JITŘENKA
Říjen 2017

Podzim létu zamával
Podzim létu zamával,
ahoj léto, musíš jít.
Ruku svou mu podával,
prostě to tak musí být.
Mám tu práce dost a dost,
pomoct listí opadat.
Brzo zima bude host,
začínám se obávat.
Ptáčkům popřát šťastný let,
za teplem když poletí,
draky k nebi vypouštět,
uplést svetr pro děti.
Já to stihnu, vím to, vím,
na zimu vše připravím.

Zápis ze společného setkání obyvatel
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

Přítomní obyvatelé :

30 klientů

Přivítání klientů
Na společném setkání bylo projednáno:
 Stěhování klientů – všichni klienti ubytovaní na budově D se musí
přestěhovat na budovu A. Po dobu rekonstrukce vzniknou pokoje
i v prostorách, které dnes slouží jako např. jídelny, tělocvična,
knihovna, kanceláře a další. Bohužel se nepodařilo najít jiné
odpovídající prostory, které by vyhovovaly našim požadavkům. Toto
stěhování klientů na budovu A je tedy jediné možné řešení.
Přizpůsobíme

i

úhrady

za

bydlení.

Rozlišíme

kategorie

vícelůžkových pokojů.
 Na budově D nesmí nikdo zůstat. Stěhování by mělo proběhnout do
konce října.
 Nadcházející rok bude pro všechny náročný, ale uděláme maximum
pro to, aby klienti byli spokojení. Postupně na budovu A přechází
i personál. Prosíme vás o trpělivost a toleranci. Podle informací by
se mělo se samotnou rekonstrukcí začít v průběhu listopadu
nejpozději prosince.
 Rekonstrukce musí být ukončena nejpozději do 31.12.2018
 Po skončení rekonstrukce vzniknou na oddělení D3 pokoje
s vlastním sociálním zázemím. Na oddělení D1 a D2 se zvýší počet

toalet. Vznikne nová velká společenská místnost, zimní zahrada,
evakuační výtah, širší dveře a podobně.
 Na budově A zůstane velká společenská místnost, kde budou
probíhat veškeré aktivity, zároveň bude sloužit jako jídelna a také
jako pracovna a zázemí volnočasových pracovnic.
 Zároveň řešíme spoustu dalších drobných věcí:
- Vstupní dveře do vestibulu ze zahrady. Chtěli bychom sem
prosklené zašupovací dveře.
- Dále by se mělo pokračovat v opravě střechy na budově
A směrem k Moravě
Dotazy:
o Kdo bude dohlížet na rekonstrukci?
- To bude zajišťovat stavební dozor. My jsme mohli zasahovat
do projektu. Samozřejmě se budeme účastnit kontrolních dnů.
o Přidají nám na důchody? A budete zvyšovat úhrady za stravu?
- Ano, důchody se budou určitě od nového roku zase
navyšovat. A úhrady za stravu se letos určitě navyšovat
nebudou. Příští rok bude záležet na ceně potravin.
R. Holasová informovala klienty:
o Klienti oddělení D3 budou chodit na jídelny oddělení D1 a D2.
V případě nemoci klienta mu bude jídlo podáváno samozřejmě na
pokoji.
o Personál z budovy D přechází postupně také na budovu A. Jakékoli
připomínky k personálu prosím hlaste neprodleně vedoucím přímé
péče, vedoucí zdravotního úseku, paní Holasové nebo panu řediteli.
Děkujeme, že jste přišli. Hezký den.
Zapsala: Erika Jarůšková

V Moravské Třebové dne 6.9.2017

Společné setkání obyvatel ohledně stravy
Dne: 13.9.2017
Přítomni - počet klientů: 19
- zaměstnanci domova: Mgr. Milan Janoušek, Ilona Bednárová,
Miluše Čížková
Zápis:
Přivítání klientů
Klienti byli informováni o tom, že se rapidně zvýšila cena másla a z tohoto
důvodu budou dostávat místo másla Ramu (margarín).
Máslo se bude dále podávat např. ke sladkým knedlíkům, na nudle
s mákem apod.
S blížícím se obdobím, které klade vyšší nároky na stravovací jednotku
(svátek sv. Martina, Mikuláš, Vánoce, Silvestr) nebudou podávány ve
středu a v neděli oplatky.
Připomínky ze sešitů z oddělení:
Sýrový nákyp – většině nechutnal. Nebude se tedy již zařazovat do
jídelníčku.
Těstoviny se zeleninou – byly dobré, ale bylo jich málo.
- Zkontrolujeme stravovací normu.
Chleba konzumní nechutná.
- Tento chléb už se nepodává.
Vaječná sedlina – tvrdá, nedala se kousat. Nešlo by místo vaječné sedliny
dělat volské oko?
- Z hygienických důvodů nemůžeme. Vajíčko ve společném
stravování musí projít vyšší tepelnou úpravou (75°C), což v případě
volského oka způsobí tužší, křupavější strukturu. Pro většinu klientů
domova by bylo hůře konzumovatelné.
Čočka na kyselo – velice dobrá. – Děkujeme.

Dotazy:
Jaký je rozdíl velké a malé kuřecí stehno?
- Větší podáváme k obědu a menší k večeři.
Bylo by možné zařadit uzené kuřecí stehno?
- Zjistíme cenu uzeného stehna, a pokud bude příznivá, zkusíme ho
zařadit. Je ale potřeba si uvědomit, že uzené kuřecí stehno má svoji
charakteristickou červenou barvu, která může vyvolat dojem, že je
maso syrové. Je tedy nutné, aby s tímto klienti počítali.
Představení jídelníčku na říjen. Klienty byl přijat bez připomínek.
Zápis provedla: Pavla Skoupá
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Domove! Domove! Drahý a jediný…

U kostela v Třebové
stojí stavení nové.

V něm tak jako včeličky
žijí dědové a babičky.

Stísněni jak sardinky
sledují hlavně hodinky.

Sedávají pospolu
jen u jídelního stolu.

Nadávají nemálo
i na nedobré „jídlo“.

A tak, páni zedníci,
nasaďte si čepici.

Za práci hleďte rychle vzít,
ať zas můžem slušně žít.

Děkujeme všem zainteresovaným.
M.K.

SVÁTKY – Říjen
3.10. Bohumil – Duchek, Kalina, Kroulík
4.10. František – Dorazil, Horáček, Hrabal, Kobylka, Sedláček, Sláma,
Strnad
8.10. Věra– Fidrová, Grubrová, Loskotová, Machálková
17.10. Hedvika - Indráčková

NAROZENINY – Říjen
2.10. Alžběta Sedláčková
7.10. Božena Štefková
10.10. Vlasta Hýblová
11.10. Alena Davidová
13.10. Lubomír Popelka
17.10. Emilie Švandová
30.10. Marta Navrátilová
31.10. Věra Machálková

V měsíci září zemřeli:

Anna Hamříková
Aloisie Odvářková
Ludmila Klímová
Vratislav Opat
Milena Svojanovská
Vlastimil Kolařík

V měsíci září z domova pro seniory odešla:

Marie Odehnalová

Sportovní den v DpS SOBĚSUKY

První ročník sportovních her zahájil DpS Soběsuky.
Zúčastnilo se 5 sportovních družstev a to: Ludmilov, Červenka,
Bohuslavice, Soběsuky a Moravská Třebová.
Po příjezdu jsme byli zaregistrováni a obdrželi kartičky s jednotlivými
disciplínami – foukaná, zavazování tkaniček, přiřaď slovo, tenisová štafeta
a sbírání peříček. Tyto disciplíny naše družstvo zvládlo bravůrně. Naše
družstvo ve složení p. Savočková Katarina, p. Horký Bohuslav a p. Dorazil
František obsadili krásné 3. místo.
Tímto jim chci poděkovat za reprezentaci našeho domova.
Ještě jednou jim patří velký dík!

Soutěžíme s MARLI
Firma MARLI, zabývající se výrobou
mobilních

zahrádek

a

dalších

výrobků určených jak pro pracovní
a zahradní terapii seniorů, dětí a lidí
s handicapem tak i pro běžné použití
v zahradách,

vyhlásila

soutěž

o nejkrásněji osazenou mobilní zahrádku. Poslali jsme fotografii také naší
mobilní zahrádky, kterou osazovaly klientky budovy D. Abychom vyhráli,
potřebujeme nasbírat co největší počet hlasů. Hlasovat je možné pouze
prostřednictvím webových stránek www.marli.cz. Hlasovat můžete Vy,
Vaši rodinní příslušníci, známí, zaměstnanci domova, každý hlas se
počítá.

Pod odkazem
SOUTĚŽ je třeba
vyhledat právě
tuto naši fotografii

Hlasování je velmi jednoduché.

Pod fotografií klikněte na tlačítko

"HLASOVAT" umístěné pod fotografií, vyplňte svůj e-mail a ještě jednou
potvrďte hlasování kliknutím na „PŘIDAT HLAS“. Na email přijde
potvrzující odkaz, který se pouze odklikne a je to! Z jednoho e-mailu je
možné hlasovat pouze jednou. Hlasy jsou přičítány okamžitě a průběžný
počet hlasů u každé fotografie je aktuálně vidět.

Erika Jarůšková

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny
Volby do poslanecké sněmovny se konají ve dnech 20. a 21. října 2017.
 v pátek 20.října 2017 od 14,00 hod. do 22,00 hod.
 v sobotu 21.října 2017 od 8,00 hod. do 14,00 hod.
Ve volebním okrsku č. 13 – Sociální služby města Moravská Třebová
mohou volit:
 státní občané ČR, kteří nemají omezenu svéprávnost k výkonu
volebního práva
 mají trvalé bydliště ve volebním okrsku (Svitavská 308/8, Moravská
Třebová)
 občané, kteří nemají trvalé bydliště ve volebním okrsku, ale podali
písemnou žádost o zápis do ZVLÁŠTNÍHO SEZNAMU VOLIČŮ a to
do 13. října 2017.
Volební místnost bude z důvodu přípravy na rekonstrukci budovy D ve
Středisku Pečovatelské služby – budova „Penzionu „ – vchod z nádvoří
domova.
Klienti domova, kteří mají trvalé bydliště mimo volební okrsek budou
osobně osloveni s podrobnou informací k volbám a s nabídkou pomoci
k podání žádosti o zápis na Zvláštní volební seznam.
Aktuálně před konáním voleb budou klienti osloveni s nabídkou možnosti
volby do přenosné volební schránky.

V případě zájmu o podrobnější informace k volbám do Poslanecké
sněmovny můžete v pracovních dnech v čase od 9,00 do 14,00 hodin
oslovit sociální pracovnice domova.

Romana Holasová

