JITŘENKA
Květen 2017

Karel Hynek Mácha
Máj
Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
květoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v křovích stinných
zvučelo temně tajný bol,
břeh je objímal kol a kol;
a slunce jasná světů jiných
bloudila blankytnými pásky,
planoucí tam co slzy lásky.

Zápis ze společného setkání obyvatel

Setkání konané dne:

6.4.2017

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 :

21 klientů

Přivítání klientů

Na společném setkání bylo projednáno:
P. ředitel Janoušek:
- Stále trvá soudní spor s církví ohledně navrácení majetku. V současné
době není nic nového.
- Včera (5.4.2017) se propadla vozovka mezi kaplí a kuchyní, proto
prosím o zvýšenou opatrnost. Místo je uzavřené a už nyní se pracuje
na jeho opravě.
- Zahrada – paní zahradnice je stále v pracovní neschopnosti a vypadá
to, že minimálně celý duben ještě bude.
- Apeluji na Vás, uschovávejte si svoje finanční prostředky a cennosti
důkladně. Nenechávejte volně položené peníze, peněženky ani
cennosti. Máte svoje trezorky, kam si vše ukládejte a trezorek
zamykejte. Nejlépe nechávejte peníze na účtu a vybírejte si jen tolik,
kolik aktuálně potřebujete. Doporučuji nemít u sebe větší finanční
hotovost.
- Bohužel budeme muset do budoucna přistoupit k tomu, že budeme
instalovat záznamové kamery do společných prostor, aby byly pokryty
všechny vstupy do Vašich pokojů.

P. Holasová:
- Prosím neodnášejte nádobí na pokoje, hlavně se to týká oddělení A2
a A3. Nádobí nám potom chybí při výdeji stravy.
- Pokud někomu nejde zamykat trezorek, skříň nebo pokoj, prosím
nahlaste nám to, abychom mohli tento problém vyřešit.
- Připomínám také možnost uložení cenností ve velkém trezoru
domova.
- Doporučuje Vám vše zamykat a klíč nosit neustále u sebe.
- Co se týká nočního zamykání se na pokoji, samozřejmě pokoj můžete
zamčít, jen prosím nenechávejte pootočený klíč ve dveřích. Pokud by
bylo potřeba, nedostali bychom se k Vám.
Informace o chystaných akcích:
- 10.4. – 13.4.2017 velikonoční kavárničky.
- 20.4.2017 – přijde Štěpánka se svojí přednáškou o morčatech
- 27.4.2017 - čarodějnice
Dotazy a připomínky:
- Pokácená bříza na zahradě nám bude teď přes léto dost chybět. Bude
na jejím místě něco jiného?
o Budeme plánovat s paní zahradnicí, co by bylo vhodné na místě
pokácené břízy vysadit.
Děkujeme, že jste přišli. Hezký den.

Zapsala:

Bc. Erika Jarůšková

V Moravské Třebové dne 6.4.2017

Společné setkání obyvatel ohledně stravy
Dne: 19.4.2017
Přítomni - počet klientů: 17
- zaměstnanci domova: Mgr. M. Janoušek, Bc. Romana Holasová,
Ilona Bednárová, Petr Richter, Marie Topinková
Zápis:
Nutriční terapeutka přivítala klienty
- Zhodnocení + rekapitulace stravy kolem Velikonoc – klienti byli
spokojeni
Připomínky ze sešitů z jednotlivých oddělení:
- Nevhodný makový závin
o Máte ho 1x měsíčně, snažíme se, aby byl jídelníček pestrý
- Výborný oběd byl sekaná, svíčková a knedlík
o děkujeme za pochvalu
- Bavorské koláče byly slané
o vždy máte pečivo na výběr tak, aby si každý našel to, co má
rád.
- Co znamená DODATEK na jídelníčku u večeře?
o to je ten chleba a mléko, které máte odpoledne na jídelnách
na oddělení
Nutriční terapeutka představila jídelní lístek na květen. Klienti neměli
připomínky.
Přání klientů:
- Domácí lečo (ne to kyselé kupované) – ano, uděláme, jen
počkáme, až bude dostupnější zelenina
- Bramboráky

- Koprová omáčka
- Rajská omáčka
- Zelňačka
Děkujeme za účast a připomínky

Zápis provedl: Bc. Erika Jarůšková

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

Přehled akcí na měsíc květen

9.5.2017 ve 13:30hodin Vám popovídá o chovu morčat malá 8letá
chovatelka Štěpánka Šimonová
kulturní místnost odd. A 3

18.5.2017 beseda o společenských hrách s p. Frajvaldem
čas a místo konání bude upřesněno

SVÁTKY – KVĚTEN
7.5. Stanislav – Barák, Šolta
15.5. Žofie – Mlatečková, Tvrdá
23.5. Vladimír – Dostál
24.5. Jana - Hlaváčová
NAROZENINY – KVĚTEN
1.5. Anežka Hochmanová
Marie Hruštičková
2.5. Růžena Topolovská
3.5. Josef Dvořák
4.5. Marie Třísková
6.5. Božena Holešinská
10.5. Marta Laštůvková
20.5. Naděžda Bušinová
Vlastimil Kolařík
21.5. Zdeněk Koutský
22.5. Juraj Ferenc
23.5. Hermína Špačková
24.5. Aloisie Odvářková
29.5. Marie Adámková

V měsíci dubnu nastoupili do domova pro seniory:
František Sedláček

z

Jevíčka

Jarmila Sýkorová

z

Březové / Svitavou

Milada Rychlá

z

Vísky u Jevíčka

Josef Šembera

z

Lanškroun

Žofie Mlatečková

z

Hradce / Svitavou

V měsíci dubnu zemřeli:
Vlasta Komárková

Česko svítí modře

V celé České republice probíhá 2. – 30.4.2017 kampaň Česko svítí
modře. Jde o 4. ročník osvětové kampaně pro zvýšení povědomí o
autismu.
Autismus = porucha autistického spektra (PAS) je zdravotní,
neurovývojové postižení, které ovlivňuje psychický vývoj člověka. Jde o
vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Duševní vývoj dítěte je
narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti.
Jedná se o stále diskutovanější problém současné společnosti a to jak
z hlediska závažnosti tohoto handicapu, tak také z hlediska četnosti jeho
výskytu. V současné době žije s tímto handicapem v České republice
podle odhadů 200 000 osob.
Proč právě modrá barva? Je symbolem komunikace – jedné ze tří
oblastí, které jsou pro osoby s PAS problematické a pro vzájemné
porozumění zcela zásadní. Lidé mohou svoji podporu vyjadřovat například
nošením modrého oblečení.
Laskavárna v Moravské Třebové vyhlásila soutěž Modrá fotka, do které
jsme se zapojili i my. Vyfotili jsme se v modrém a fotografie zaslali do této
soutěže. Vyjadřujeme svoji podporu lidem s autismem a zároveň
soutěžíme o poukaz do Laskavárny. Vyhodnocení proběhne 15.5.2017

Erika Jarůšková

Volnočasové aktivity
V měsíci dubnu nás přišel už po sedmé potěšit pan Šedivý
s Hašlerovými písničkami i popovídáním si.

10.4. – 13.4. jsme si připomněli velikonoční svátky na našich
velikonočních kavárničkách.
Zavzpomínali jsme na průběh svátků doma, připomněli si různé tradice
těchto velikonočních svátků. Na odpoledních příjemných posezení ke
kávě a čaji nechyběli tradiční Jidáše, které jsme si sami upekli.

Každý rok se slétáváme s našimi kamarádkami ( čarodějnicemi)
z různých koutů naší republiky. Letošní slet jsme měli ve společenské
místnosti na „ A3“. Dopoledne jsme si uvařili zázračný lektvar, který jsme
odpoledne společně vypili.
U tohoto lektvaru jsme si popovídali o pověrách a legendách našeho
čarodějnictví. Společně jsme si zazpívali a rozloučili se. Za rok se těšíme
na další „ SLET ČARODĚJNIC“.

Skoupá, Kranichová

Oddělení A

Na oddělení ,,A“ pracujeme s klienty individuálně i v malých skupinách.
V rámci reminiscence (vzpomínání) nás v květnu čekají témata: Máj –
lásky čas a Květen – konec lásky.
Těšíme se na hezké počasí, abychom mohli na procházky do naší
rozkvetlé zahrady.

Pavla Skoupá

Oddělení D
V měsíci dubnu ve společenských aktivitách jsme se věnovali
skupinovým aktivitám, kde cvičíme paměť nebo hrajeme společenské
hry. Každý pátek se scházíme na oblíbené hodince muzikoterapie.
Sledovali jsme filmy různých žánrů.
Už se těšíme na pěkné počasí, abychom mohli chodit společně ven.

Jana Kranichová

