říjen 2019

Setkání konané dne:
Místo setkání:
Přítomní pracovníci:

září 2019

19. 9. 2019
společenská místnost A3
Mgr. Milan Janoušek – ředitel
organizace
Bc. Romana Holasová - zástupce ředitele, vedoucí
Teplý říjen - studený listopad.
úseku přímé péče a sociální pracovnice
Teplý říjen - studený únor.
Havlíčková,
DiS. – sociální pracovnice
Když Vladimíra
Měsíc v pěkném
a jasném
Pospíšilová
časeDagmar
se obnovuje,
tedy jest–kvolnočasová pracovnice
Iveta pěkné
Cinková
- Vedoucí zdravotního úseku (vrchní
doufání
vinobraní.
Čistý nový
Měsíc v říjnu slibuje
sestra)
pěknou vinnou žeň.
Teplé září - říjen se mračí.
Září
vaří, a co nedovaří, říjen
Přítomní obyvatelé:
28víno
klientů
dopeče.
Září víno vaří, říjen mačká hrozen.
Pan ředitel Mgr. Janoušek:
Září víno vaří, říjen víno pijeme.
Popřivítal
teplémvšechny
září zle se
říjen tváří.
 Na úvod pan ředitel
přítomné.
Touží-li všech
září po přítomných,
roce, bude v říjnu
 Pan ředitel se dotázal
zda nemají nějaké dotazy či
bláta po ose.
připomínky k financování DPS.
Čímžedéle
vlaštovky
u nás vopravují
říjnu zámkovou dlažbu, tímto
 Předána informace,
v areálu
údržbáři
prodlévají,
tímnadéle
pěkné aopatrnost
jasné
jsou klienti požádáni,
aby dbali
zvýšenou
v těchto opravovaných
dny
potrvají.
prostorách.
Divoké husy na odletu - konec i
 Proběhne rekonstrukce fasády na budově „C“ – předem budou všichni
babímu létu.
informováni o zvýšeném pohybu řemeslníků.
 Všichni byli vyzváni k hlášení jakékoliv poruchy/závady.
 Na budově „D“ jsou nově označené dveře.
 Do budoucna je v plánu vybudovat dřevěný altán v prostoru mezi budovou
„A“ a „C“.
 Nefunkční žaluzie na pokojích budou postupně obměňovány za závěsy.

ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO SETKÁNÍ OBYVATEL OHLEDNĚ STRAVY

Společné setkání obyvatel ohledně stravy
Dne: 25.9.2019
Přítomni:
- Klienti:
- Zaměstnanci:
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Ilona Bednárová, Petr Jančí, Mgr. Milan Janoušek

Přivítání klientů
Poznámky ze sešitů:
Odd. A1

6.9. – výborný oběd- Hanácké koláče

Odd. A2

31.8. – cuketový nákyp byl přesolený

Odd. A3

smažené žampiony byly tvrdé – kvůli nedostatku pracovníků v kuchyni se vzal
na zkoušku polotovar – předsmažené žampiony – více brát nebudeme

Odd. D1

5.9. – polévka hrachová – byla silně kořeněná, ale jinak jídla a polévky jsou velmi
chutná
6.9. – knedlíčková polévka, Hanácké koláče – velmi chutné
8.9. – sváteční oběd - vynikající
13.9. – buchty na oddělení nedopečené
17.9. – bulky k večeři se téměř všechny vyhodily (kaiserky)
22.9. – polévka a ražničí úplně báječné

Odd. D3

19.9. – večeře -brambory a podmáslí – podmáslího bylo málo
Smažené filé s bramborovou kaší obrázek

osobu je vždy určeno 250ml – 1hrnek).

Přání:
- Smažené filé s bramborovou kaší

- Halušky se zelím

- Dušená mrkev

- Taštičky s povidlím

( na

- Zapečené těstoviny

Přečteny jídelníčky na říjen.
Příští setkání se uskuteční 16.10.2019 ve 13:30hodin v kulturní místnosti
odd. A3.

Zapsala Z. Kolářová

SVÁTKY - ŘÍJEN
3.10. Bohumil Horký
Bohumil Kalina
Bohumil Kroulík
4. 10. František Dorazil
František Horáček
František Hrabal
František Klimeš
5. 10. Eliška Krönerová
8. 10. Věra Částková
Věra Černušáková
Věra Judová
Věra Loskotová
Věra Sedláková
Věra Zatloukalová
Věra Pohorská
17. 10. Hedvika Indráčková

Vše nejlepší

NAROZENINY - ŘÍJEN

2. 10. Alžběta Sedláčková
3. 10. Marie Staříková
5. 10. Olga Kynclová
10. 10. Vlasta Hýblová
11. 10. Helena Jedličková
14. 10. Eva Dobiášová
15. 10. František Klimeš
17. 10. Švandová Emilie
18. 10. Miluška Břeňová
21. 10. Eduard Hlaváč
22. 10. Božena Konečná
23. 10. Jaroslava Soukupová
24. 10. Libuše Čermáková
31. 10. Věra Machálková
30. 10. Josefa Schusterová

V ZÁŘÍ NASTOUPILI DO DOMOVA PRO
SENIORY a DO DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM:
3. 9. 2019 Langhammerová Eva
11. 9. 2019 Továrková Vlasta
17. 9. 2019 Horníková Zdeňka
19. 9. 2019 Kučera Vladimír
20. 9. 2019 Volkov Vincenc
24. 9. 2019 Dufková Mária

V SRPNU ZEMŘELI:

4. 9. Anna Šteffková

Vzpomínáme

Báseň stařenky
Poslyšte, sestro, když na mě hledíte,
řekněte, koho před sebou vidíte.
ach ano je to ubohá stařena
s divnýma očima a napůl šílená.
Odpověď nedá vám, jídlo jí padá,
nevnímá, když po ní něco se žádá,
o světě neví, jen přidělává práci,
boty a punčochy jen ztrácí.
Někdy je svéhlavá, nikdy se umí chovat
už potřebuje krmit a přebalovat.
Tohle to vidíte? Tohle si myslíte?
Sestřičko, vždyť o mě nic nevíte.
Budu vám vyprávět, kým vším jsem bývala,
než jsem se bezmocná, až sem k vám dostala.
Miláčkem rodičů, děvčátkem, tak sotva deset
let
s bratry a sestrami „slád“ život jako med.
Šestnáctiletou kráskou plující v oblacích,
dychtivou prvních lásek a pořád samý smích.
V dvaceti nevěstou se srdcem bušícím,
co skládala svůj slib za bílou kytici.
Pak přišla třicítka a pouta lásky dětí
jak rostly, už mohli jsme uzlovat po paměti.
A je mi čtyřicet, synové odchází,
jenom můj muž věrný pořád mě doprovází.
padesátka přišla, ale s ní další, malí
co u mě na klíně si jak ti první hráli.

Však začala doba zlá, muž zesnul v pánu,
mám strach z budoucnosti, někdo mi zavřel
bránu.
Život jde dál, mé děti mají vrásky
A já jen vzpomínám na ně a dny lásky.
Příroda krutá je, i když byl život krásný
na stará kolena nadělá z nás všech blázny.
Však uprostřed zkázy té mladičká dívka žije
a srdce jí byť hořce, ta, uvnitř pořád bije.
Vzpomíná na radost, na žal co zanechává,
Vždyť pořád miluje a nepřestala být živa.
Málo bylo těch let a netáhla se líně,
já smířila se s tím, že všechno jednou pomine.
Otevřete oči sestřičko, teď, když to všechno
víte,
Neuvidíte seschlou stařenku…
Teď už – mě vidíte!

Karel Toman

ŘÍJEN
Ty bože révy, který posíláš
paprsky slunce na nalité hrozny,
na zlaté hrozny, hrozny fialové,
buď milostivý.
Po teplých stráních vzpínají se k tobě
vášnivé keře roztančeným gestem,
zpívají, mluví, hovoří a prosí,
bys dal jim oheň, aby rozdaly jej,
bys vdech' jim radost, aby vzkvetla v očích
zkalených trudem.
Neb my jsme lidé mdlí
a pro tvou slávu milujeme víno
a s číší jen se naše srdce pomodlí.

Nejsou to krásné verše? Určitě jsou – už jen proto, že jsou oslavou výsledků lidské práce, že
vedou každého z nás k pokoře, k vděčnosti za dary přírody i k opětovnému „bez práce nejsou
koláče“.

Pastvisko nabízí mnoho krásných pohledů, pořád nových a neopakujících se díky slunci a
obloze. Ranní tak jako podvečerní světlo, nebo zatažené šedo, vždycky je příjemné znovu a
znovu se podívat, při snídani nebo u odpolední svačiny. Rozhledna Pastýřka je prý již opravena
a připravena nabízet výhledy široko daleko kam, jen oko pohlédne.

Naše zahrada na podzim 2019
V naší zahradě už nenajdeme mnoho letních květin, začíná festival s bohatou přehlídkou barev
všech tónů a odstínů. A nejen děti se rády brodí v závějích spadaného šustícího listí, kaštany
a žaludy se stávají předmětem prvních ručních práci těch nejmenších, a pokud se pamatuji,
pomoc tatínků nebo dědečků byla vždycky vítaná….

Po pravdě řečeno, hrnkovému plotu je střídání
ročních období docela jedno. Barevnost
hrníčků vyniká na většinou bílém podkladu
po celý rok, jen některé ještě dostanou bílou
čepičku, aby to potěšení bylo úplné. Celý rok
je toto zákoutí důkazem, že ještě dokážeme
nemyslet jen na sebe.

Jedna z posledních teplých nedělí přilákala
nás rezidenty a a naše hosty k posezení na
čerstvém vzduchu. Každý jako by cítil, že již
brzy za kamna vlezem. Tak to chodí, nahoru
dolů, s počasm, s našim zdravím,
s láskami a zklamáními. Jen ten důchod má
trošku namířeno k naší spokojenosti po
krůčcích výš!

A tohle je říjen se svojii paletou barev
podzimu v plné parádě! Nemusíme litovat
pojímivosti těto nádhery. Možná přijde ještě
krásný den a budeme se moci ještě pod lípu
posadit. Nakonec ten čas tak letí, koloběh
období přírody nás opět přivede zpěttak se
máme pořád na co těšit!

Za krásnou fotku děkuji Danušce, zahradnici.

Ing. Eduard Hlaváč

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DPS – „D“

3. 9. a 4. 9. 2019 „Tvoření dekorací“
S klienty jsme v rámci tvořivé dílny vyráběli pro zútulnění a zabydlení nových prostor na budově
,,D" dekorace do jídelen na všech patrech.

11. 9. 2019 „Tvoření podzimní dekorace“
S klienty jsme vyráběli podzimní dekoraci před budovu ,,D" a v rámci procvičování kognitivních
funkcí se klienti učili hrát piškvorky, což je moc bavilo a pokud je to nadšení neopustí, chystáme
se v prosinci uspořádat turnaj v piškvorkách.

17. 9. 2019 „Tvoření deček“
S klienty jsme vyráběli dečky s podzimním motivem pro zkrášlení nových společných prostor na
budově ,,D". Klienti se také učili vyrábět ze šustí, které nám věnovala p. Holasová, růže.

18.9. „Vyrábění dekorativních dýní z pleteniny“
Za paní Schupplerovou přišli zástupci Městečka Trnávky, aby jí popřáli k životnímu jubileu a
požádali ji o podpis do kroniky města.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DPS – „A“

Po dlouhé době jsme začali využívat reminiscenční místnost.

Co je to „Reminiscence“?
Reminiscence a vlídný přístup ke vzpomínání je „terapie vzpomínkou“, jejímž cílem je vyvolat ty
příjemné vzpomínky, které mají pro člověka důležitou hodnotu, a zlepšit tak kvalitu jeho života.
Reminiscenci můžeme vnímat i jako celkový přístup ke klientům, který v sobě zahrnuje zájem o
klienty, snahu jim porozumět a pochopit je. Takový přístup vede k prohloubení vztahu důvěry mezi
klienty a pečujícími pracovníky.
A téma bylo jasné …. Září – tedy vše o škole … I vy si teď můžete zavzpomínat, tak jako my. Zde
je pár otázek pro vaše vzpomínání:
-

„Jak se jmenovala vaše paní učitelka v 1. třídě?“

-

„Co jste mívali do školy na svačinu?“

-

„Kolikrát se objeví číslice 4 v řadě čísel od 1 do 45?“

-

„Jakou píseň jste rádi zpívali?“

-

„Ve kterém městě či obci jste chodili do obecné školy?“

?? „“

a

A téma bylo jas né..

Zapsala: Pavla Skoupá

DUO KONDOR 30. 9. 2019
Známé lidové písničky nám zazpívalo ,,DUO KONDOR“, rádi jsme se přidali. Pěkně
strávené odpoledne nám rychle uteklo. Budeme se těšit další rok na vystoupení této skupiny.

„PÁR HÁDANEK PRO ZASMÁNÍ  „
Víte, jak poznáte, že venku mrzne?

Víte, proč nemůže šnek utíkat?

Jak se dá pomocí vody získat světlo?

…(Když mouchy létají v teplákách )

…(Protože by mu vlály oči )

…(Umyjeme okno )

Víte, kolik zubů má mít správná tchýně?
…(Dva. Jeden na otvírání piva a druhý aby, ji pořádně bolel )

Víte co vznikne, když zkřížíte krtka se žirafou?

Víte, co je to zákon schválnosti?
Co znamená, když najdete kostru za skříní?
Víte, kdo je nejlepší čtyřnohý přítel člověka?

…(Vrtná věž )

…(Když má včela alergii na pyl )

…(Že jste dlouho neuklízeli )

…(Postel )

JEN TAK PRO ZAJÍMAVOST …

Závěrem ….. „něco pro zamyšlení“ …..

Zcela se otevírám a přijímám
nekonečný tok hojnosti, který
poskytuje Vesmír.
Všechny mé potřeby jsou
uspokojeny a touhy splněny
ještě předtím, než o ně
požádám. Vyšší síla mě vede
a ochraňuje a já si vybírám to,
co mi prospívá.
Raduji se z úspěchu druhých,
protože vím, že je ho dost
pro všechny. Mé vědomí
hojnosti se neustále rozšiřuje
a odráží se v mých zvyšujících
se příjmech. Dobro ke mně
přichází odevšad a ode všech.
V mém světě je všechno v
pořádku.

