
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 
 

 



  

 
 

 

 
Název:    Jasněnka, z.s. 
Adresa:   Jiráskova 772, Uničov  783 91 
e-mail :   jasnenka-os@volny.cz 
web:    www.jasnenka.cz 
tel.:    585 051 076 
IČO:    63729521 
číslo účtu:   19-965110257/0100 
statutární zástupce:  Mgr. Miloslava Bártová, předsedkyně spolku 

    Mgr. Josef Červinka, výkonný místopředseda spolku 
  

 

 

OObbssaahh  

  

  

  

1. Předmět činnosti 

2. Formy péče a poskytované služby 

3. Pracovníci organizace 

4. Činnost spolku v roce 2016 

5. Zpráva o hospodaření 

6. Poděkování sponzorům 

7. Souhrn 

 



  

 

 

11..  PPřřeeddmměětt  ččiinnnnoossttii  
 
Jasněnka, z.s. je zapsaný spolek příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku. Spolek Jasněnka, z.s. je samosprávným a dobrovolným svazkem 
občanů, vykonávajícím společensky prospěšné činnosti, vedoucí ke zkvalitnění života osob 
s mentálním a kombinovaným postižením, které jsou se spolkem ve smluvním vztahu (dále 
jen „cílová skupina“). 

 

Hlavní činnosti spolku: 

1. Poskytování sociálních služeb cílové skupině dle zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách a následných souvisejících předpisů. 

2. Uskutečňování volnočasových aktivit pro cílovou skupinu, které jsou v souladu 
s účelem spolku. 

3. Přeprava osob cílové skupiny osobními automobily v rámci činností spolku. 

 

Vedlejší činnosti spolku: 

Vedle hlavní činnosti může spolek vykonávat vedlejší hospodářskou činnost, která může 
spočívat též v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, a to za účelem podpory hlavní činnosti 
nebo hospodárného využití spolkového majetku. O zahájení, přerušení či ukončení takové 
činnosti, jakož i o jejím předmětu rozhoduje rada spolku. 

Činnost spolku Jasněnka spočívá ve vytváření efektivních modelů péče a podpory osobám 
s mentálním a kombinovaným postižením. Za tím účelem spolek provozuje Stacionář 
Jasněnka, jako zařízení sociálních služeb.   

Sociální služba je ve Stacionáři Jasněnka poskytována dle ustanovení § 46 zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a její rozsah je blíže 
specifikován v ustanovení § 12 vyhlášky č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Jasněnka, z.s. (jako poskytovatel sociálních služeb) definuje poslání, cíle a zásady 
poskytované služby spolu s vymezením cílové skupiny osob, kterým je služba poskytována, 

jako svůj veřejný závazek. 

 

Poslání Stacionáře Jasněnka 

Posláním Stacionáře Jasněnka je poskytování ambulantní sociální služby osobám 
s mentálním a kombinovaným postižením. Při poskytovaní sociální služby směřujeme 
k rozšíření osobních možností uživatelů služby, k podpoře jejich sociálního začleňování, k 
využívání jejich přirozených vztahových vazeb a k zapojení uživatelů do místního 



  

společenství a společenského života. Při naší činnosti vycházíme z individuálních potřeb 
každého uživatele a klademe důraz na dodržování lidských práv a svobod. 

 

Cíle poskytované služby 

Cílem sociální služby ve Stacionáři Jasněnka je pomáhat uživatelům služby vést 
plnohodnotný život srovnatelný se životem jejich vrstevníků. 

 

Dílčí cíle: 

1. Poskytování sociální služby dle individuálních potřeb a přání uživatele. 

2. Pokrýt kapacitou i nabídkou služby poptávku v daném regionu. 

3. Vytvořit a trvale udržet kvalitní a profesionální prostředí s angažovaným týmem pra-

covníků. 

 

Cílová skupina 

Cílovou skupinu tvoří osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 3 – 64 let. 

Charakteristickými znaky této skupiny je ohrožení sociálním vyloučením ze společnosti, dále 
snížení soběstačnosti v základních životních dovednostech – zajistit si vlastními silami péči o 
svou osobu, používat veřejných míst a služeb, zajistit si vzdělávání a práci - a snížení 
schopnosti a dovednosti uplatňovat vlastní práva. 

 

Sociální služba poskytovaná zařízením není určena: 

- osobám, u nichž potřebnou podporu či pomoc lze zajistit jinou sociální službou,  

- osobám s agresivním chováním souvisejícím s nekompenzovanou psychickou poru-

chou a psychózou,   

- osobám, jejichž zdravotní stav je natolik vážný, že vyžaduje úkony ošetřovatelské a 

zdravotnické péče. 

Zásady poskytované služby  

 

1. Respektujeme osobnost každého uživatele, jeho přání, potřeby, dovednosti a 
schopnosti a jeho zdravotní stav bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, 
rasu, barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské 
a politické přesvědčení. 

2. Zajišťujeme sociální službu uživateli tak, aby odpovídala jeho aktuálním 

individuálním potřebám a požadavkům.  

3. Respektujeme volbu uživatele při jeho osobních rozhodnutích.  

4. Dodržujeme a chráníme práva uživatele, včetně práva na přirozené riziko. 

5. Uplatňujeme partnerský přístup k uživatelům. Uživatelé jsou partnery v procesu 
poskytování služby, uživatelé a pracovníci organizace se navzájem respektují. 

6. Podporujeme uživatele ve využívání běžně dostupných veřejných služeb a vztazích 
s přirozeným sociálním prostředím. Jsme otevření vůči veřejnosti. 



  

7. Uplatňujeme otevřený dialog mezi uživatelem a poskytovatelem. 

 

Poskytovaná služba ve stacionáři Jasněnka 

Název zařízení: Stacionář Jasněnka 

Druh služby: denní stacionář 

Identifikátor: 1064458 

Kapacita: počet uživatelů: 35 

Místo poskytování: Jiráskova 772, Uničov, 783 91 Uničov 1 

 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

- Základní sociální poradenství. 

- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.  

- Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 

- Poskytnutí stravy.  

- Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. 

- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.  

- Sociálně terapeutické činnosti.  

- Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí. 

Služba obsahuje tyto fakultativní činnosti: 

- Doprava uživatelů. 

 
 
 

 
 

 

22..  PPoosskkyyttoovvaannéé  sslluužžbbyy  
 
 
Zaměření organizace:  Poskytování sociálních služeb 
Druh sociální služby:   Denní stacionář 
Cílová skupina: Osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným 

postižením 
Název zařízení:   Stacionář Jasněnka 
Rozhodnutí o registraci: č.j. KUOK/69678/2007 u Krajského úřadu Olomouckého 

kraje  
Datum registrace:   25. 7. 2007 

 



  

 

1 Obsah základních činností 
 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  

- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 

- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 

- pomoc a podpora při podávání jídla a pití, včetně speciálních pomůcek 

Při oblékaní uživatele či manipulací s osobními věcmi dodržujeme základní práva uživatele 
na soukromí a svobodnou vůli, činnost zahrnuje také přesuny z vozíku, židli nebo speciálních 
polohovacích postelí, jsou používány zvedací přístroje a speciální přístroje (chodítka, vozíky, 
atd.) – tyto přístroje slouží především k ochraně zdraví uživatele, ale také pracovníka 
(předchází vzniku problémům pohybového aparátu), při podávání stravy dodržujeme 
základních zásady pro stolování a stravování. 

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

- pomoc při úkonech osobní hygieny 

- pomoc při použití WC 

Osobní hygiena a výměna inkontinentních pomůcek se provádí v prostorách k tomu 
určených (WC) za pomocí pracovníka organizace, pokud to zdravotní stav uživatele 
vyžaduje, do této činnosti patří pravidelná hygiena uživatele – mytí rukou, obličeje, čištění 
zubů po jídle, používání WC. 

 

Poskytnutí stravy:  

- zajištění stravy odpovídající věku a zásadám racionální výživy  

- zajištění celodenního pitného režimu 

Jedná se pouze o poskytnutí oběda, dopolední a odpolední svačinky se neposkytují. Obědy 
jsou dováženy ze smluvní vývařovny. 

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  

Výchova a vzdělávání probíhá ve výchovných a pracovních skupinách stacionáře, ve kterých 
jsou uživatelé vzděláváni podle Výchovně vzdělávacího programu Stacionáře Jasněnka 
vypracovaného vedením stacionáře a schválené radou sdružení. Prováděné činnosti vychází 
z Individuálních plánů uživatele s využitím alternativních metod a se zaměřením zejména na 
smyslovou, rozumovou a pohybovou výchovu a ve velké míře na pracovní výchovu. 

Uživateli je nabízena možnost pracovně výchovné činnosti v rámci pracovní dílny, cvičného 
bytu, pomoci při údržbářských činnostech nebo pomoci v kuchyni. Uživatelé si sami volí, 
která činnost by jim nejlépe vyhovovala. Jsou vedeni alespoň k rámcovému dodržování 
pravidel běžných pracovních poměrů (dle svých schopností), aby se tato činnost co nejvíce 
přiblížila běžnému životu (čas na přestávku, dodržování počátku a konce činnosti, používání 
nástrojů a nářadí, atd.).  

Obsah činností: 

- pracovně výchovná činnost 



  

- aktivity zaměřené na nácvik, prohlubování a udržování motorických, psychických a 
sociálních schopností a dovedností  

- vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění, 

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při 
dalších aktivitách, podporujících sociální začleňování osob 

Poskytovatel v rámci svých možností pomáhá zpostředkovat uživateli kontakt se 
společenským prostředím také v rámci svých akcí nebo akcí jiných organizací. Jedná se 
kulturně společenské, sportovní a jiné akce, jako je: návštěva kina, divadla, výstavy, 
exkurze, koncerty (fakultativní činnosti), osvěta, stáže studentů, propagace, atd. Organizace 
zřídila vlastní sportovní klub Jasňáci, prostřednictvím kterého se uživatelé zúčastňují 
sportovních akcí a speciálních olympiád. 

 

Sociálně terapeutické činnosti: 

Za socioterapeutické činnosti jsou považovány veškeré aktivity, jejichž poskytování vede k 
rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální 
začleňování osob, jako je:  

- nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti, nácvik 
samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru 

-  nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, život v domácnosti (péče o oděvy, 
úklid, drobné opravy, chod kuchyně, nakupování), život v komunitě, nácvik 
dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu 
(jednání s úřady) 

- příprava a organizace pracovních aktivit, v oblasti péče o zdraví zajištění vlastní 
bezpečnosti, sociální aktivity, schopnost sebeovládání a učení se chování, které je 
okolím přijímáno pozitivně, organizace volného času  

- nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti 

- nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky 

- nácvik chování v různých společenských situacích 

- nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s 
informacemi, 

 

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 

- pomoc při jednání na úřadech, orientaci v legislativě 

- pomoc uživatelům i rodičům při zajištění kompenzačních pomůcek, spolupráce 
s protetickými  

  firmami, atd, 



  

Poskytovatel poskytuje podporu při styku s firmami, institucemi, zájmovými organizacemi, 
peněžními ústavy, zdravotnickými zařízeními a podobně, případně nabízí uživateli doprovod. 
Učí uživatele komunikaci s institucemi. 

Uživatelům bez omezení způsobilosti k právním úkonům nabízí poskytovatel nejen 
doprovod, ale i poradenství popř. pomoc při zajišťování úkonů ve vztahu k jiným institucím a 
organizacím, uživatel se však musí těchto aktivit vždy účastnit. Uživatelům s omezenou 
způsobilostí k právním úkonům je nabízena ve spolupráci s opatrovníkem (rodičem) pomoc 
při jednání s úřady nebo při právních úkonech, případně tyto úkony po vystavení plné moci 
může organizace v rámci svých možností zajistit. Organizace vždy vystupuje ve prospěch 
uživatele.  

Základní sociální poradenství:  

Každému uživateli, který potřebuje radu či informaci poskytuje organizace základní sociální 
poradenství. Toto poradenství poskytují sociální pracovníci. Cílem sociálního poradenství je 
bezplatná, důvěrná a nestranná pomoc, která může přispět uživatelům při jejich obtížích.  
Základním principem je, aby lidé netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí 
dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. 
Jedná se o tyto základní činnosti: 

- poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím 
sociální služby 

- poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb 
osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a 
dávkách sociální péče 

- poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v 
souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně 
dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti 
na sociální službě 

- poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny uživateli  

 

2 Obsah fakultativní činností 
 
Fakultativní činnost je činnost, kterou může poskytovatel poskytnout nebo zprostředkovat 
nad rámec základních činností a na které se s uživatelem dohodne. Uživatel si může vybrat, 
jakých fakultativních činností se bude účastnit.  

Doprava uživatelů: 

Organizace po dohodě zajišťuje pravidelnou denní doprava uživatelů osobním automobilem 
sdružení za službou a také poskytuje dopravu při akcích stacionáře. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

33..  PPrraaccoovvnnííccii  oorrggaanniizzaaccee  
 

Pro zajišťování sociálních služeb přijímá organizace do pracovního poměru (případně 
využívá práce pracovníků mimo pracovní poměr) pracovníky s odpovídající kvalifikací, 
případně pracovníky bez kvalifikace přímé, ovšem s podmínkou jejího doplnění. K získání 
kvalifikačních předpokladů svých pracovníků organizace pracovníky motivuje a vytváří jim k 
tomu odpovídající podmínky. V procesu vzdělávání pracovníci v sociální sféře v souladu s 
obecně závaznými právními předpisy plní rovněž určitý okruh povinností. Tyto povinnosti 
vymezují např.: Zákoník práce v případě uzavření tzv. kvalifikační dohody, zákon o 
sociálních službách v případě tzv. základního kvalifikačního kurzu pro pracovníky v 
sociálních službách, resp. specializované vzdělávání pro sociální pracovníky.  

 
Okruh pracovníků: 
 
Ve Stacionáři Jasněnka vykonávají činnost: 

- zaměstnanci v pracovně právním vztahu: 
a) ředitel stacionáře 
b) sociální pracovník 
b) pracovníci v sociálních službách 

- odborní pracovníci (DPP nebo smlouva o spolupráci) 
- dobrovolní pracovníci 

- stážisté a praktikanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

Návštěva na SOŠ Hotelnictví a turismu v Uničově 
15. 12.  2016 
Prosinec je tu a s ním i pozvání na SOŠ Hotelnictví a turismu v Uničově. Hned na začátku nás pobavilo mo-
derní pojetí Otesánka, kterého vysvobodila z jeho přejídání paní uklízečka. Studenti si nachystali i zajímavé 
úkoly. Mira srážel čertovské kuželky, Ráďa skládal zimní obrázky. Tento rok byl obzvlášť spokojený, protože 
ke koruně dostal i korále. Vítek překonal překážkovou dráhu, Michalka ulovila zlatou rybku, Jiřík zase zanesl 
čarodějnici zlaté penízky. Všichni se snažili, tak po zásluze dostali balíček s dobrotami. Nakonec projela dlou-
há mašinka při společné diskotéce a my se loučíme s novými kamarády  s přáním pěkných svátku. Protože se 
nám vždy věnují, jako poděkování jsme jim také zazpívali. 
  

 

  

Jasněnka na  YouTube 
  

Videoprezentace Jasněnka 2016, film, který jsme vyrobili k 20. výročí vzniku Jasněnky, můžete nyní shlédnout 
na YouTube, kde prozatím funguje bez zadrhávání nebo dlouhého načítání. Doufáme, že to tak už zůstane. 
Zkoušeli jsme to již dříve, ale video se nahrávalo pouze bez hudby, což nemělo smysl. Po několika pokusech 
se to podařilo až teď. Na YouTube stačí do vyhledávání napsat Jasněnka Uničov. Film se dá také spustit z 
naší domovské stránky, odkaz je umístěn vpravo nahoře. 

  

  

Čert versus Jasněnka 
2. 12. 2016 
A je to tady! Cinkání zvonečku uvedlo vzácnou návštěvu. Mikuláše a anděla s čertem. Měl kalhoty roztrhané a 
špinavější byl víc než minulý rok. Zazpívali jsme koledu, abychom  dostali aspoň nějaké sladkosti, na které se 
těšili velcí  i malí.  Čert se netvářil zrovna vlídně, proto se ho snažila Beatka udobřit aspoň hrou na flétničku. 
Kamča hned donesl svoje nové obrázky  aut, lokomotiv  a dali se do hovoru.  Mira už ráno hlásil, že nezlobil a 
nekradl. Ráďa měl bílé hodinky, se kterými se musel pochlubit. Už je čas na odměnu, čerte. Tolik pěkných  
balíčků se rozdalo. A s takovými hosty nesmí chybět  foto na památku.  Víťa se smál, že to letos zase dobře 
dopadlo, čert odešel s prázdnou. Už nejsme malí, ale taková návštěva vždy potěší. Teď už nás čeká nadílka 
pod stromečkem.  



  

 

více fotografií zde 

  

Vánoční besídka  
1. 12. 2016 
Dnes ráno nás přivítala sněhová nadílka. Takový krásný den. Poslední  přípravy byly dokončeny a odpoledne 
hurá na besídku pro rodiče. Řidič Luďa s Marťou přijeli kamionem s coca colou, a tak přistála na každém stole 
originální láhev. Jana s Nikolkou zpívaly  Proměny na celé kolo, Jiřík si na Gorale zatancoval jako správný ho-
ral. Ráďa s Vendulkou opět zazářili s  lidovkami. Domča a Beatka ukázali, co se naučili na klavír a flétnu. Be-
atka měla výstavu svých povedených fotografiií. Na programu nechyběla ani módní přehlídka. Děvčatům to 
v plesových šatech po boku našich chlapců v oblecích moc slušelo. Jako na opravdovém mole. Také krátká 
reportáž z našeho města, kde si  Gabi, Mirek, Hanička R., Kamil a ostatní kamarádi zahráli hlouček nebez-
pečných sprejerů, rodiče rozesmála. Přece je nakonec Hanka W., policistka tělem i duší, všechny zatkla. Byla 
to legrace. Nakonec jsme si zazpívali koledy, snědli cukroví a popřáli si hezké Vánoce. A zítra přijde  do Jas-
něnky Mikuláš.                                                                                                                                                    
více fotografií zde 
  

 

  

Vystoupení pro babičky 
16.11. 2016 
Ve středu 16.11. jsme  přijali pozvání z Centra sociálních služeb na Gymnazijní ulici v Uničově. Po obědě se 
vydala skupinka hudebníků s nástroji  na malé vystoupení. První sníh se sice brzy rozpustil, ale nic nám ne-
bránilo zazpívat koledy i písničky, co připomínají  letní prosluněné pláně. Andělé,  Půlnoční, Proměny a  O vo-
dě, kde měla Beatka s Ráďou sólo. Také si Nikolka, Robin, Jana a David zabubnovali ve skladbě, kterou jsme 
pojmenovali Příběh sněhové vločky. Seniorům se vystoupení líbilo. Jedna paní dala zpěvákům krásné háčko-
vané panáčky a v kapsách našich muzikantů nechyběla darovaná čokoláda. I my jsme předali košíček se 
svíčkami od Dominika jako poděkování za milé přijetí, Jana s Nikolkou ještě přispěly pletenými náramky.  
  

 

http://www.jasnenka.cz/Fotoalbum/2016/7.%20Mikuláš%20-%20prosinec%202016/index.html
http://www.jasnenka.cz/Fotoalbum/2016/6.%20Vánoční%20besídka%20-%20prosinec%202016/index.html


  

  

 

 

Rekondiční pobyt v Malé Morávce  
3. 10. – 7. 10. 2016 
Hned po příjezdu do Jasněnky mezi  pořádnou hromádkou tašek Ráďa zkontroloval své hodiny a  hlásí, že 
můžeme jet do Malé Morávky. Počasí nám zrovna nepřálo, ale neodradilo nás to. Už v pondělí po obědě jsme 
se vydali na vycházku. Jiřík si pohladil ovečky, co na něho koukaly za ohrádkou. Zpívalo se u umělého ohýnku 
ze světýlek na kolo a polínek. Michalka s Beatkou opékaly papírové buřty. Naštěstí byly k večeři párky, tak to 
bylo skoro jako doopravdy. Jana si přála zazpívat Brouky, proto  jí kamarádi  i nějaké vyrobili. Když  se  hledal 
ve čtvrtek poklad, měli jsme za úkol přežít noc v tmavém lese, našla brouků plný stan.  Ale zvládla to dobře. 
Ve čtvrtek se po pokladu, který nám donesl duch Potočnice z obchodu Žabinec. Jak říkal Robin s Davidem při 
závěrečném proslovu, líbily se nám také výlety, bowling, kavárna a…. bylo nám spolu dobře. Zazpívali jsme 
hymnu a  zítra  ráno tradá do Jasněnky.  
  

 

  

Miele pro Jasněnku 
29. 9. 2016 
Ve čtvrtek k nám zavítala návštěva z firmy Miele v Uničově s narozeninovým překvapením, krásným dortem 
s logem Jasněnky. Skoro se ani nevešel na stůl. Za takový dar jsme poděkovali písničkou a začali rozkrajovat. 
Dostalo se na všechny a byl moc dobrý.  Pavlík si přidal a Nikolce moc chutnalo marcipánové sluníčko. Ale to 
ještě nebylo všechno. Zástupci firmy nám představili katalog našich výrobků, které jsou v Miele určeny k pro-
deji zájemcům - zaměstnancům. A protože je hodně povedený, rozhodli jsme se ho zde zveřejnit. Děkujeme 
za dort, za návštěvu a za podporu!!! 
  

 

  

Dýňobraní 
30. 9. 2016 
Dnes byl krásný den, celý oranžový. Protože je čas sklizně dýní, konalo se i v  v Jasněnce dýňobraní. Už ve 
čtvrtek se začaly zpracovávat dýně z naší zahrádky i od štědrých rodičů. Polévka, placky, sirup i chipsy, do-
konce i chleba se pekl. Na stole to pak hrálo barvami, radost pohledět. A také nám chutnalo. Hned na začát-
ku  totiž šikulové vyluštili  křížovku „dýňový karneval“ a Kamča našel za  dýňového pokřiku  kamarádů dnešní 
jídelníček. Tak hurá na ochutnávku.  Víte, že  se z dýní kdysi dělaly misky? O tom nám povyprávěla Betka 
s Ivkou. Nakonec slíbená tancovačka. Bylo to jako na zahradě, když jsme se začali vrtět v oranžových převle-
cích s listím na hlavách. A ty nejkrásnější dýně Michalka, Beatka, Jiřík a Gábinka dostaly odměnu. Nakonec 
jsme se rozloučili písničkou a pokřikem Jarošovský pivovar, dyňobraní  třikrát zdar.   



  

  

 

 

Povedený dárek k 20. narozeninám 
30. 8. 2016 
Jasněnka dostala ke svým 20. narozeninám opravdu povedený a hodnotný dárek. Již v loňském roce jsme 
začali zkoumat trh s automobily - minibusy, jelikož náš starší Transit na přepravování uživatelů Jasněnky již 
dosluhoval. Počítali jsme také s přestavbou na bezbariérové provedení a ze zkušenosti z minulosti víme, že je 
potřeba připravit si pěkný balík peněz - okolo jednoho miliónu korun. Proto jsme se také obrátili na Nadaci 
Charty 77 s dotazem, jestli by náhodou nebyla možnost získat opětovně automobil od Konta Bariéry, jako se 
tomu již jednou stalo v roce 2005. K našemu překvapení jsme zjistili, že se ozýváme v pravou chvíli. Obchodní 
řetězec Globus bude totiž v letošním roce slavit 20 let své existence v ČR a při této příležitosti věnuje 20 mini-
busů pro charitativní účely Kontu Bariery, které je pak předají potřebným organizacím. A to my jsme! Vše se 
zdařilo a na konci července jsme pro něj jeli do Prahy. Teď už je jenom potřeba zajistit přestavbu, aby bylo 
možno převážet i imobilní osoby na vozíku. Takže veliké DĚKUJEME patří Globusu a Kontu Bariéry Nadace 
Charty 77 ! 

klikni zde   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasněnka má 20 let! 
1. 9. 1996 -1. 9. 2016 
Letošní září 2016 je pro Jasněnku zvláště významné, neboť slaví 20 let nepřetržité péče o osoby se zdravot-
ním postižením, od dětí, které navštěvují základní školu po dospělé uživatele sociální služby ve stacionáři. Od 
roku 1996 uplynula hezká řádka let a Jasněnka prošla mnohými změnami a významnými událostmi. Zapsala 
se nám do mysli jako místo, kde je nám hezky a zažíváme tu v krásném prostředí pěkné chvíle s kamarády.  
Ne vždy to bylo jednoduché, ale snaha o dobře vykonané společné dílo překonala veškeré nástrahy. Jak ně-
kteří říkají, je pro ně Jasněnka druhou rodinou. Proto jsme se pilně připravovali na oslavy výročí, které proběh-
ly ve dnech 14. a 15. září 2016. Nejdříve byli pozváni významní hosté a druhý den přijeli oslavit výročí na za-
hradní párty rodinní příslušníci. Obě akce se náramně vydařily a závěrečný ohňostroj byl pěknou tečkou za 
několika měsíční přípravou a vynaloženým úsilím. Vzhůru do dalších let! 

  

 
 

 



  

  

Jasněnka má 20 let! Oslava pro pozvané 
14.9. 2016 
Na tento den jsme do Jasněnky pozvali všechny významné osobnosti, se kterými nějakým způsobem přichá-
zíme do styku. Jsou to především představitelé kraje, města Uničova, zástupci okolních obcí, dále sponzoři a 
další přátelé Jasněnky. Jsou to právě ti, kterým vděčíme za dlouhodobou podporu a pomoc. Děkujeme!!! Pro 
hosty jsme si připravili  několik hudebních a tanečních vystoupení, videoprezentaci a prohlídku Jasněnky. Bylo 
co předvádět, vždyť jsme se na to několik měsíců připravovali a poctivě trénovali. Venďa vzala harmoniku a 
Ráďa zpíval na celé kolo, až se dav roztleskal, pak přišlo taneční vystoupení, které nakonec zářilo barvami a 
sluncem. Hanka, Robin a David tancovali jako Shakira, Ilona Czákova a Dan Nekonečný. Zazpívali jsme také 
píseň Proměny od Čechomorů, Beatka s Ráďou měli sólo v písničce O vodě. To nám taky připomnělo, jak čas 
plyne a vše se mění. Krásným, až dojemným důkazem o proměnách oslavované Jasněnky byl film, který od-
kryl hostům momenty života V Jasněnce, ve které je nám hezky, tvoříme, hrajeme si a vymýšlíme různou zá-
bavu, jak říkají jeho moderátoři v úvodu filmu.  
 Jasněnka má 20 let! Zahradní párty 
 15.9. 2016 
A už se chystá zahrada Jasněnky, abychom uvítali i rodiče. Lavičky, udírna, cukroví, no vše, co správná osla-
va ještě za slunného počasí potřebuje. Bylo krásně,  tak se pod stromy  na trávník usadil hlouček posluchačů. 
Začalo divadlo:  Ptáček Kiwi se učí létat. Nasmáli se i dospělí.  U kávičky a cukroví se rozvinul družný hovor. I 
rodičům jsme zahráli a zazpívali. A sám pan starosta Uničova, který nás navštívil i včera, uvítal tanečníky. Bylo 
hezké vidět, jak při hudbě, zvláště k večeru, začali tancovat s dětmi i rodiče. V jídelně mezitím probíhá focení v 
komických převlecích, výsledné fotografie jsou umístěny ve fotogalerii. Dobrá nálada panovala až do setmění. 
Jakmile začalo sluníčko zacházet, chystal se ohňostroj. Při hudbě to byla nádherná podívaná.  Den jsme si 
všichni pěkně užili a oslavili narozeniny naší Jasněnky. Děkujeme všem, co se podíleli na přípravách a průbě-
hu oslav a všem přejeme ještě jednou jen to nejlepší. 

Jasněnka má 20 let! Slovo starosty  
Dnes jsme v Uničově krásně a vesele oslavili 20. výročí Jasněnky, jehož pracovníci pečují o dětské i dospělé 
klienty s kombinovanými vadami. Klienti spolu se zaměstnanci pro nás, hosty připravili nádherný program, při 
kterém zněl srdečný smích i tekly slzy dojetí. My, kteří pamatujeme celých těch dvacet let, se hluboce sklání-
me před všemi kteří z ničeho tuto krásu vybudovali a děkujeme všem, kteří Jasněnku celou tu dobu podporo-
vali, často okolnostem navzdory. Milá Jasněnko a další zařízení Jasněnce podobné, na naši trvalou podporu 
se můžete spolehnout! 
Mgr. Dalibor Horák, starosta Uničova  

 

 

 

 

  



  

  

 

 

Výlet na mysliveckou chatu  
22. 6. 2016 
Už jsme se těšili na středu. Dnešní den totiž strávíme v lese na chatě opravdových myslivců a budeme opékat 
špekáčky. Hurá na výlet. Hned po příjezdu jsme usedli na lavičky mezi stromy a posvačili. Paní Bittnerová 
nám nachystala sladké překvapení. Potom se skupinka turistů vydala na vycházku na Holubici. Kamča 
s Robinem natáhli krok a vedli celou skupinku. Z kopce byl krásný výhled do kraje. Luďa, Ráďa a Pavel 
s kamarády hráli hry. Vyhledávali lesní zvířata, házeli šišky na terč.  Mirečka s Nikčou si daly závody 
s houbovými klobouky. Naštěstí má Nikolka dlouhý culík, tak jí klobouk pěkně držel. Mira ukázal, co umí 
s míčem, je prostě sportovec. Docela nám vytrávilo, začali jsme proto u ohníčku chystat buřtíky. Chutnalo 
nám, Ráďa s Domčou si opekli ještě jeden. Bylo to  krásné dopoledne i díky paní Bittnerové, která se o nás 
pěkně starala. Poděkování patří také myslivcům Medlova.   

 

  

Pevnost Boyard 
9.6.2016 
Ve čtvrtek ráno se zahrada Jasněnky proměnila v pevnost Boyard. Pokřikem „My máme sil dosti, přežijem 
v pevnosti,“ se začala plnit řada úkolů. Ráďa, Michalka, Ivonka nám s přesýpacími hodinami hlídali čas. Chůze 
po laně z lodi do pevnosti, vhazování drahokamů do kašny,  sestřelování netopýrů nebo vybírání hmyzu z po-
lévky se podařilo oběma týmům. Kamča s Jardou si dali závody v běhu s plechovkami s pitnou vodou, Luďa 
s Vítkem  zase v krájení nakládaných slimáků. Až jsme vše splnili, mohl Robin s Honzou na kopec pro slíbené 
klíče. Teď jen zbývá získat za rozluštění hádanek penízky. Už se sypou zlaťáky a přichází otec Fura. Potřebo-
val  najít zapomenuté heslo do  pokladnice a k ní ten správný klíč. Málem jsme se báli, že se ztratil, Kamča 
nás totiž předběhl a už otevírá pokladnici s odměnou. Otec Fura nám ještě promluvil do duše, než pomalu 
odešel po schodech vzhůru do své komnaty. Poseděli jsme, pobavili se, ale pořád nám vrtalo  hlavou, kdo 
otec Fura byl.  Když  se za chvíli pod okny proháněla Katka na jízdním kole, měli jsme jasno.  

 



  

  

 

 

Ukaž, co umíš 
7. 6. 2016 
Tento den jsme se hned ráno vydali směr G -Club na setkání Vincentina a Jasněnky a dalších zařízení. Hned  
po příchodu Jana volala, že vidí svou kamarádku a za chvíli to začalo. Střílení míčků na cíl, shazování plecho-
vek, obíhání  kolem překážky s miskou plnou balonků,  házení na koš nebo lovení rybiček. Mirka se proháněla 
mezi kuželkami na koloběžce, Vítka nikdo neošálil v přiřazování barevných vršků. Všichni to úspěšně zvládli, 
aby měli brzy kartičku zaplněnou razítky za splnění úkolů. Ráďa to dělal zvlášť důsledně a každého obcházel, 
aby nahlásil, že mu ještě chybí osmička. Za takovou snahu na všechny čekala sladká odměna. Vítek  si po-
chutnal na zákusku, olizoval se až za ušima. Paní vyhlásila výsledky a rozdala na rozloučenou diplomy, perní-
ková i háčkovaná srdíčka.  Spokojení jsme odcházeli zpátky a plánujeme, že se zase uvidíme na společné 
akci. 

 

  

Expozice času Šternberk 
20.5.2016 
V pátek se vypravila skupina kamarádů na výlet do Expozice času ve Šternberku. Nejvíce se těšil Ráďa Z., 
který má hodiny a hodinky všech druhů moc rád. V přízemí nás přivítala první část expozice, která se odvíjela 
od vzniku vesmíru přes  starověk až třeba do dob Isaca Newtona, který byl sám zpodobněn sochou pod jablo-
ní. Míša nadšeně zkoumala planety, Davča s Romčou si prohlíželi starověký kalendář a Ráďa s respektem 
sledoval Isaca sedícího pod jabloní. V patře už se začaly objevovat exponáty různých hodin a hodinek včetně 
kyvadlových strojů, které si každý mohl zkusit rozpohybovat.  Pomocí sluchátek jsme si mohli poslechnou i 
melodie různých  věžních hodin z celého světa. Každý se vyfotil jako kosmonaut a Honza pořídil i pár fotek 
přes družici zavěšenou u stropu místnosti. V poslední části byly hodiny a budíky z dob nedávno minulých, ze 
kterých měl náš Ráďa největší radost.  
  

 



  

  

 

 

Atletické závody v Šumperku 
12. 5. 2016 
Ve čtvrtek jsme vyrazili vlakem do Šumperka. Cílem naší cesty byl Tyršův atletický stadion, kde se konal 11. 
ročník atletických her Olomouckého kraje pro osoby se zdravotním postižením. Za náš klub Jasňáci se her 
účastnili tito sportovci Jana, Beáta, Robin, Jarda, Domča a Honza. Soutěžili jsme v běžecké disciplíně na 60 
m, v hodu kriketovým míčkem a ve skoku dalekém. Ačkoliv jsme do závodění daly všechny síly tak se nám 
nepodařilo překonat výkony ostatních sportovců. Jeden úspěch jsme však získali a to v podobě prvního místa 
ve skoku dalekém.  A to zásluhou Jany, která ve velké konkurenci ostatních žen v této disciplíně zvítězila. 
Jednu z cen, kterou Jana získala, byly její tolik oblíbené hodinky. Což Jana vtipně okomentovala: „ Jak je 
možné, že vědí, že mám ráda hodinky?" I když jsme nezískali víc medailí, sportovní den v Šumperku jsme si 
užili, počasí bylo jako na objednávku a dobrá nálada nás po celý den neopouštěla. Sportovní klání jsme za-
končili tradičně posezením u kávičky a zákusku. Vždyť jsme si odměnu zasloužili. Už teď těšíme na příští rok, 
až zase vyrazíme směr Šumperk.  

 

  

Den matek 
11. 5. 2016 
Ve středu se po svačince začalo chystat na velikou návštěvu. Mají přijít maminky a babičky na malé zahradní 
posezení. Sluníčko nám svítilo, hezčí počasí jsme si nemohli přát. Za chvíli se rozvinul živý rozhovor u buchti-
ček, kávy a voňavých buřtíků. Na řadu přišly i fotky, to nám ty děti ale vyrostly. Jana, Robin, Hanka, Ráďa a 
další zpěváčci maminkám věnovali kytičku písniček. Mira s Kamčou  si zahráli fotbálek, holky se houpaly na 
houpačkách. Mirečka  včera vybarvovala srdíčka  na přáníčka  Proč mám rád svou maminku. Protože dobře 
vaří, koupí, co potřebuji, je krásná, je na mě hodná, je pracovitá. Mám ji rád. Když nám samy děti řekly takové 
pochvaly, každý si připravenou kartičku nazdobil kytičkami nebo srdíčky. Z takového dárku měly maminky vel-
kou radost. Na závěr dostaly voňavou kytku hřebíčků jako poděkování, že se o nás tak pěkně starají. Bylo to 
hezké dopoledne. 

více fotografií zde 

 

http://www.jasnenka.cz/2014-2016/2016/4.%20Den%20matek%20-%20květen%202016/index.html


  

  

 

 

Šatlava 
26. 4. 2016 
Konečně nastal vytoužený den Mirečky S., která se už několik měsíců těší na návštěvu Muzea vězeňství 
v Uničově.  Přivítal nás Ondra a vyprávěl, jak se ve středověku trestalo. Mirečka nadšeně poslouchala, nebála 
se ani na vlastní kůži - kalhoty vyzkoušet si španělskou botu. Prohlédli jsme si chudé cely se zajímavými ma-
lůvkami na stěnách. Všechny zaujala koule na noze, kterou měl vězeň František.  Mirečka s Davidem ji zkou-
šeli uzvednout, marně, utéct se s ní opravdu nedá. Nahoře je útulný pokoj pana velitele, co měl šatlavu 
s obyvateli na starost. Tam Jana s Beatkou  zapsala své dojmy do knihy hostů. Ráďa si nechal nasadit okovy, 
líbily se mu totiž víc než hodinky. Smál se na celé kolo. Před odchodem ještě pořídíme foto návštěvníků pře-
vlečených za rytíře s králem z královského města Uničov. A právě o tom prý bude další přednáška.  
  

 

  

Šipkotoč - vědomostní soutěž 
5. 4. 2016 
Ráno, kdy jsme bystří nejvíce, jsme se dali do soutěžení. Čekaly na nás otázky, které se vybíraly házením mí-
če na šipkotoč.  Družstva červeňáků a žluťáků se vzájemně doplňovala.  Maskoti Červeňák a Žluťáková nás 
tajně pozorovali a počítali body, Vítek to zapisoval na tabuli.  Třeba  hlavní města, slova ze znakovky, počty i 
zraková cvičení, to všechno soutěžící zvládli na výbornou.  Míša hledala stejné značky, Domča s Hankou na 
čas dokreslovali neúplné  obrázky. Ještě poslední úkol pro Honzu a Davida, změřit šířku krabičky a přečíst, 
kolik máme vody v odměrce, a odměna je naše. Podle naměřeného čísla ji šikulové rychle našli. Máme tu 
chytré hlavičky, které se neztratí. Příště si hry vyzkoušíme třeba na zahradě.  
  

 



  

  

 

 

Pevnost poznání Olomouc 
15. 3. 2016 
V úterý ráno se osmnáctičlenná posádka naskládala do aut a hurá do Olomouce. Ráďa  Z. nám  hlásí    cíl  - 
Pevnost Boyard. Marně vysvětlujeme, že se jedná o jinou pevnost. Už se těšíme, co všechno objevíme. Hned 
na začátku se ukázalo, že nuda rozhodně nebude. Třeba hlavolamy, ježka z klece vysvobodil  jako první  
Honza T. Moc se nám líbilo pozorovat velkým okem Vítka, který si zjišťoval hmotnost své ruky na obrovské 
váze. Katka s Janou postavily most, Michalka si užila procházku korytem řeky. Málem jí příšerka pod kame-
nem ukousla prst. Romča s  Davidem sledovali, jakou sílu má vodní živel při povodních. Pod mikroskopem 
zkoumala Hanka W. hemžení v kapce kalné vody. Kamilovi se podařilo rozsvítit celou řadu žárovek, takovou 
má energii. Vesmír byl jako na talíři, když Betynka roztočila mapu hvězdné oblohy.  A kdo by si po takovém 
bádání na chvilku nelehl pod skoro opravdové nebe, kde nám paní promítla souhvězdí. Nikolce vrtalo hlavou, 
jak se tam všechno vejde. Než jsme se vydali zpět, zkoušelo se střílet z opravdového děla.  

více fotografií zde 

 

  

 

Všichni na podium - SŠSP Zábřeh  
2. 3. 2016  
Před časem jsme dostali pozvánku ze Střední školy sociální péče v Zábřehu na soutěž v tanci, zpěvu a da l-
ších disciplínách mezi spřátelenými zařízeními sociální péče pod názvem Všichni na podium. Proč to tedy taky 
nezkusit? Začali jsme cvičit a ve středu ráno jsme vyrazili směr Zábřeh. A čekala na nás pěkná podívaná. 
Šmoulí představení uvedlo řadů hezkých vystoupení. Tanečky v pestrobarevném oblečení jako na Hawaji, po-
hádka O řepě a zpívání. Pak jsme přišli na řadu my.  Nikolce s Ráďou to u písničky Japonečka slušelo. Od-
měnili je potleskem. V programu vystupovali i studenti školy a ti nám připravili parádní podívanou.  Zpívali a 
 tančili při skvělé hudbě.  To Janu a Robina nenechalo v klidu, hned se začali vlnit do rytmu.  Na závěr proběh-
la diskotéka, kde nechyběli naši  známí tanečníci - Robin, Ráďa, Nikča, Jana, Domča a Beatka.  Jana byla 
šťastná, protože nejméně dvakrát slyšela svou oblíbenou písničku Nafrněná. Celkově lze akci hodnotit na jed-
ničku a SŠSP v Zábřehu patří poklona a poděkování. 

 

http://www.jasnenka.cz/2014-2016/2016/3.%20Pevnost%20poznání%20%20-%20březen%202016/index.html


  

  

 

 

Bowling  
25. 2. 2016 
Ráno se spěchalo na svačinku, protože dnes nás čekal bowling. Těšíme se, jak si zase zahrajeme a tak vzhů-
ru do Alda v Uničově, kde jsme měli dvě dráhy jenom pro sebe. Objednali jsme si různé dobroty a hurá na 
dráhu. Michalka se posilnila kroketami, pak měla takovou sílu, že za chvíli obsadila  první místo. Bowlingové 
koule byly pro ni hračka.  Na předních místech se vystřídali  Robin, Jarda a Jana. Ráďa Z. nám hlasitě fandil a 
vyvolával  počet  poražených kuželek. Betynka nás ve volné chvilce fotila. Docela jsme si to užili. Příště by-
chom mohli zkusit třeba šipky nebo něco podobného. 

 

  

 

XX. Ples města Uničova pro Jasněnku  
19. 2. 2016 
Rok se s rokem sešel a nastal opět čas bálů a plesů. Již po dvacáté se konal také uničovský ples, který je tra-
dičně spojen s dárcovskou kampaní sponzorů. I letos se podařila od přispěvatelů – společností, živnostníků i 
občanů vybrat finanční částka převyšující 670 tis. Kč (zhruba 340 tisíc korun přibylo na účet Jasněnky již 
v závěru minulého roku od loňských sponzorů, ale na plese jsou uváděni také). Na samotném plese, který 
proběhl 19. února 2016, se k této částce připojilo ještě dalších 22 tis. z prodeje losů. Vybraná částka bude po-
užita na pořízení druhého bezbariérového automobilu na svážení klientů do zařízení. Děkujeme tedy všem f i-
nančním dárcům a také všem, kteří na ples poskytli věcné dary do tomboly. Celkově lze letošní ples hodnotit 
jako velmi vydařený, tombola zaznamenala rekordních 147 cen. To se také odrazilo na bleskovém vyprodání 
losů, kdy po dvaceti minutách již k prodeji nezbyl vůbec žádný. Pro příští rok musíme připravit více losů. Vyja-
dřujeme poděkování také představitelům města pro jejich trvalou finanční i morální podporu, bez které by Jas-
něnka mohla jen stěží vykonávat svou činnost.  

 



  

  

 

 

Taneční dopoledne s přáteli  
4. 2. 2016 
Ve čtvrtek jsme se od rána připravovali na ples.  Každý si vzal své nejhezčí oblečení a Katka nalíčila všechna 
děvčata. Už se těšíme do kina  na své kamarády z Rybníčku a Vincentina Uničov.  Hned po první písničce 
jsme se dali do tancování samostatně i v páru.  Robin a  Jirka pěkně rozjeli zábavu, Hance s Romanem to 
slušelo. Pak na nás čekaly hry s balonky, židličkovaná, papučová hra nebo tanec s vařečkou. To jsme si užili 
legraci hlavně při hledání bot.  Jana, Ráďa a Nikolka zpívali své oblíbené písničky. A jak hezky. Všichni jim 
tleskali.  Sálem se projela  mašinka se strojvedoucím Kamčou,  vláčky, to on má  rád. Až jsme už necítili nohy, 
přišla příjemná odměna. Každý měl na sobě papírové srdíčko s číslem a mohl tak vyhrát v tombole hezký dá-
reček. Naši kamarádi nám připravili muffiny a srdíčka. Všem se to líbilo a budeme mít radost, když se zase se-
tkáme na  společné akci.                                 

více fotografií zde 

 

  

 

Turnaj ve stolním tenise - Šternberk  
3. 2. 2016 
Ve středu ráno vyrazila skupinka 6 nadšených sportovců z Jasněnky směr Šternberk, kde měli poměřit síly ve 
stolním tenise s kamarády z Velehradu, Litovle a Šternberka. Nakonec se sešlo v řadách stolních tenistů 9 
mužů a 4 ženy. Konkurence byla veliká a pro naše sportovce tohle zápolení byla velká zkušenost. V ženské 
kategorii zvítězila suverénní soupeřka, ale Jasněnka se nenechala zahanbit a Hanka W. obsadila krásné dru-
hé místo, v závěsu za ní se držela Evča K. Turnaj mužů ovládli již tradičně sportovci z jiných zařízení. Z našich 
kluků je potřeba vyzdvihnout především výkon Jardy F., který si připsal 3 vítězství a neúnavně vracel míčky i 
takovému profesionálovi, jakým je celkový vítěz Marek Chabičovský. Po sportovním výkonu následoval oběd 
v podobě vepřového guláše, který se podle Hanky dělá z krávy. 

 

http://www.jasnenka.cz/2014-2016/2016/2.%20Taneční%20leden%202016/index.html


  

  

 

 

Jasněnka hledá SUPERSTAR  
21. 1. 2016 
Nejen v televizi můžeme vidět odbornou porotu hodnotící pěvecké výkony, ale také v Jasněnce, kde se 20. a 
21. ledna hledala Superstar.  Naši soutěžící sice nastupovali s obavami, jestli se jim jejich výkon podaří, ale 
díky podpoře kamarádů,  shovívavé porotě a dobré náladě se tréma brzy vytratila.  Už po první písničce jsme 
se zvedali ze židlí a tancovali. Druhý den nás navštívil  filmový producent, hledal zpěváky pro natáčení video-
klipu. A bylo z čeho vybírat. Jana na 1. místě, Beatka na 2., Nikolka na 3. místě a Ráďa  se svou písničkou  
Jdeme na hokej získal místo 4. Ani ostatní soutěžící neodešli s prázdnou. Moderátorka Mirečka podepsala 
smlouvu i na příští rok. Daniel Nekonečný nám poslal písničku na rozloučenou se sprškou barevných vloček a 
do televize můžeme poslat zprávu, že se i tady najdou výborní zpěváci.              
                                                                                                                                                   více fotografií zde 

  

 

  

Solná jeskyně  
19. 1. 2016 
V úterý  jsme vyrazili na výlet do solné jeskyně. Po svačince naskákali kluci i holky do auta a vyjeli do nedale-
ké Libiny, kde si měli užít chvilku relaxace v místní solné jeskyni.  Paní z relaxačního centra nás mile přivítala 
a uvedla nás na naše místa. Míša, Pavlík, Ráďa i další si užívali klid v přítmí za svitu oranžových lamp a za 
zvuku příjemné relaxační hudby.  Kamču potěšila  plastová  nákladní auta, do kterých neúnavně nakládal ka-
mennou sůl, kterou byl pokryt povrch  celé  jeskyně.  Na poslední 3 minutky se celý prostor rozblikal a 
z reproduktorů se ozvala veselá šmoulí  hudba.  Bohužel nás to všechny  opět  probralo dalo znamení, že mu-
síme končit.  Všichni kamarádi byli s výletem spokojení a shodli se, že si ho rádi  zopakují.  

http://www.jasnenka.cz/2014-2016/2016/1.%20Superstar%20-%20leden%202016/index.html
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Příjmy celkem:   6 547 571Kč 

 
z toho: A) Vlastní příjmy celkem 1 891 335 

 z toho: Příjmy z úhrad od uživatelů 1 229 359 

  Sponzoři a nadace 660 276 

  Členské příspěvky 1 700 

 

z toho: B) Účelové dotace z veřejných rozpočtů celkem 4 044 900 

 z toho: Olomoucký kraj 3 535 700 

  Město Uničov a obce 509 200 

    

 

z toho: C) Ostatní příjmy celkem 611 336 

 z toho: Úroky 2 898 

  Úřad práce 210 000 

  Nájem 1 000 

  Vyúčtování služeb 89 302 

  Strava zaměstnanci 41 818 

  Ostatní 266 318 

 
Komentář: 
 
Položka Vyúčtování služeb obsahuje příjmy z proplacení faktur za energie a položka nájem 
obsahuje příjem z nájmu na základě nájemní smlouvy s organizací Základní škola speciální 
Jasněnka, o.p.s.  Položka ostatní obsahuje příjmy za fakultativní služby uživatelům a 
finanční vyrovnání odpisů majetku – automobil Ford Transit. 
 

Výdaje celkem:                                                        6 501 994Kč 
 

 v tom: A) Provozní náklady celkem 6 501 994 

 v tom: Materiálové náklady celkem 555 327 

 v tom: Potraviny 11 369 

  Kancelářské potřeby 11 491 

  Vybavení (DNHM) 1 600 

  Vybavení (DDHM) 244 185 

  Drobný hmotný majetek 31 155 

  PHM 114 624 

  Jiné materiálové náklady 140 903 

 v tom: Nemateriálové náklady celkem 1 163 746 

 v tom: Energie 298 170 

  Opravy a udržování 175 391 

  Cestovné 51 962 



  

  Telefon, internet, poštovné a ost. spoje 46 361 

  Právní a ekonomické služby 188 600 

  Školení a kurzy 30 900 

  Revize 34 516 

  Jiné ostatní služby 47 858 

  Fakultativní služby 66 000 

  Stravné klientů 187 940 

  Stravné zaměstnanci 36 048 

 v tom: Ostatní provozní náklady 538 393 

 v tom: Bankovní poplatky 3 646 

  Penále a pokuty 843 

  Pojištění majetku a činnosti 45 830 

  Odpisy majetku 476 879 

  Zákonné pojištění mezd 11 195 

v tom: B) Osobní náklady celkem 3 894 528 

 v tom: Mzdové náklady 2 928 546 

 v tom: Hrubé mzdy 2 853 806 

  Dohody o provedení práce 74 740 

 v tom: Odvody na sociální a zdravotní pojištění 965 982 

    

v tom: C) Příspěvek zřizovatele ZŠ spec. Jasněnka  150 000 

 D) Fond oprav 200 000 

 
Komentář:                    
 
Výsledkem hospodaření organizace za rok 2016 byl účetní zisk ve výši 45 577 Kč. Účetní 
zisk bude použit na úhradu nákladů souvisejících s činností a posláním organizace v roce 
2017.  
 
Další finanční dary ve výši 685 000 Kč za rok 2016 budou použity na investiční záměr 
rozšířění kapacity budovy ve vlastnictví spolku na adrese sídla spolku. Předpokládané 
zahájení projektu je stanoveno na rok 2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



  

 
 

PPoodděěkkoovváánníí  ssppoonnzzoorrůůmm  
 
Děkujeme touto cestou všem institucím a sponzorům, kteří přispěli finanční částkou na 
provoz stacionáře a všem ostatním, jenž pomohli věcným darem, radou či službou a také 
všem externím a dobrovolným pracovníkům. Ty nejvýznamnější zveřejňujeme: 
 

 

 

HEXPOL Compouding s.r.o., Uničov 

 

 

Miele technika s.r.o., Uničov 

 

 

Advokátní kancelář Pokorný, Wagner a spol. 

 

MUDr. Veronika Suralová 

 

   

  PRO. MED. CS Praha a.s.  

 
MICROPEL, s.r.o. 

 Industrial Machine service s.r.o.  

 
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. 

 NOEN a.s. 
  

DAVON s.r.o.  

JUDr. Jarmila Traplová 
  

DE-METAL s.r.o. 
 Pivovar a restaurace u Fleků, s.r.o. 

  
Nadační fond nadaných Jablonné nad Orlicí 

 VHH Thermont, s.r.o. 

  
Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků 

 VARIO VILA, s.r.o.   EKO-UNIMED s.r.o.  

Isolit - BRAVO spol s.r.o.   Chesterton ČR s.r.o.  

ARCOS, s.r.o.   Ing. Jan Březina 
 



  

Ing. Jiří Matějka   Q TECH s.r.o. Troubelice prov. Uničov 
 JUDr. Jan Brož   JUDr. Jaroslav Hostinský 
 MISS ČR 2004 Jana Doleželová   JUDr. Tomáš Sokol 
 JUDr. Roman Felix  

 
Tekro, spol. s.r.o. provoz Nová Dědina  

Pragos auto s.r.o.  

 
Business Media CZ, s.r.o. 

 Královská obchodní, s.r.o. 
  

JUDr. Irena Holcová 
 JUDr. Blanka Bělohlávková 

  

Ing. Augustin Gec AGP 

 Ing. Jarmila Kaprálová 

  

Hotel ESPLANADE PRAHA a.s.  

Advokát Jiří Trunečka   ITEAD a.s.  

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. 
  

MUDr. Jílková Markéta, Zubní ordinace 
 Ing. Božena Menšíková 

  
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. 

 Ing. Jaroslav Šubert - čerpací stanice pohonných 
hmot 

  BYTPOL UNI, s.r.o. 

 INVEST CZ a.s.   MELITES, spol. s r.o. 

 MESPOL a.s. Medlov   NUTREND DS 

 PharmDr. Pavel Nakládal, Lékárna U Salvatora 

  
Mgr. Dalibor Horák  

Volksbank CZ, a.s., Brno  

 

Mobil Systems - Jaroslav Grézl  

MO ČSSD Uničov 

  

Ing. Karel Korytář 

 MUDr. Karel Jílek, Zubní ordinace 
  

Ing. Jiří Kameníček 

 Družstvo AGROBEN 

  
BDX , s.r.o. 

 Oční optika Ludmila Mrvková 

  

Lachnit - LERZ, s.r.o.  

Eduka Consult, s.r.o.   Wiedermann Zdeněk 
 MS ODS Uničov   František Sova a syn  

Hotel Colchi s.r.o. 
  

Vladimír Urbánek  

Obchodní družstvo Dlouhá Loučka   Břetislav Schuster 

 Mojmír Benýšek   Iveta Janků 

  
 
 
 
 
 

Městský úřad Uničov             
Obecní úřad Medlov   

Obecní úřad Dlouhá Loučka                

Obecní úřad Nová Hradečná              

Obecní úřad Oskava 

Obecní úřad Strukov                                 

Obecní úřad Šumvald 

Obecní úřad Troubelice                      

Obecní úřad Újezd 

Obecní úřad Želechovice 

  
 
 

 

 

 



  

 
 

SSoouuhhrrnn  
      
Spolek Jasněnka, z.s. byl založen a registrován již v roce 1995. Činnost spolku vychází 
z principu, že zdravotně postiženým osobám je nutné zajistit takovou péči, která jejich 
postižení nejen zmírní, ale zajistí jim i lidskou důstojnost. Spolek se snaží o to, aby byla 
těmto osobám poskytnuta možnost dosáhnout v rámci svých individuálních možností, co 
nejvyšších životních cílů. 
 
Za tímto účelem sdružení zřídilo Stacionář Jasněnka s denním pobytem a Základní školu 
speciální, o.p.s., ve kterých se snoubí výchovná práce se vzděláváním.   
 
V roce 2016 spolek vykonával činnost pro 39 klientů s dominujícím mentálním postižením 
různého stupně ve věku od 6 do 36 let.  
 
Spolek organizoval během roku pro děti i dospělé klienty Jasněnky řadu akcí, jako jsou již 
tradiční výlety, zahradní slavnosti, sportovní a kulturní akce, ve spolupráci s uničovskými 
školami potom společná setkávání s bohatým programem, který si žáci a studenti připravují 
pro klienty Jasněnky. Podařilo se také zorganizovat dva rekondiční pobyty. Žáci školy odjeli 
v červnu na školu v přírodě do Malé Morávky a uživatelé stacionáře v říjnu na to samé místo 
na rekondiční pobyt.  
 
Pro rok 2016 byl vytyčen cíl: pořízení bezbariérového automobilu na svážení klientů 
Jasněnky. Toto se podařilo částečně, kdy nás Konto Bariéry v rámci svého projektu 
s obchodním řetězcem Globus obdarovalo novým osmimístným automobilem Ford Tourneo, 
který ale není vhodný na přestavbu pro převážení vozíků. Byly proto upraveny svozy tak, aby 
vozíčkáře sváželo druhé auto a tím byly také ušetřeny peníze za přestavbu.  
 
Pro nejbližší období se plánuje nástavba stacionáře za účelem získání nových prostor pro 
pohybové a hudební aktivity a taky pro získání prostor pro zřízení dílen na rukodělné práce. 
Nástavba by mohla být provedena v roce 2018 a akci by měl spolek financovat z finančních 
darů. 
 
Tradičním cílem zůstává zachovat stávající úroveň poskytování sociálních služeb ve 
stacionáři i úroveň vzdělávání ve speciální škole s podmínkou udržení vyrovnaného rozpočtu 
Jasněnky. Tady je především důležité zachovat všechny zdroje příjmů ve stávajících 
objemech získaných finančních prostředků. 
 
 

   Mgr. Josef Červinka 
výkonný místopředseda spolku 

 
 


