JITŘENKA
Duben 2019

Zas je tu zpátky ten zázrak jara,
sasanky v lese, fialky pod keři.
Rozkvete bíle i haluz stará
a člověk na ráj uvěří.
Vzkříšení přírody slavíme zas,
vše živé ke slunci dere se výš.
Ať máme krásný ten požehnaný čas,
sluníčko v duších a k sobě blíž.

Veselé velikonoce

Zápis ze společného setkání obyvatel

Setkání konané dne:

7.3.2019

Místo setkání :

společenská místnost odd. A3

Přítomní pracovníci :

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

Přítomní obyvatelé :

37 klientů

Přivítání klientů

Mgr. Janoušek informoval:
V nejbližší době se uskuteční stěhování klientů zpět na budovu D. Máme
sestavený plán na stěhování, aby šlo vše plynule. Až se zabydlíte, určitě
najdete nějaké nedostatky, tak budeme rádi za různé podněty na zlepšení.
V tuhle chvíli máme o jednoho zaměstnance z údržby méně, tak prosím o
vaší trpělivost.
Plán stěhování je následující: v týdnu od 11.3.-15.3. by se měli
přestěhovat klienti na odd. D3, v týdnu od 18.3. – 22.3. stěhování klientů
na odd. D2 a v týdnu 25.3.-29.3. stěhování klientů na odd. D1.
Když jste se stěhovali na budovu ,,A“, tak to bylo v období od 6-11/2018,
nyní se Vás budeme snažit přestěhovat zpět během 3 týdnů. Požádáme
také vaše rodiny o spolupráci s vašim přemístěním, abychom to vše stihli
dle plánu.

Během letošního roku by budovy D a C měly dostat nové fasády.

Iveta Cinková informovala:
Chřipky se nám až do teď vyhýbaly, nyní se začaly trochu objevovat.
Doporučuji Vám všem hodně pít a jíst vitamíny.
Znova se také objevily ,,průjmovité stavy“ – paní nutriční se pak s vámi
snaží dohodnout na dietní stravu, kterou byste měli dodržovat 2-3 dny.
Přehled lékařů, kteří dochází do DpS:
MUDr. Marossy – praktický lékař
MUDr. Hánělová – neuroložka – navštěvuje pouze imobilními klienty
MUDr. Krejčí – psychiatrička
MUDr. Partyšová – psycholožka

Bc. Romana Holasová informovala:
Od 1.4. se bude měnit úhrada u těch klientů, kteří se stěhovali z budovy A
na budovu D z vícelůžkových pokojů na ménělůžkové pokoje, nebo mají
u pokojů sociální zázemí a dříve neměli. Na budově A se bude měnit
úhrada u těch klientů, kteří byli na dvoulůžkovém pokoji a nyní jsou na
jednolůžkovém.
Vše bude obsaženo v Dodatku ke smlouvě.

Zapsala :

Zuzana Kolářová, DiS.

Společné setkání obyvatel ohledně stravy
Dne: 13.3.2019
Přítomni - počet klientů: 15
- zaměstnanci domova: Bc. Romana Holasová, Ilona Bednárová,
Pavel Vegner

Zápis:
Nutriční terapeutka přivítala klienty
Připomínky ze sešitů z jednotlivých oddělení:
Oddělení A1 –

spokojenost

Oddělení A2
- selské rizoto nebylo dobré
- Vepřová krkovice – pro dietu 2 byla příliš ostrá
• Do diety 2 se žádná cibule ani koření nedává
Oddělení A3
21.2. dobrá snídaně i oběd (makovka + puding, smažený květák +
mrkvový salát)
22.2. – výborný oběd
24.2. – výborný oběd – (kroupová polévka, pečené stehno ¼, rýže, salát)
vynikající houbová krémová polévka, bramborová pomazánka,
bramboráky

- 25.2. oběd nic moc – filé na zelenině, ale večeře výborná - jitrnice
• filé bylo zapečené s lečem a sýrem

Dotaz:
Od koho bereme rohlíky?
Odpověď: 1x týdně od Nopka, a to když máte napsaný na jídelníčku
Svitavský chléb, jinak zbytek týdne od Moravce
Pekárna Moravec má nový výrobek – žitný chléb, měli bychom dostat
vzorek na zkoušku. Bereme více druhů chleba, nejvíce chutná Slovenský
chléb, který se peče 2x do týdne.
Dále nutriční terapeutka informovala, že náš dodavatel masa – pan
Hanák nebere maso z Polska.

Přání klientů:
-

Držková polévka
Plněná paprika – uvaříme spíše v sezóně
Kulajda
Makový závin

Nutriční terapeutka seznámila klienty s jídelníčkem na duben. Byl přijat
bez připomínek.
Příští setkání se uskuteční 10.4.2019
ve velké společenské místnosti na budově „A“

Děkujeme za účast a připomínky

Zápis provedl: Zuzana Kolářová, DiS.

SVÁTKY – DUBEN
7.4. Hermína – Šmucerová, Špačková
16.4. Irena – Kladivová
24.4. Jiří – Báča, Kaderka, Křetínský
27.4. Jaroslav – Klusák, Vala
NAROZENINY – DUBEN
1.4. Jiří Báča, František Horáček
4.4. Marie Krčilová
Dagmar Hýblová
5.4. Miroslav Durák
6.4. Růžena Studená
7.4. Jarmila Halbrštátová
Karel Poul
14.4. Karel Černušák
15.4. Jaroslav Vala
17.4. Anna Šteffková
Bohumila Kozáková
18.4. Ludmila Hainzová
21.4. Jiřina Pálková
23.4. Alena Martinů
27.4. Věra Sedláková

V měsíci březnu zemřeli:
Věra Fidrová
Josef Šimek
Blanka Švecová

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Přehled akcí na měsíc duben

16.4. pečení velikonočních jidášů budova A
16.4. velikonoční kavárnička odd. A3 +A1

17.4. pečení velikonočních jidášů budova D
17.4. velikonoční kavárničky odd. A2
17.4. velikonoční kavárničky odd. D1 + D2

18.4. velikonoční kavárnička odd. D3

Volnočasové aktivity

4.3. Masopust – i letos jsme dodrželi tradici a jako každý rok se konal
Masopust. Průvod masek prošel našim domovem. Celé odpoledne se
neslo ve veselé náladě a pohodě.

5.3. příprava jablek – sešly jsme se s klientkami DpS, abychom
připravily 40 kg jablek, ze kterých naše kuchyně připravila pro naše
obyvatele jablečnou přesnídávku. Práce se nám dařila a úterní
dopoledne nám rychle uběhlo.

13.3. Březen měsíc knihy – navštívily nás děti, které chodí do městské
knihovny, aby našim klientům zpříjemnily odpoledne předčítáním z knih.
Akce se povedla a děti si potlesk po čtení zasloužily.

Plány na duben – těšíme se na procházky v naší zahradě. Budeme
vyrábět jarní dekorace, uskuteční se velikonoční kavárničky. Dále se
bude cvičit, tvořit, hrát společenské hry a dělat další aktivity, které máte
rádi.
Jana a Pavla

Duben

Na 1.apríla
smích se často ozývá,
jeden z druhého si šašky tropí,
ale málokdo se zlobí.

V kanceláři, na pracovišti
zvláště ženy přímo piští,
chlapi rozpačitě bručí,
když je někdo žerty mučí.

Nikde ale žádné hádky,
život je zas jak z pohádky.
Všichni ten den mají rádi,
všechno se pak pěkně sladí.

Trávníky se zelenají,
fialky očka otvírají,
každý keř se kvítky chlubí,
sluníčko se hezky zubí.

Velikonoce jsou již v dohledu,
muži se těší na koledu,
kdy jediný den beztrestně mohou zbíti
každou mladou ženu, kterou vidí jíti.

V úterý je jak po výprasku,
všude ouvej, plno stesku:
všechny ženy bolí nohy,
chlapi hlavy jak by měli rohy.

Koloběh času plyne dál a dál,
žádný se ani nenadál,
přicházejí hody, Mikuláš, vánoce

a jarní svátky tu budou zas
VESELÉ – ale až po roce!

M. Krčilová

