JITŘENKA
Červen 2017

Červen
Kdo si spálí ramena,
ten se v červnu červená.
A to něco znamená…!
Červená se nejen kůže,
ale taky v sadě růže,
v žitném poli vlčí mák.
Červenou se červen pyšní,
je to barva třešní, višní,
až z té krásy bolí zrak!
Jahůdky se červenají
na pasekách v každém háji,
kvapem zrají maliny.
Červeň malin – kdo je zkusí –
rozmaže se kolem pusy.
V tom je červen bez viny!

Autor: Arnošt Vít

Zápis ze společného setkání obyvatel

Setkání konané dne:

4.5.2017

Místo setkání :

společenská místnost u recepce

Přítomní pracovníci :

Mgr. Milan Janoušek – ředitel organizace
Bc. Romana Holasová – zástupce ředitele,
vedoucí úseku přímé péče a sociální
pracovnice
Iveta Cinková – vedoucí zdravotního úseku

Přítomní obyvatelé :

16 klientů

Přivítání klientů
Prostor pro vyjádření připomínek, stížností nebo podnětů od klientů:
- Ten velký hluk ze Svitavské ulice je hrozný.
o V současné době se vyměňuje celý vodovodní řád, tak to
budeme muset vydržet. Postupně se budou práce posunovat
po Svitavské ulici směrem nahoru k nemocnici.
- Mám hodně vysoko poličku u postele. Potřeboval bych k tomu
žebřík.
o Je to především z důvodu bezpečnosti Vaší i personálu.
Všechny poličky jsou takto umístěné, aby při péči o člověka na
posteli nemohlo dojít ke zranění. Můžeme se na to ale u Vás
podívat a popřípadě umístit poličku jinam.
Na společném setkání bylo projednáno:

Pan ředitel M. Janoušek a paní R. Holasová informovali klienty:
- Vzhledem k hezkému počasí už umístíme do zahrady víc laviček a
také houpačky.

- Paní zahradnice nastoupí podle posledních informací až v červnu.
- Letos se bude pokračovat také s rekonstrukcí střechy na budově A
směrem k Moravě, pravděpodobně v druhé polovině roku.
- V průběhu května/června by měl pan Šiška dokončit revize
elektrospotřebičů na budově A.
- Jistě jste si všimli, že na odděleních se střídají pracovníci přímé péče
i z jiných oddělení. Je to proto, abychom dokázali pokrýt začínající
dovolené a také proto, abyste měli možnost vídat se i s novými
tvářemi. Pokud někdo zaznamenáte nějaký problém, co se týká
péče, prosím hned nám to oznamte, abychom mohli reagovat
a zajistit nápravu tak, aby péče o Vás byla vždy zajištěna.
- Zkoušíme model postupného výdeje stravy. Začneme na oddělení
A3 a dále A2, přičemž celková doba výdeje nepřekročí stanovený
čas 12:00 až 13:00 hodin.
- V průběhu června dojde ke kontrole klíčů od trezorků na jednotlivých
pokojích. Musíme si udělat novou revizi klíčů, aby bylo zajištěno, že
klíč od trezorku na pokoji nepasuje do žádného jiného zámku.
- Opět na Vás apeluji, nenechávejte své finanční prostředky volně na
pokoji, ani ve stolku. Větší částky rozhodně doporučuji nechávat na
účtě, menší obnos, který potřebujete aktuálně na nákup, si
zamykejte do vašich trezorků.

Informace o chystaných akcích:
- 9.5.2017 ve 13:30 přijde Štěpánka vyprávět o morčatech
- 18.5.2017 beseda o společenských hrách s panem Frajvaldem –
hodina bude upřesněna

Děkujeme, že jste přišli. Hezký den.

Zapsala:

Bc. Erika Jarůšková

V Moravské Třebové dne 4.5.2017

Společné setkání obyvatel ohledně stravy
Dne: 10.5.2017
Přítomni - počet klientů: 21
- zaměstnanci domova: Bc. Romana Holasová, Ilona Bednárová,
Iveta Cinková, Petr Jančí
Zápis:
Přivítání klientů
Připomínky ze sešitů z jednotlivých oddělení:
- 7.5. ředkvičky nevhodné, hodně se vracely, byly tvrdé
o Zkusíme jinou variantu jídla z ředkviček, např. salát
- 22.4. babiččino kuře, velmi chutné, ale studené
- 27.4. oběd i večeře vynikající, děkujeme
- 28.4. výborná večeře, pečené kuřecí stehno
- 30.4. celý den výborné jídlo
- 6.5. halušky, maso tvrdé, nepoživatelné a bylo toho málo, zbytek
dobrý
o Tento recept jsme zkoušeli poprvé, maso se speklo, ale
normou množství odpovídalo. Příště zkusíme lépe rozdělit
porce masa.
- 30.4. segedínský guláš byl výborný, mohli byste ho vařit častěji
- 7.5. kuřecí plátek se šunkou a sýrem, výborné, vařit častěji
Klientky chválily, že jsou častěji podávány saláty, pitíčka, kompoty.
Děkujeme za připomínky, přání a Vaše pochvaly.

Přání klientů:
- Pajšl – toto jídlo určitě připravíme, ale ne přes léto, snadno totiž
podléhá zkáze. Je vhodnější ho vařit v chladnějším období. Hrozí
také riziko průjmů.
- Olomoucké tvarůžky
- Syrečky
- Chtěli bychom, aby jídelní lístky byly vyvěšovány s dostatečným
předstihem – jídelní lístky se vyvěšují v neděli z důvodu možnosti
provedení změn.

Nutriční terapeutka seznámila klienty s jídelníčkem na duben. Byl přijat
bez připomínek.
Děkujeme za účast a připomínky

Zápis provedl: Zuzana Kolářová, DiS
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Přehled akcí na měsíc červen

8.6.2017 Sportovní odpoledne

SVÁTKY – ČERVEN
18.6. Milan – Lacina
21.6. Aloisie - Odvářková
Alois - Kopecký
24.6. Jan – Václavek
27.6. Ladislav – Kothaj
28.6. Lubomír – Krhovský, Popelka
29.6. Petr - Krúpa
NAROZENINY – ČERVEN
3.6. Zina Jarůšková
6.6. Drahomíra Filipová, Jolana Komendová
7.6. Vlasta Stoupencová
9.6. Františka Veselá
10.6. Anna Křivánková
12.6. Ludmila Šoltová
14.6. Růžena Vyroubalová
15.6. Anežka Zdražilová
23.6. Anna Hamříková
24.6. Jana Hlaváčová

V měsíci květnu nastoupili do domova pro seniory:
Hedvika Indráčková

ze

Svitav

Bohumila Kozáková

z

Borušova

Antonín Vojta

z

Bílé Studně

Alois Kopecký

z

Velkých Opavic

V měsíci květnu zemřeli:
Věra Lopourová
Ludvík Lexmaul
Josef Dvořák

Soutěž Modrá fotka
V dubnu proběhla pod záštitou Laskavárny Moravská Třebová soutěž
Modrá fotka (jak jsme informovali v minulém čísle Jitřenky). Posílali jsme
do soutěže dvě fotografie, přičemž jedna se umístila na 4. místě a druhá
na 8. místě. Všichni, kdo se fotografování účastnili, získali od pořadatelů
drobné milé dárečky, které jsme si byli ve čtvrtek 25.5.2017 osobně
převzít. Spojili jsme to s návštěvou Laskavárny a bylo z toho velmi
příjemné odpoledne.

Volnočasové aktivity
9.5.2017 náš domov navštívila 8letá Štěpánka Šimonová, která nás
seznámila s chovem morčat. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí jako
je např. čím se morčata krmí, jaké máme typy morčat, jak dlouho
morčata žijí, jak se řekne morče v jiných světových jazycích a jiné. Své
první morčátko dostala ve 4 letech, nyní jich má 35.

15.5.2017 Ke správnému létu nesmělo chybět sázení kytiček, na kterém
se podíleli klienti z odd. A i D.
18.5.2017 Navštívil náš Domov pro seniory odborník na společenské hry
pan Petr Frajvald. Zúčastnil se Mistrovství světa ve hraní společenských
her v USA. Dozvěděli jsme se jak takové mistrovství světa probíhá, jak
hráči tráví volný čas, jak se žije v Americe. Donesl s sebou několik her
na ukázku. Po besedě jsme se kdo měl zájem rozdělili skupinek a začali
hrát.

22.5. a 25.5.2017 Vystoupení dětí ze ZŠ Křižovatka
Popřát k svátku matek přišly děti ZŠ ,,Křižovatka“. Nacvičily si pásmo
básniček, písniček a pěknou pohádku – Mraveneček v lese. Na samotný
závěr rozdaly děti všem ručně vystřiženou kytičku. Naším poděkováním
byl velký potlesk a také sáčky bonbónů.

Jana Kranichová
Pavla Skoupá

