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Košíky už jsou vrchovaté,
vy na květy však vzpomínáte,
když rozpukly a zrůžověly
a přiletěly první včely.

Ta tam je křehká krása jejich,
žebříky vidíš po alejích.

Na drátě, který teskně zpívá,
vlaštovka sedí zimomřivá
a déšť jí stéká po fráčku.

Je září, měsíc pasáčků.

Zápis ze společného setkání obyvatel
Setkání konané dne: 16.8.2018
Místo setkání:

společenská místnost A3

Přítomní pracovníci:

Mgr. Milan Janoušek - ředitel
Bc. Romana Holasová – zástupce ředitele,
vedoucí úseku přímé péče a sociální

pracovnice
Iveta Cinková – vedoucí zdravotního úseku
Přítomní obyvatelé:

26 klientů

Po přivítání klientů se ujal slova pan ředitel. Zdůraznil, že do konce roku
se zdražování v Domově neplánuje, ale je možné, že vzhledem ke
zdražování energií, potravin, pohonných hmot se budou platby navyšovat
během příštího roku.
Rekonstrukce budovy D:
Rekonstrukce bohužel nepokračuje tak, jak bylo naplánováno a jak
bychom si přáli. Stále se pracuje na střeše, která měla být již hotová.
Kolaudace je naplánována na 15.12.2018. Až bude vše hotové, proběhne
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Paní Cinková vyjádřila svoje potěšení, že toto horké léto zvládají všichni
obyvatelé domova velmi dobře. Naštěstí nedošlo ve spojení s horkým
počasím k žádným závažným zdravotním komplikacím. Současně
pochválila personál, že dobře zvládá v těchto horkých dnech svoji práci na
odděleních.

Pan ředitel připomenutím, že v celé budově na chodbách a v jídelně jsou
rozmístěny větráky. Podle dlouhodobých předpovědí meteorologů nás
taková horká léta čekají i do budoucna. Vedení domova poroto zvažuje
nakoupení přenosných klimatizací.

Dotazy:
Chystá se zdražování vody kvůli suchu?
Do konce tohoto roku ne. Všichni bychom měli ale s vodou šetřit.
Pokud by někde protíkalo WC nebo kapal vodovodní kohoutek, je
třeba na to hned upozornit.

Po rekonstrukci budovy D – budou tam dražší platby?
Ano, po rekonstrukci počítáme s navýšením úhrad na budově D.

V noci je na ulici a v parku velký hluk.
S tím se bohužel nedá ze strany domova pro seniory nic dělat.

Kdo bude platit novou nemocnici v Moravské Třebové?
Financovat ji bude Pardubický kraj. Hotová by měla být v roce 2020.

Blíží se volby do zastupitelstva. Volební místnost bude v zaměstnanecké
jídelně. Jako vždy, kdo bude chtít volit na pokoji, volební komise za ním
přijde. Všechny podrobnosti budou včas zveřejněny.

V září nás čeká vystoupení manželů Sklaníkových.

Zápis provedla: Pavla Skoupá

Společné setkání obyvatel ohledně stravy
Dne: 8.8.2018
Přítomni - počet klientů: 27
- zaměstnanci domova: Mgr. Milan Janoušek, Ilona Bednárová,
pí.Čížková,
Zápis:
Po přivítání nabádal pan ředitel obyvatele domova, aby hodně pili. Nutriční
terapeutka souhlasila s připomenutím, že v takto horkých dnech je dobré
pít často a různé druhy tekutin – čaje, vodu, džus, šťávu s vodou. Hlavně
ne ledové nápoje, pro organismus je to velký teplotní šok.
Připomínky a pochvaly ze sešitů:
Výborné smažené žampiony – velká pochvala
Krůtí plátek byl velmi dobrý, měkké maso.
Rajská omáčka 26.7.byla velmi dobrá
K večeři byla 24.7. šunka, která byla velmi nahrubo nakrájená.
Nechutnal nám brokolicový nákyp.

Již 2x jsme zkusili odebrat pečivo od firmy NOPEK. Byl to konkrétně chléb
a koláče. Klientům toto pečivo velmi chutnalo, proto se bude 1x týdně brát
pečivo od firmy NOPEK, aby měli klienti změnu.
Pokud jsou k večeři samotné brambory a k nim kefír, stává se, že kefír
někteří klienti nepijí, a ten se vyhodí. Proto je klientům nabídnuto, že místo
celého balení kefíru dostanou hrnek kefíru a z ušetřených peněz se navýší
norma na brambory. S tímto klienti souhlasí.
Přes horné dny klienti u snídaně nevypijí tolik bílé kávy. Proto nabídnuto,
že bílá káva bude bývat pouze 1x týdně. Až se venku ochladí, bude opět
bílá káva podávána 2x týdně. Klienti s tímto návrhem souhlasí.

Dotazy:
V televizi mluvili o zdražování potravin.
U nás zatím zdražování úhrad za stravu nechystáme.
Ve Svitavách prý uhynuly ryby. Je to pravda?
Na rybníku Rosnička se přemnožily sinice a opravdu tam hynou
ryby.

Přání klientů:
-

Lečo
Francouzské brambory
Smažený květák
Bramboráky
Palačinky
Koprovka
Žemlovka
Hanácké koláče
Čevabčiči
Ražničí
Bramborové švestkové knedlíky

Zápis provedla: Pavla Skoupá

SVÁTKY – Září
10.9. Irma – Kladivová
12.9. – Marie – Adámková, Bílková, Brziaková,Bušinová Čepilová,
Fejlová, Franková, Hruštičková, Kašparová, Kopecká, Krausová,
Krčilová, Musílková, Nádvorníková, Navrátilová, Otáhalová,
Rosenbergová, Staříková, Svojanovská, Šauerová, Ticháčková
16.9. Ludmila – Dvořáčková, Hainzová, Knollová, Navrátilová, Nečasová,
Shupplerová
17.9. Naděžda – Bušinová
NAROZENINY – Září
3.9. Milada Brachová, Marie Franková
5.9. Marie Otáhalová
9.9. Božena Seidlová, Stoyana Taneva Nikolova
11.9. Anežka Pinkavová, Hedvika Indráčková
12.9. Vladislav Procházka
15.9. Bohumil Kroulík
Ludmila Schupplerová
18.9. Ludmila Knollová, Václav Nosek
19.9. Věra Grubrová
22.9. Marie Odehnalová
24.9. Marie Dvořáková, Růžena Procházková
26.9. Marie Bílková, Vlasta Konopáčová, Agnesa Svobodová

Noví obyvatelé DpS:

Simonová Alena

z

Opatova

Nárožná Anna

z

Březiny

Remta Miloslav

z

Mor. Třebové

Kadlecová Antonie

z

Kunčiny

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

V měsíci srpnu zemřeli:

Ferenc Juraj
Třísková Marie
Čechová Libuše

Volnočasové aktivity

28.8. jsme se sešly, abychom jako každý rok zpracovaly jablka z naší
zahrady. Paní zahradnice nám připravila jablka a my dopoledne jablíčka
připravily. Uvařily jsme kompot a odpoledne kompot rozdaly klientům po
pokojích. Děkujeme všem pomocnicím, které pracovaly a další várku
kompotu zase uvaříme.

Pavla Skoupá

31.8. jsme přijali pozvání Domova pro seniory v Prostějově a vyrazili na
meziústavní sportovní hry. V celkem 10-ti disciplínách se utkalo 11
úžasných týmů. V této silné konkurenci se nám sice nepodařilo umístit
se na stupních vítězů, nicméně jsme si užili naprosto báječný den.
Sluníčko nám svítilo na záda a loudilo naše úsměvy. Podali jsme nejlepší
sportovní výkony, jaké si umíte představit. Potkali jsme se se „starými“

známými, ale také jsme navázali nějaké nové známosti. Pochutnali jsme
si nejen na grilované klobásce a domů potom odjížděli velmi spokojeni.

Erika Jarůšková

Září

Nový podzim na nás mává,
zralé plody nám podává:
švestičky i hruštičkybudou moku flaštičky:
slivovičky pro zdraví,
zlaté vínko zotaví.

Každý rád se napije,
pan doktor však varuje:
na míru vždy dobře dbejte,
cenovky si pohlídejte,

náladu si udělejte.
Ale na paměti mějte:
radši dejte penízky
na salátek, na řízky!

Vítr fouká, honí mraky,
pod nimi však ale taky
zní dětský hlas, dětský smích,
když se jim kroutí ve dlaních

řady draků okatých,
do provázků zajatých,
utíkat si rádi zkusí,
děti je pak honit musí.

Sluníčko se občas skryje,
denní světlo ukrajuje,
musíme však kolem hleděti,

DOBRO A KRÁSU
VE VŠEM STÁLE VIDĚTI!

M. Krčilová

Jak padlo moje předsevzetí –
Nikam jsem nechtěl jet a přece jsem jel.
Jo ono se to dobře řekne “ Už nikam nepojedu, zatracené klouby, nohy
už neslouží,“ ale když se sejdou 2 akce na stejný den, jednak Bitva u
Blosbergu, spojená navíc s odhalením pomníku, jednak zájezd na
zámky, kde jsem nikdy nebyl – tak se člověče rozhodni! Navíc měl přijet
vlak tažený parní „mašinou“ a to částečně rozhodlo. Ráno hurá na
nádraží a ono „Prd“ vlak přijel, ale netáhla ho „pára“ ale starý diesel 1435
řečený „Buchar“, tak jsem se vrátil „domů“ a odpoledne hurá na výlet. No
autobus byl nacpaný, jeli jsme k jihu směrem na Letovice a já ke své
hrůze zjistil první zradu. Já, který po 17 letech na lokomotivě jsem 7 let
jezdil jako závozník s kamionem s čokoládou po celé Evropě jsem měl
žaludek jak na vodě. No to nic! Při prohlídce zámku v Lysicích jsem zjistil
něco horšího: když se pomalu postupuje a z neustálého výkladu, jsem
ztrácel cit v nohách a abych se nesložil (stalo se to jedné paní) jsem se
raději průvodci omluvil a prohlídku ukončil. Nakoupil jsem si nějaké
upomínky a čekal venku až do odjezdu. Musel jsem vypadat dost špatně,
protože při delší cestě do Rájce – Jestřebí, jsem seděl za řidičem a můj
žaludek mi dal pokoj. V Rájci jsem místo prohlídky dal přednost focení
v parku a nákupu suvenýrů. Když jsme přijeli domů, tak jsem sotva došel
na pokoj a když jsem se zul a plácnul jsem sebou do křesla, tak jsem si
v duchu řekl „ Ty starej pitomče, jestli ti to bylo zapotřebí? Jak seš starej,
tak seš blbej! Už to definitivně zapíchni a když, tak jedině doma!“
Jak mě řekl bráška: Máš roky? Jo, máš. Máš rozum? Asi ne, jinak bys
nedělal takové pitomosti! A měl pravdu. To radí i Vám milí čtenáři

Vláďa Švanda Dostál

Významné a mezinárodní dny v září
7.9. – Den otevřených památek v ČR
– Jak již z názvu - dne otevřených dveří
památek v ČR vyplývá, jsou v celé
České republice zpřístupněny památky,
nebo-li dědictví českého národa zcela
zdarma, což vítají hlavně rodiny s
dětmi.

8.9. – Mezinárodní den gramotnosti - Je velmi důležitým dnem. Jedná se o
připomínku toho, jak důležité je pro nás v dnešní době čtení, psaní, počítání.
Gramotnost je jedním ze základních stavebních kamenů inteligence národa a
jedná se o velice důležité aspekty našeho života.
16.9. – Den církevního školství - V České republice se poprvé slavil roku 2000,
neboť za předešlého režimu v naší zemi církevní školy neměly šanci na existenci.
Právě v tento den se církevní školy v ČR propagují, aby oslovily co nejvíce
potencionálních studentů.
21.9. – Mezinárodní den Alzheimerovy choroby – Poprvé se připomněl v ČR
roku 1998. Cílem toho dne je zvýšit podvědomí a této těžké nemoci, kterou ve
stáří mnoho lidí podceňuje. Prvními příznaky je zapomnětlivost a emocionální
výjevy. Vyléčit se Alzheimerova choroba nedá, ovšem v poslední době jsou již
velmi dobré lékařské výsledky s její stabilizací. Zároveň se dlouhodobě řeší, jaká
je správná prevence předcházení této nemoci a podle posledních výsledků se
ukazuje, že nejlepší není bystřit mozek třeba křížovkami, ale naopak fyzická
práce.

21.9. – Mezinárodní den míru - V roce 2001 definitivně schválilo Valné
shromáždění OSN Mezinárodní (Světový) den míru, který nám připomíná
soudržnost, ale i války, které již byly naštěstí ukončeny. Tento den se slaví po
celém světě.
22.9. – (Evropský) Mezinárodní den bez aut - spadá pod týden Evropského
týdne mobility, který začíná 16. září. Tento
den nám, stejně jako celý týden mobility,
poukazuje na jiné alternativy dopravy,
hlavně ty ekologičtější, tak i Den bez aut
slouží k tomu, abychom si uvědomili
dopad na životní prostředí právě z
výfukových plynů automobilů.

23.9. – Mezinárodní den neslyšících - Cílem Mezinárodního dne neslyšících je
upoutat pozornost na jejich ztíženou situaci. I
přesto, že se postupem času zlepšují podmínky
pro neslyšící, musí denně překonávat spoustu
překážek. Například nemohou telefonovat, což
je v případě přivolání první pomoci velmi složité
apod., ale naštěstí již existují systémy, které
umožňují komunikaci a snazší život lidem s tímto postižením.
30.9. – Mezinárodní den překladatelů - nebyl určen na 30.9. jen tak. V tento
den slaví svátek patron překladatelů svatý Jeroným. Tlumočníci či překladatelé
jsou v dnešním světě poměrně důležitá povolání, neboť se celý svět globalizuje a
propojuje a s nástupem informačních technologií zrychluje a nejen obchody
probíhají mezinárodně i mezikontinentálně a v mnoha případech se bez překladu
neobejdeme.

Zdroj: internet

KOMUNÁLNÍ VOLBY DO MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
SE KONAJÍ VE DNECH
5. A 6. ŘÍJNA 2018

 Ve volebním okrsku v Domově pro seniory mohou volit ti,
kteří :
- mají trvalé bydliště na adrese Svitavská 308/8, Moravská
Třebová – Domov pro seniory
- mají trvalé bydliště na adrese Svitavská 20, 24, Moravská
Třebová
TEDY SPADAJÍ POD VOLEBNÍ OKRSEK.

 Klienti domova, kteří mají jiné trvalé bydliště se mohou
voleb účastnit pouze ve svých volebních okrscích.

SOUČASTNĚ SE BUDOU KONAT VOLBY DO SENÁTU
PARLAMENTU ČR
VE DNECH 5. A 6.ŘÍJNA 2018

 Ve volebním okrsku v Domově pro seniory mohou volit ti,
kteří:
- mají trvalé bydliště na adrese Svitavská 308/8, Moravská
Třebová – Domov pro seniory
- mají trvalé bydliště na adrese Svitavská 20, 24, Moravská
Třebová

- mají jiné trvalé bydliště, které spadá do volebního obvodu č.
50 se sídlem ve Svitavách a jsou zapsání ve zvláštním
volebním seznamu, nebo mají voličský průkaz vydaný úřadem
v místě svého trvalého bydliště

V PŘÍPADĚ II. KOLA SENÁTNÍCH VOLEB SE BUDOU VOLBY
KONAT VE DNECH 12. A 13.ŘÍJNA 2018

V případě Vašeho zájmu o podrobnější informace můžete kontaktovat
sociální pracovnice domova.

Všichni klienti s trvalým bydlištěm mimo volební okrsek Domova pro
seniory, kteří bydlištěm spadají do volebního okrsku č. 50 budou osobně
osloveni a v případě jejích zájmu jim sociální pracovnice vyřídí vše
potřebné pro účast ve volbách do Senátu .

Romana Holasová

NEDOSTATEK NÁDOBÍ K SERVÍROVÁNÍ STRAVY
Vždy jednou za čas musíme řešit „ zapeklitý“ problém, a to nedostatek
nádobí k servírování stravy. Tento problém se především týká klientů
ubytovaných na oddělení A2 a A3.
Jedna část klientů, a to především ti, kteří chodí do jídelny, je nespokojená
s nádobím, nyní se jedná o velikost hrnku, v kterých je jim strava
servírována. A ta druhá část, která jí především na pokoji, že jim odnášíme
naše nádobí, které si tam nashromáždili.
Celá situace vypadá tak, že řešení ani nemá. Proto si dovolím navrhnout
jednoduché řešení spočívající v tom, že každý klient, který má představy
o velikosti, tvaru, barvě apod. jak má například ten jeho hrnek vypadat, si
pořídí svůj soukromý, který naplňuje jeho představy. A ti, kteří chtějí mít
na pokoji větší počet např. již zmíněných hrnků, si potřebný počet pro
osobní potřebu doplní.
Bude-li někdo z vás potřebovat pomoc při nákupu, může se obrátit na
svého klíčového pracovníka, nebo vám rádi pomůžeme i my sociální
pracovnice.
Romana Holasová

INFORMACE K VÝPLATĚ DŮCHODU
V letošním roce bude poprvé v září vyplácen v jiném termínu, než máme
z předchozích let zažité. Změna je v souvislosti s novými „ Pravidly pro
výplatu důchodu obyvatelům zařízení sociálních služeb“ vydaných ČSSZ
a platných od 1.2.2018.
Jedná se o změnu termínu výplaty důchodu připadne-li výplatní den – tedy
15. na den pracovního volna. Dle těchto pravidel se důchod vyplácí až
první následný pracovní den tj. v případě měsíce září 17.9.2018.
V letošním roce bude pak ještě posunuta prosincová výplata
důchodu a to na 17.12.2018.

Romana Holasová

