JITŘENKA
Květen 2021

NAROZENINY A SVÁTKY
NAROZENINY :
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1. 5. – Hochmanová Anežka, Hruštičková Marie
2. 5. – Plevová Helena, Šprochová Zdeňka
8. 5. – Čepilová Marie
10. 5. – Laštůvková Marta, Pelikánová Emílie
12. 5. – Dvořáček Vladimír
13. 5. – Jarmerová Květoslava (DZR), Kusá Irena
17. 5. – Továrková Vlasta (DZR), Kučera Vladimír
19. 5. – Kratochvílová Jaromíra
20. 5. – Kupková Jarmila
23. 5. – Špačková Hermína, Soudková Marie
24. 5. – Lakomá Zdeňka
25. 5. – Dlabáčková Irena
27. 5. – Kostková Vlasta
28. 5. – Chodil Petr

SVÁTKY
❖ 7. 5. – STANISLAV – Barák
❖ 23. 5. – VLADIMÍR – Dostál, Dvořáček, Kučera
❖ 24. 5. – JANA – Pavlišová, Koupilová (DZR)

V MĚSÍCI DUBNU ZEMŘELI
• KONOPÁČ František
• BARTUŇKOVÁ Marie
• CHAROUZOVÁ Jaroslava

DO DOMOVA PRO SENIORY A DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
NASTOUPILI
KRATOCHVÍL Bohumil

z

Opatova

MUSILOVÁ Milada

z

Moravské Třebové

KADLECOVÁ Jaroslava

z

Loštic

ŘIČÁNKOVÁ Marie

z

Prostějova

CHROMCOVÁ Antonie

z

Rychnov na Moravě

NAVRÁTILOVÁ Máři Magdaléna (DZR)
Třebové

z

Moravské

ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO SETKÁNÍ OBYVATEL
4. 5. 2021
Dne: 4. 5. 2021
Přítomní klienti: 30 klientů
Přítomní zaměstnanci: Mgr. Milan Janoušek, Bc. Romana Holasová,
Vladimíra Havlíčková DiS., Zuzana Kolářová DiS., Dagmar Pospíšilová, Pavla
Skoupá
Paní Bc. R. Holasová
▪ Na úvod paní Holasová přivítala všechny přítomné.
▪ Bude docházet k postupnému rozvolňování volnočasových aktivit, v současné
době se můžeme scházet pouze v menším počtu osob, musí být dodrženy
rozestupy a používat ochranu úst.
▪ V řešení je zajištění pedikérských služeb v Domově pro seniory – p.
Chalupníková, která tuto službu poskytovala, končí ze zdravotních důvodů.
Paní Entová, pracující na dohodu na DZR, tuto službu poskytovala za 200,Kč… Dle dobrých referencí z okolních sociálních zařízení byla doporučena
pedikérka, která službu provádí za cenu 250,-Kč a do Domova pro seniory
přijde 5. 5. 2021.
▪ V řešení je i kadeřnice, která by dle přání klientů, docházela do Domova pro
seniory – bližší informace budou upřesněny.
Návštěvy:
▪ V současné době návštěvy probíhají PONDĚLÍ – NEDĚLE,
v době od 13:30 – 16:00.
▪ Na základě přání rodinných příslušníků klientů, bude projednána návštěvní
doba i v dopoledních hodinách, konkrétní informace budou uvedeny na
webových stránkách Domova pro seniory a předány klientům na oddělení.
Vycházky a dovolenky:
▪ Naočkovaní klienti, u kterých uplynulo nejméně 14 dnů od poslední očkovací
dávky, (mající k dispozici Certifikáty o provedené vakcinaci) se mohou
pohybovat mimo budovu Domova pro seniory bez omezení.
▪ Nenaočkovaní klienti mohou opustit prostory Domova pro seniory pouze za
dodržení určitých podmínek – po návratu klienti podstoupí karanténní opatření
(podstoupí několikadenní izolaci na pokoji + jsou u klienta provedena dvě
antigenní testování proti Covid-19, která musí být s negativním výsledkem,
aby se karanténní opatření mohla ukončit).

▪ V areálu Domova pro seniory se mohou klienti volně pohybovat. V prostorách
nádvoří a zahrady budou postupně doplňovány lavičky, které mohou klienti
využívat k relaxování a odpočinku.
▪ Důležité: neoznačené prádlo posílá prádelna (každý pátek v týdnu) na
oddělení, aby si klienti mohli vybrat své chybějící oblečení. Velmi důležité je,
aby si každý, kdo si zakoupí (nebo obdrží od rodinných příslušníků) nové
ošacení, vždy si ho nechal personálem ihned označit + průběžně si kontroloval
stávající označení, případně si označení nechal doplnit. Chybějící/nevrácené
ošacení ihned nahlásit.

Pan ředitel Mgr. M. Janoušek:
▪ Na úvod pan ředitel přivítal všechny přítomné.
▪ Pan ředitel se dotázal všech přítomných, zda nemají nějaké dotazy, podněty či
připomínky.
▪ Naočkovaných klientů v Domově pro seniory je více jak 50%.
▪ Všem naočkovaným klientům budou lékařem vystaveny Certifikáty o
provedené vakcinaci.
▪ Na recepci domova pro seniory bude předán seznam naočkovaných klientů.
▪ Předána informace ohledně plánované změny signalizace na odděleních, jejíž
výměna by probíhala v průběhu roku 2022.

ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO SETKÁNÍ OBYVTEL KE STRAVĚ
29. 4. 2021
Dne: 29. 4. 2021
Přítomní klienti: 27 klientů
Přítomní zaměstnanci: Mgr. Milan Janoušek, Bc. Romana Holasová, p. Pavel
Vegner, pí. Ilona Bednárová, pí. Pavla Skoupá
Na uvitání paní Bednárová připomněla, že poslední setkání obyvatel ke stravě
proběhlo v měsíci září.
Pan ředitel všechny klienty přivítal a informoval, že 4. 5. 2021 v úterý proběhne
SETKÁNÍ OBYVATEL.
Paní nutriční informovala o zdražování stravy v DPS. Stravovací jednotku bylo
třeba navýšit z důvodu celkového zdražování od dodavatelů. V lednu byl o
minimum rozpočet v mínusu, za měsíc březen a duben se ztráta srovnala. I u
mléčných výrobků šly ceny nahoru, paní Bednárová se domlouvá s obchodní
zástupkyní, která ji upozorňuje na akce a slevy u mléčných výrobků, proto se
v květnu objeví v jídelníčku například podmáslí, tvarůžky a niva.
V měsíci červnu, červenci a srpnu budou opět studené večeře.

ČTENÍ ZE SEŠITŮ:
Odd. A1
- Čaj, je to slazená voda
- Rajská omáčka i dia strava by měla být chutná, a ne aby si klienti museli
kupovat jídlo.
Odd. A2
- Stížnost na přesolené polévky
- Pochvala za oběd ze 7. 4. 2021
Odd. A3
- Tři psané stížnosti, které byly špatně čitelné

PŘÁNÍ KLIENTŮ:
• Kvasnicová pomazánka

•
•
•
•
•
•
•

Dušená mrkev – bude v květnu.
Makovec, perník, kynutý štrůdl
Ovocné knedlíky
Hrachová kaše
Halušky – budou v květnu se sýrem.
Špenát
Ryby – s rybami je to složité. Ne všichni klienti mají ryby rádi a jsou i
drahé.
• K večeři – rohlík, máslo, mléko

Paní nutriční si posteskla, že příprava jídelníčku bez obyvatel bylo obtížné a je
moc ráda za jejich náměty.
Přečten jídelníček na měsíc květen – bez připomínek.
Zapsala: Pavla Skoupá PVA
(Foto pouze ilustrační)

PŘÍSPĚVEK OD PANÍ KRČILOVÉ – odd. D1
CHVÁLA POKROKU.
Jsem ze „starého světa“, hodně pamatuji, a tak mohu posuzovat dění okolo sebe. V 70. letech
minulého století jsem studovala v Brně hru na varhany v „předsíni konzervatoře“. Výuka byla
pro mě jen individuální, jakožto dojíždějící jsem absolvovala jednu dvouhodinu týdně. Kromě
praxe na klávesách i písemného cvičení teorie. Jednou jsem psala noty do osnov a pan profesor
se zarazil a povídá „čím to píšete“ a udiveně hleděl na moji první propisku, tenkrát versatilku,
místo tuhy se zasunovala náplň. Další hodinu dostal pan profesor ode mě dárek, a to zlatou
propisku. Chválil ji, že nedělá kaňky a neteče jako pero.
Plynul čas, nastala nová doba počítačů. Místo čutání balónem hrají skoro všichni počítačové
hry. V Alpách mě kdysi nadchly padákové kluzáky, tedy paraglyding, dnes už však místo
papírových draků létají drony. Vlaky i auta vypadají úplně jinak a jejich vlastnosti je možno
stále nějak vylepšovat a měnit.
Inu, věda se stále vyvíjí ……. Kéž by to bylo stále k dobru lidstva.
Do Jitřenky přispěla – p. Krčilová

PŘÍSPĚVEK V RÁMCI VZPOMÍNKOVÉ MAPY S KLIENTKOU
POJEDNÁNÍ
Při rozhovoru s klientkou v rámci vzpomínkové mapy jsme se dostali k tématu, co bylo její
profesí, než šla do starobního důchodu. Byla jsem překvapena, jaké zajímavé povolání
klientka měla. Dělala referentku přes evidenci vrácených obalů od prostředků používaných
v zemědělství. Hnojiva, postřiky, osiva apod. Bylo velmi podmětné poslouchat, jak se ještě
před více, jak třiceti lety ekologicky a ekonomicky nakládalo s použitými obaly, které se
opakovaně vracely zpátky do podniků a znovu plnily a používaly.
V dnešní době něco nezvyklého. Především teď, v době covidové krize, kdy nám množství
odpadu roste měrou víc než vrchovatou, bychom se nad tímto tématem měli ještě více zamýšlet,
„co by šlo udělat lépe, čemu se vyhnout, co dělat proto, aby našel planeta nebyla za pár let jen
jedním velkým smetištěm“, se kterým si nebudeme vědět rady, a který nás zcela zničí.
Naši předkové, rodiče, prarodiče, praprarodiče se narodili v době, kdy byla ve spoustě případů
spíše nouze, než nadbytek a lidé uměli mnohem lépe hospodařit se svěřenými prostředky a
uměli si více věcí vážit.
Myslím, že nastal nejvyšší čas navazovat na snahu a práci našich předků a začít se o naši
zemi mnohem lépe starat a hýčkat si ji. Protože jinou zemi nemáme a mít nebudeme.
Proto bych chtěla všem popřát, aby se jim v nadcházejícím jaře dařilo udělat si pořádek nejen
u sebe, kolem sebe, ale i ve své duši.
Zapsala: Dagmar Pospíšilová, PVA

VOLNOČASOVÁ AKTIVITY NA odd. A

Tak jsme so dočkali
Po dlouhých 8 týdnech jsme se v dubnu začali scházet na skupinových volnočasových
aktivitách. Hráli jsme oblíbené společenské hry, cvičilo se, proběhlo také setkání ke stravě a
setkání obyvatel. Po třetí hodině odpoledne jsme společně vyráběli čarodějnice, kterými jsme si
vyzdobili celé oddělení k 30 dubnu.
Také nás potěšila městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové a společně
nám paní knihovnice s dětmi předčítali z různých knih, a to formou videohovoru.
Zapsala: Pavla Skoupá PVA

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY odd. D
Po dlouhém čekání jsme se konečně mohli opět sejít na společných volnočasových aktivitách.
Společnými silami, jsme se pustily do výroby dekorací, abychom se v domově cítili co
nejpříjemněji a měli to tu hezké.
Ve volném čase také hrajeme kostky a bingo nebo se věnujeme skládání ubrousků, které nás
moc baví. Při hezkém počasí rádi odpočíváme a scházíme se venku v zahradě DPS.

Z DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
Domov se zvláštním režimem – DUBEN 2021
Velikonoce jsou tradiční oslavou jara, současným jazykem nazývané SVÁTKY
JARA.
Tyto svátky jsme prožívali společně. Dodržovali jsme velikonoční tradice –
barvili vajíčka, pekli Jidáše i společně s paní zahradnicí připravovali velikonoční
výzdobu. Počasí nám sice moc nepřálo, ale přesto jsme si užili příjemné sváteční
dny.

K činnostem, které máme velice rádi, patří strouhání jablíček a následné
zpracování do sladkého moučníku. Touto činností si nejen připomínáme oblíbené
domácí práce, ale také procvičujeme jemnou motoriku a nenecháme zahálet ruce.
Po celém oddělení se vždy line překrásná vůně jablek, skořice, másla
a cukru. Na výsledném produktu si společně pochutnáme u odpolední kávičky.
Nejčastěji se pouštíme do perníku, závinu nebo bublaniny

Každé úterý se scházíme při společném cvičení, kde nejen provádíme jednoduché
cviky, protahujeme se, posilujeme a koordinujeme tělo, ale závěrečnou
čtvrthodinku vždy věnujeme zpívání lidových písniček.

Dobré vztahy udržujeme s Městskou knihovou a také se základní školou, kteří
nám zprostředkovávají program „Děti čtou seniorům“. Tento měsíc nám díky
moderní technologii četla knihovnice paní Mazurová a další týden děti ze základní
školy. Jejich obraz jsme přenášeli prostřednictvím počítače, webové kamery a
dataprojektoru na stěnu pokoje, z reprobedýnek se linul hlas čtenářů a my jsme
tak mohli mít pocit, že jsou zde s námi.

V dubnu jsme, stejně jako v jiných měsících, procvičovali kondiční chůzi, za
pěkného počasí již chodíme do zahrady a snažíme se načerpat energii z prvních
slunečních paprsků. Radujeme se také z rozkvétajících záhonů. Když počasí
nepřeje, zůstáváme doma a zabavujeme se,
jak se dá: zpíváme, skládáme ubrousky,
povídáme si…
V dubnu jsme objevili kouzlo
muzikoterapie, rovněž vysílané přes
internet. Tyto pravidelné hodinky se určitě
stanou součástí našeho programu

INFORMACE PRO KLIENTY

