, na podzim jsme 

ještě stihli vymalovat i chodby. Také 

nás opustila pračka. Pro naše 

zařízení, ve kterém se pere i třikrát 
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denně, to byla obrovská komplikace. Nyní již pereme ekonomicky, šetrně i 

ekologicky v nové pračce a máme i novou sušičku. S jejich nákupem pomohla 

firma DATART, za což děkujeme.  

Díky Městu Stříbru je vyřešen i problém se zatékající střechou. V rychlé akci 

byla vyměněna kompletně střešní krytina a obnoveno zateplení střechy, které 

je bylo hned znát. Za tento počin jsme moc vděčni a děkujeme. 

A protože nejen prací živ je člověk, v létě jsme užívali i kulturních akcí. 

Seniorům přijela z Prahy zazpívat Bára Hrzánová se svou kapelou, známé písně 

zazpíval soubor Divadla Slunečnice z Brna a přijel i pan Jiří Blábolil 

s harmonikou. Po ukončení preventivního opatření také mohly být opět 

slouženy pravidelné bohoslužby celebrované páterem Barhoněm. Vzácnou 

návštěvou byl příjezd emeritního biskupa Františka Radkovského. S klienty 

strávil celé dopoledne, během kterého spolu besedovali, zpívali i žertovali.
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Bohužel příchodem září se opět zhoršila epidemiologická situace v České 

republice a znovu bylo nutno přistoupit k preventivnímu uzavření Domova. 

Protože je třeba pravidelně testovat na virus Covid 19 všechny zaměstnance, 

byl zakoupen přístroj, k provádění POC antigenních testů.  Tento přístroj umí 

testovat i jiné parametry a tím se z něj i do budoucna stává cenný pomocník.  

Rok 2020 nám rychle uběhl. Byl úplně jiný než všechny roky, které 

pamatujeme. Opět hledíme plni naděje a očekávání do roku 2021 a zároveň 

vám touto cestou přejeme do nového roku hodně zdraví štěstí lásky a 

porozumění.   
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PODĚKOVÁNÍ 

Farní charita Stříbro usiluje o zajištění kvalitních služeb dle potřeb 

uživatelů. Tato snaha je však limitována přidělenými finančními 

prostředky od státu a rozpočtovým plánem organizace, proto Farní 

charita Stříbro uplatňuje systém vícezdrojového financování. Tímto 

bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám pomáhají překonat finanční 

potíže, která zasáhly nejen naši organizaci, ale sociální služby 

všeobecně. 

Farní charita by ráda poděkovala každému, kdo jakýmkoli způsobem 

přispěl, ať už jednorázově nebo opakovaně, penězi, službou, přímou 

pomocí, zajištěním potřebného vybavení, zdravotního či výtvarného 

materiálu, spolupracujícím organizacím i všem těm nenápadným, kteří 

nás podporují v skrytosti, bez nároku na ocenění. Jménem zaměstnanců, 

uživatelů a jejich rodin děkujeme všem partnerům, že přispěli na rozvoj 

naší činnosti, kvalitu služeb a zlepšení podmínek, ve kterých pracujeme. 

Stát a obec 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 Ministerstvo zdravotnictví ČR 

 Krajský úřad Plzeňského kraje 

 Město Stříbro 

 Obec Kostelec 
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Instituce a organizace 
AgNET, Albatros media, APSS ČR, Arboles s.r.o., Biskupství plzeňské, 

Česká televize, ČSOB Stříbro, Diecézní charita Plzeň v čele s jejím 

ředitelem Ing. Jiřím Lodrem, DF Partner s.r.o., Ekodepon s.r.o., EPH,  FCC 

Česká republika s.r.o. Charita ČR, Domácí pečovatelská služba (Petra 

Sládková), IreSoft s.r.o., Fakultní nemocnice Plzeň, Kermi s.r.o. , Lékárna 

Benu, Městské kulturní středisko Stříbro, MŠ v Palackého ulici,Nadace 

Karel Komárek, Pěvecký sbor Světlušky, Pracovníci vydavatelství 

Economia, Restaurace Excellent, Sanita J3, Stodská nemocnice a.s., Top 

drogerie - K. Dráždil, Výbor Dobré Vůle, Vodárny a kanalizace Karlovy 

Vary a.s., Vojenský a Špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského, ZŠ v 

Mánesově ulici, ZŠ Revoluční Stříbro 
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Duchovní doprovázení 
Emeritní biskup plzeňský a prezident DCHP Mons. František Radkovský,  

plzeňský farář p. Jiří Barhoň  

Soukromé osoby 
MUDr. Markéta Prokopová, MUDr. Helena Krajčíková, MUDr. Zuzana 

Šímová,  MUDr. Bohumil Cikán, MUDr. Ivana Pavlíčková,  starosta města 

Stříbro Martin Záhoř, Bc. Karel Lukeš, Iveta Zíková, Miloš Kosán, manželé 

Ticháčkovi, PhDr. Jitka Soukupová, Kateřina Matějková, Leonie 

Klauberová, Václav Dedek a další 

 

Poděkování patří také rodinným příslušníkům našich zaměstnanců, a 

všem, kteří věnují svůj volný čas našim seniorům, jsou pro nás velkou 

podporou a povzbuzením, přinášejí do naší práce spoustu nové 

energie, podnětů a nápadů. V neposlední řadě všem uživatelům 

našeho zařízení a jejich rodinám za svěřenou důvěru v naší péči. 
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„Člověk nemůže žít bez lásky. Je sám sobě nepochopitelnou bytostí a jeho životu 

chybí smysl, nepozná-li lásku, nesetká-li se s ní, nezakusí-li ji, nepřivlastní-li si ji 

nějak a neprokazuje-li ji aktivně druhým.“  

Sv. Jan Pavel II. 
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