JITŘENKA
Duben 2017

Hody, hody doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl košík vajíček.
Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka
a já říkal: Ne, ne, ne.
Na remízku mezi poli,
mám já strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem,
malovaná vajíčka.

Zápis ze společného setkání obyvatel

Setkání konané dne:

2.3.2017

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 :

20 klientů

Přivítání klientů

Na společném setkání bylo projednáno:

- Co se týká areálu domova, zatím je zde stále dost štěrku po dlouhé
zimě, ale pourgujeme to s technickými službami, aby se Vám venku
dobře chodilo.
- Paní zahradnice je po operaci a do práce se zatím nevrátí. Ještě
stihla podzimní výsadbu, takže zahrada nám na jaře rozkvete,
nebude to ale takové, jako když tu zahradnice je. Prosíme Vás
o trpělivost, než se vrátí.
- Jak jste si všimli, je od nového roku rozdělena zdravotnický
a pečovatelský úsek. Jaké máte vy zkušenosti s tímto rozdělením
a fungováním?
o Jen se hůř orientujeme v přestěhovaných pracovnách
o Nevíme, kde najdeme lékaře a musíme se ptát
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 Uděláme tedy více informací na nástěnky na jednotlivá
poschodí
i budovy
Už brzy by měla být hotová projektová dokumentace k rekonstrukci
na budově D a od září by se mělo začít s rekonstrukcí prostřední
budovy, tedy penzionu.
Stále probíhá kauza soudního sporu s církví ohledně navrácení
majetku. Zatím není možné odhadnout, jak celá kauza dopadne.
Společně s technickými službami se zapojíme do výzdoby jedné
kapličky na Křížové cestě na téma jaro a velikonoční svátky. Kdyby
měl někdo nějaký nápad, jak by se dala kaplička vyzdobit, budeme
rádi za každý podnět.
Dále se bude pokračovat na opravě střechy na budově A. Financuje
to město Moravská Třebová.
Kadeřnice paní Navrátilová skončila a teď jednáme s novou
kadeřnicí, která by měla začít docházet od druhé poloviny března.
Informace budou včas na nástěnkách.
Minulý týden jsme bohužel museli řešit nahlášené ztráty finančních
hotovostí na oddělení A3. Byla zkontaktována i Policie ČR, která to
v současné chvíli prošetřuje. Zvažujte proto, prosím, dobře výši
finanční hotovosti, kterou máte u sebe na pokoji. Využívejte
trezorky, které máte ve skříních a vybírejte si vždy jen tolik peněz,
kolik aktuálně potřebujete. A pokud by se vám stalo, že se vám ztratí
peníze, nahlaste to, prosím, okamžitě.
V souvislosti s krádežemi, které se bohužel začínají objevovat, jsme
přistoupili k tomu, že na poschodích umístíme záznamové kamery,
které budou snímat vstupy do pokojů.
Budou se instalovat nové vstupní dveře do vestibulu. Teď jsou
rozbité a musejí se otvírat ručně. Nové dveře budou prosklené a
budou se otvírat do boku.

Informace o chystaných akcích:

9.3.2017 ve 13:30 bude beseda s panem Mgr. Robertem Jordánem, který
je vedoucí muzea v Moravské Třebové. Beseda bude na téma „Historické
objevy v Moravské Třebové“

20.3.2017 proběhne akce Vítání jara

3.4.2017 přijede opět pan Šedivý s programem Hašlerovky

Potom nás čekají velikonoční přípravy jako pečení jidášů, chystání
velikonoční výzdoby a také kavárničky.

DOTAZY A PŘIPOMÍNKY

- Blíží se jaro, přestane se topit, vyplatily se ty nové kotelny?
- Určitě ano, vyplatily. Úspora je jednoznačně veliká. Na druhou stranu
jsme řešili i spoustu problémů, jako výměnu některých radiátorů nebo
nákup přímotopů.

Pokud budete mít jakýkoli námět nebo připomínku, budeme rádi za
jakýkoli váš názor.

Děkujeme, že jste přišli. Hezký den.

Zapsala :

Bc. Erika Jarůšková

V Moravské Třebové dne 2.3.2017

Společné setkání obyvatel ohledně stravy

Dne: 8.3.2017
Přítomni - počet klientů: 25
- zaměstnanci domova: Mgr. M. Janoušek, Bc. Romana Holasová,
Ilona Bednárová, Jana Kranichová, Pavla Skoupá

Zápis:
Nutriční terapeutka přivítala klienty
Připomínky ze sešitů z jednotlivých oddělení:
- Bylo tvrdé maso u rajské
o Ano, to vím, bylo to hovězí, které se sice dusilo 3,5 hodiny, ale
bohužel bylo stále tvrdší. Příště zkusíme jiný druh masa
- Dnes bylo tvrdé maso v guláši!
o To je stejný případ jako u té rajské, hovězí maso je prostě
trošku tužší
- Na večeři 3.3. jsme dostali jen suché maso s chlebem bez šťávy.
o Byla k tomu připravená šťáva, to musím tedy zjistit, kde se
stala chyba, proč s k vám šťáva nedostala. Je možné, že
ztuhla a byla nabalená na tom mase. Ale zjistím to.
- Bílá káva ke snídani a k obědu! To je dost zbytečné.
o To bylo v pátek, kdy jste měli bílou kávu ke snídani podle plánu
a vzhledem k tomu, že byl sladký oběd, ke kterému jste zvyklí
na bílou kávu, dala jsem ji tam také.
- Tvarůžky, co byly k večeři, byly moc tvrdé.
o Byly to opravdu tvarůžky, které jsou tvrdší než syrečky. Chtěla
jsem vám jídelníček zpestřit něčím neobvyklým, ale pokud si
to nepřejete, nebudeme tvarůžky zařazovat.

Nutriční terapeutka se ptala, zda klientům chutnaly domácí bábovky, co
byly na večeři.
Klienti se shodli na tom, že nechutnaly, byly moc tvrdé.

Minule jsme mluvili o chlebu, že je na odděleních tvrdý, oschlý. Hned jsme
učinili opatření a chleba se dával navíc do větších igelitových sáčků. Tyto
sáčky se ale bohužel okamžitě ztratily. Toto nechávám se třemi tečkami
na konci…
Přání klientů:
- Smažené žampiony
- Utopence
- Salát z kysaného zelí

Nutriční terapeutka seznámila klienty s jídelníčkem na duben. Byl přijat
bez připomínek.
Pan ředitel informoval klienty, že máme stále stejnou stravovací jednotku
(finanční výši) a pokud to půjde, i přes neustále se zvyšující ceny za
potraviny, nebudeme ji navyšovat.
Dále probíhala debata na velmi aktuální téma používání palmových olejů
v potravinách.
Paní Holasová připomněla klientům, že pokud má někdo alergii na nějaké
potraviny, nebo ze zdravotních důvodů nějaké potraviny nemůže jíst, aby
to nahlásil. V takovém případě by dostával vždy náhradu.

Příští setkání se uskuteční 12.4.2017
v malé společenské místnosti na budově „A“ u recepce

Děkujeme za účast a připomínky

Zápis provedl: Bc. Erika Jarůšková

SVÁTKY – DUBEN
7.4. Hermína – Šmucerová, Špačková
16.4. Irena – Kladivová,Stündelová
24.4. Jiří – Báča, Kaderka, Macek
NAROZENINY – DUBEN
1.4. Štefánia Kolářová
Jiří Báča
František Horáček
4.4. Marie Krčilová
5.4. Vlasta Moravcová,Miroslav Durák
6.4. Růžena Studená
7.4. Jarmila Halbrštátová
Olga Novotná
Karel Poul
17.4. Anna Šteffková
18.4. Ludmila Hainzová
22.4. Věra Fidrová, Josef Šimek
30.4. Žofie Tvrdá

V měsíci březnu nastoupili do domova pro seniory:
Stanislav Beránek

z

Křenova

Ludmila Knollová

z

Mor. Třebové

Anna Komprdová

z

Mor. Třebové

Vanda Pešlová

z

Březové / Svitavou

Bohumil Duchek

ze

Svitav

Marta Navrátilová

z

Bělé u Jevíčka

Blanka Švecová

ze

Svitav

V měsíci březnu zemřeli:
Zdenka Pazderová
Vlastimila Halfarová
Anežka Lamačová
Petr Zelený
František Přikryl
Stanislav Beránek

Elegie

Hledám dům holubí,
kdopak mi o něm poví,
ten dům plný ptáčků mých nebeských?

Hledám dům holubí,
a ono už ho není ….
Nezůstalo
ani peříčko
z nich … Ouvej…

M. Krčilová

Volnočasové aktivity
Oddělení A
Výroba velikonoční dekorace
Náš DpS oslovila ředitelka Technických služeb paní Horčíková, abychom
společnými silami velikonočně vyzdobili kapli křížové cesty. Dali jsme se
do práce, všichni jsme přispěli, jak nejlépe jsme uměli. Pracovali jsme
s přírodními materiály a keramickou hlínou. Všem patří DÍK.

Na budově ,,A“ pracujeme individuálně ve skupinách. Čteme, trénujeme
paměť, jemnou motoriku, povídáme si, cvičíme, … .

Vítání jara
Letošní zima se nám zdála nekonečná. A protože se na jaro těšíme
všichni, sešli jsme se 20.3. abychom ho společně přivítali. Ráno jsme na
tuto akci upekli ovocný moučník a odpoledne to propuklo.
Sešli jsme se ve společenské místnosti ,,A3“ , obyvatele z budovy A i D.
S obyvateli jsme měli připravený krátký kulturní program, sestavený
z písniček, básniček a povídání – vše co se týkalo jara. Po vystoupení si
ti, co přišli dali moučník a k němu kávu nebo čaj. Odpoledne příjemně
uběhlo a PRIMA JARO JE TADY 
Pavla Skoupá

Oddělení D
8.3. CANISTERAIPE
Po dlouhé době (po zákazu návštěv) k nám zavítala BORKA se svoji
paničkou. Chodili jsme po pokojích, kde se klienti na ni už moc těšili. Dávali
ji pamlsky a mazlili se s ní. Přirostla jim k srdci a těší se na další setkání.

9.3. Beseda s Mgr. Robertem Jordánem o historických objevech v Mor.
Třebové
S velkým zájmem jsme si poslechli zajímavou besedu o historických
objevech v Mor. Třebové. Vzácné kusy objevů jsme si mohli prohlédnout
na vlastní oči, které nám pan Mgr. Jordán přinesl ukázat z depozitáře
muzea. Beseda se všem líbila. Budeme se opět těšit na další slíbenou
besedu.

15.3. vyrábíme velikonoční přání
S blížícími se velikonocemi jsme se domluvily s klientkami na odd. D2,
že si vyrobíme velikonoční přání z papíru. Z celkového výrobku jsme
měli všichni radost.

15.3. Děti čtou seniorům
Pěknou četbou nám přišly zpříjemnit odpoledne děti, které pravidelně
navštěvují městskou knihovnu. Četly nám z oblíbené a všem známé knihy
Babička. Bylo to velice příjemné odpoledne.

24.3. Muzikoterapie
U nás v domově jsme zahájily s paní Jarmilou Stejskalou pro všechny,
kdo rád zpívá muzikoterapii.
Muzikoterapie je současně relaxační metodou, takž je nejen
o soustředěnosti, ale také o uvolnění. Proto můžeme při muzikoterapii
dělat nejrůznější uvolňovací cviky.
Abychom hudbu nevnímali pouze jako předmět poslechu, ale aktivní
příležitost zapojení různých hudebních nástrojů, které jsou nám dostupné.
Každý pátek, kdo má s námi chuť si hodinku zazpívat známé české
písničky je srdečně zván.

V měsíci březnu jsme se věnovali cvičení paměti, hráli jsme oblíbené
společenské hry jako čára a kostky. Sledovali jsme filmy různých žánrů
a věnovali se procvičování jemné motoriky.

22.3. Hrajeme čáru na D2

Jana Kranichová

Přehled akcí na měsíc duben
3.4. Hašlerovy písničky v podání p. Šedivého
13:30hodin, kulturní místnost odd. A3
6.4. Společné setkání
10:00 hodin, malá kulturní místnost u recepce
10.4. Velikonoční kavárnička odd. D1
ve 13:30hodin, jídelna odd. D1

11.4. Velikonoční kavárnička odd. D3
ve 13:30hodin, jídelna D3
12.4. Velikonoční kavárnička odd. D2
ve 13:30hodin, jídelna D2
Velikonoční kavárnička odd. A1
ve 13:30hodin, malá kulturní místnost u recepce
13.4. Velikonční kavárnička odd. A2+A3
ve 13:30 hodin, kulturní místnost odd. A3
20.4. ve 13:30hodin Vám popovídá o chovu morčat malá 8letá
chovatelka Štěpánka Šimonová
malá kulturní místnost u recepce
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Veselé
Velikonoce

