JITŘENKA
Listopad 2018

PODZIM
Katka Šulová

Padá listí už je tu zas,
sychravé počasí podzimní čas.
Děti se radují pouštějí draky,
létají vysoko mezi mraky.
Připravte si čepice,
kožichy i rukavice.
Přijde zima velmi brzy
a ráno budou velké mrazy.

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

11.10.2018

společenská místnost A3

Přítomní pracovníci:

Mgr. Milan Janoušek – ředitel

Bc. Romana Holasová – zástupce ředitele, vedoucí úseku
přímé péče a sociální pracovnice
Přítomní obyvatelé:

29 klientů

Přivítání klientů
Pan ředitel informoval klienty o technických úpravách a změnách v oblasti úhrad.
Technické úpravy – v týdnu od 23.10. budou zahájeny opravy ohřevu teplé vody.
Předpokládaná doba oprav je 1 týden a poté již budou probíhat maximálně drobné
dokončovací práce. Práce budou realizované v době od 7:30 hod do 19:00 hod.
Pro napojení na nový systém bude nutné přerušit dodávku teplé vody a vytápění.
Tato činnost bude probíhat v odpoledních hodinách ve dvou maximálně
dvouhodinových intervalech. Tyto odstávky budou probíhat nejdříve od 14:00
hodin.
O přesném termínu budou klienti informováni minimálně s 24 hodinovým
předstihem.
Rizika a omezení spojená s realizací opravy:
- v budově, zejména ve 3 podlaží se budou pohybovat tři zaměstnanci
dodavatelské firmy, z čehož vyplývá možnost omezení pohybu
- možnost zvýšené koncentrace prachu
- možný únik tepla v důsledku odkrývání stropních panelů
- zvýšená možnost požárního nebezpečí

Změny v úhradách – od 2/2019 dojde k navýšení úhrad za ubytování i za
stravu. Náš Domov patří dlouhodobě k organizacím s nejlevnějšími úhradami.
Předpokládáme, že celkově stoupnou úhrady
o 10% a zvyšovat se budou u standartních 1-lůžkových a 2-lůžkových pokojů.
Zvyšování úhrad se nebude týkat alternativních pokojů (náhradní pokoje).

Rekonstrukce: práce pokračují v termínu. Kolaudace musí proběhnout do konce
roku 2018, přičemž je možné, že drobné dodělávky budou probíhat ještě
začátkem roku 2019. Během února a března bude probíhat stěhování klientů na
budovu D. Budova C, kde vznikne služba Domov se zvláštním režimem, by
měla být pro klienty otevřena od května 2019.

Předpokládáme, že budeme nabírat nový personál a to do přímé péče a
volnočasové pracovnice.

V Moravské Třebové začala nově od října fungovat MHD (městská hromadná
doprava). Jednotná sazba cestovného činí 10,- Kč, přičemž děti a senioři mají
75% slevu. Trasa MHD vede: vlakové nádraží – Lanškrounská – Kubík nemocnice – U Komína – LIDL – Na Písku – Mánesova - Lanškrounská –
vlakové nádraží.

Zápis provedla: Zuzana Kolářová

Společné setkání obyvatel ohledně stravy
Dne: 31.10.2018
- přítomni
- počet klientů: 12
- zaměstnanci domova: - Ilona Bednárová, L.Gondová
Zápis:
Paní Bednárová přivítala klienty a omluvila nepřítomnost pana ředitele a paní
Holasové.
Dále představila klientům novou paní kuchařku.
Připomínky a pochvaly ze sešitů:
- Káva u večeře – nevypije se, potom se půl várnice vylívá.
Kávu k večeři tedy nebudeme dávat tak často.
A co káva ke snídani? Dáváme ji 2 – 3 x týdně. To je v pořádku? –
Ano, klienti spokojeni.
(V letních měsících byla podávána pouze 1x týdně)
- Pochvala za jablečný závin, byl výborný.
Děkujeme za pochvalu, brzy ho opět zařadíme, protože je sezóna
jablek.
- Pochvala za výborná jídla: kotleta s nivovou omáčkou, hanácké koláče,
knedlo – vepřo – zelo, smažený květák
- Nemohli byste místo jablek dávat čerstvou jablečnou přesnídávku?
Plánujeme pořídit na oddělení mixéry, kde Vám na požádání
pracovníci přímé péče jablko nebo i jiné ovoce rozmixují.
- Na večeři byl špatný Hermelín!
O tomto problému víme. Klienti d ostali náhradu. Omlouváme se.
- Děkujeme kuchařkám za dobré vaření. Náš obdiv, že vaří pro tolik lidí.
Děkujeme a moc rádi vyřídíme v kuchyni.

Dne 26.10.2018 proběhla ochutnávka nového pečiva od pekárny NOPEK. Zpětná
reakce od klientů nebyla. Dle uvážení paní nutriční zkusíme zařadit chia chléb
a pravděpodobně špaldový koláč, který budeme podávat jako zákusek k obědu.

Od 5.11. bude místo Flory máslo.
Nově také zařadíme do jídelníčku 1x týdně actimely od Danone (mléčné nápoje
ochucené i neochucené)
Paní Bednárová seznámila klienty s jídelníčkem na listopad. Byl přijat bez
připomínek.
Na Vánoce budou mít klienti opět možnost výběru z tradičně podávaných jídel.
Přání klientů:
Buchtičky s krémem
Řízek, smažený květák, smažené žampiony
Hanácké koláče
Pečený holuby, co sami létají do pusy
Přání budeme plnit, ale pečení holubi určitě nebudou 

Zápis provedla: Katka Schoberová

SVÁTKY – LISTOPAD
4.11.Karel – Černušák, Janků, Poul
19.11. Alžběta – Sedláčková
24.11. Emílie – Švandová, Urbášková
Dodatečně přejeme vše nejlepší k svátku p. Elišce Krönerové, která
měla svátek 5.10. .

NAROZENINY - LISTOPAD
5.11. Petr Krúpa
6.11. Marie Šauerová
11.11. Františka Kocarová
17.11. František Hrabal
19.11. Jarmila Grossová
24.11. Vladimír Dostál
25.11.Bohumila Luterová
29.11. Františka Chaloupková

V měsíci říjnu nastoupili do domova pro seniory:
Eva Javoříková

ze

Svitav

Aranka Štěpánková

z

České Třebové

Jindřiška Vítková

z

Moravské Třebové

V měsíci říjnu zemřeli:
Anna Klímová

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

Přehled akcí na měsíc listopad
V měsíci listopadu se uskuteční dušičkové kavárničky. Datum, čas
a místo upřesníme prostřednictvím plakátků.

Listopad
V listopadu listí spadem
báseň se vždy zabývá,
sluníčko se třese chladem,
do mlhy se ukrývá.
Těžké mraky nebem plují,
déšť zem ztuhlou umývá,
stromy zplihlé smutně stojí,
světla kvapem ubývá.
Svižné větry kolem dují,
všechny květy zhynuly,
zahradníci věnce vijí,
by rovy milých zdobily.
V vroucím lásky zadumání
kolem vážně postávají
ti, kdo vzpomínky si chrání,
přátelům všem díky vzdávají.
Po chvíli pak odcházejí
do života strastí víru
a své drahé zanechají
v místě ticha,
klidu,
míru …
M.K.

Významné a mezinárodní dny v listopadu
1.11. – Svátek všech svatých – slavnost všech svatých připomíná všechny svaté,
nikoli pouze ty, kteří byli oficiálně kanonizováni. Tento svátek slaví všichni
křesťané - západní křesťanství slaví svátek všech svatých v tento den, tj.
1. listopadu, východní křesťané, kteří užívají většinou Juliánský kalendář, slaví
první neděli po letnicích. Většina západních křesťanů i Římsko-katolická církev
navazují na 2. listopadu, na který připadá památka zesnulých.
2.11. – Památka zesnulých - památka všech věrných
zesnulých či v1pomínka na všechny věrné zesnulé,
nebo lidově řečeno - dušičky, jsou svátkem, kdy se
římsko-katolická církev modlí za zemřelé. Tradičně se
v našich zemích navštěvují hřbitovy, pokládají se
květiny a zapalují se svíce. Vzpomínky na zemřelé se drží ve všech koutech světa,
ovšem v podstatně jiné formě než u nás. Nejznámější variantou tohoto svátku,
který se postupně dostává i k nám je Halloween.
5.11. – Mezinárodní den romského jazyka – mezinárodní den tohoto exotického
jazyka má oslovit nejen Romy, ale i širokou veřejnost a vzbudit v ní větší zájem
o jazyk a jinou mentalitu občanů. Romština má osmý pád a přídechové hlásky,
které čeština nemá. Jejími příbuznými jazyky jsou hindština či bengálština.
Romský jazyk je stále více na ústupu, a proto se lingvisté snaží vyučovat jej i ve
školách, a pořádají jazykové kurzy pro širokou veřejnost.
9.11. – Mezinárodní den doje proti fašismu a antisemitismu – tento den nám
má primárně připomenout listopad 1938, konkrétně křišťálovou noc z 9. 11. na
10.11 kdy prováděl protižidovský program v Německu. Zároveň nás má tento den
upozornit na stále živoucí fašistické a antisemitské názory i v dnešní době a jejich
nebezpečnost pro společnost.

11.11. – Mezinárodní den válečných veteránů - tento den se slavil již dříve po
celém světě, ale v ČR byl uznán až roku 2001. Jedenáctý listopad nebyl určen
náhodou, roku 1918 byly ukončeny boje I. světové války podepsáním mírové
smlouvy mezi Německem a Spojenci. Tento den zároveň upozorňuje na život
válečných veteránů i na to, že bychom neměli zapomínat na ty, kteří nasazují život
za uchování míru. Váleční veteráni jsou většinou na obou stranách barikády
a bohužel nikdo z ""obyčejných"" lidí si válku nepřeje, ale přesto se jí musí
účastnit."
13.11. – Mezinárodní den nevidomých - další ze
světových dnů věnovaný zraku. Mezinárodní den
nevidomých je věnován na památku výročí úmrtí
zakladatele první školy pro nevidomé Valentina Haüy
(1745-1822).
14.11. - Den bez aut - tak jako týden mobility má poukázat na jiné možné
dopravní prostředky, tak i Den bez aut poukazuje na
různé druhy dopravy, jako je například kolo, městskou
hromadnou dopravu, která přepraví více cestujících než
automobil, kde lidé jezdí individuálně. V některých
městech jsou autobusy poháněny zemním plynem, tudíž
jsou šetrné k životnímu prostředí.
18.11. – Mezinárodní nekuřácký den - se připisuje vždy na 3. čtvrtek
v listopadu. Nekuřácký den by měl být osvětou pro kuřáky, že nejen sami sobě
kazí zdraví, výpary z cigaret poškozují zdraví i nekuřáků tzv. pasivních kuřáků,
kteří trpí mnohdy víc jak kuřáci. V tento den se pořádá celá řada akcí
upozorňujících na tuto problematiku, upozorňují zároveň na škodlivost kouření
v přítomnosti dětí.

19.11. – Světový den toalet - ano záchod má svůj den! I přesto, že ve většině států
a měst jsou toalety již samozřejmostí, stále existují místa, kde tomu tak není.
Například Etiopie, Keňa a další africké země. Není zde výjimkou, že tamní
obyvatelé svojí potřebu vykonávají přímo na ulici (pro turisty odstrašující
pohled). Světový den toalet má za úkol zvýšit podvědomí o tomto problému, které
s sebou nese spoustu onemocnění a zároveň šířit a oslavovat hygienu.
21.11. – Světový den televize - vznikl na počest J. L.
Bairda, který jako první udělal přenos obrázků po
telegrafických drátech - vynález století! V tehdejší
Československé republice se s velkou slávou televize
spustila roku 1953. V dnešní době si většina z nás
nedokáže život bez televize vůbec představit.
21.11. – Světový den pozdravů - se slaví právě zdravením na ulici byť jindy
cizích lidí. Tento den se slaví a zdraví po celém světě ve 180 zemích. Popudem
tohoto dne byla válka mezi Arabi a Izraelci,
jeden

americký

student

Michael

Mc

Cormack se chtěl válce postavit a dokázat, že
spory jdou řešit i jiným způsobem a prvním
symbolem komunikace je právě pozdrav,
který začal šířit se svým bratrem.
25.11. – Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách - vznikl
roku 1981, ale až roku 1999 byl tento den uznán oficiálně OSN. Tento den má po
celém světě vzbudit pozornost kvůli násilí páchaného na ženách. Více jak
polovina žen se za svůj život setká s určitou tyranií, násilím jak fyzickým tak
psychickým. V tento den pořádá mnoho organizací různé akce, které mají
upozornit na násilí, jak jej identifikovat a jak můžeme pomoci.
Zdroj: internet

Hudba nitra

Kdo na světě by nechtěl žít v klidu a míru? Ovšem lidé si to neuvědomují a
nehledají zdroje, které poskytují klid. Naše vnitřní bytí touží po klidu, ale vše,
co děláme, jen umocňuje náš neklid. Pamatujte si, že ambice jsou kořenem
neklidu. Kdo chce žít poklidně, musí se zbavit ambicí. Klid začíná tam, kde
končí ambice.
Joshua Liebman napsal: „Jako mladík plný bujarého nadšení jsem hledal
naplnění ve zkoumání pozemských slastí. Toužil jsem po zdraví, lásce, kráse,
talentu, síle, bohatství a slávě – a ještě po několika drobnostech, jaké podle mě
patřily k dokonalosti.“ Pak předal svůj seznam jednomu staršímu muži a řekl:
„Jestliže má někdo tohle všechno, je téměř jako bůh.“
A pak napsal: „Kolem očí starého přítele jsem spatřil vrásky pobavení a zároveň
z něj vyzařovala velká trpělivost. „Je to úžasný seznam,“ řekl a zamyšleně se na
něj podíval. „Nicméně se zdá, můj mladý příteli, že jste opomněl to
nejdůležitější. Zapomněl jste na jednu věc, bez níž se to vše změní v příšerná
muka a váš seznam se stane nesnesitelným břemenem.
„A co je ta jedna věc?“ zeptal jsem se ho.
„Zbytkem ořezané tužky přeškrtl celý můj seznam. A poté, co jedním pohybem
zničil mé mladické sny, napsal na papír dvě slova: klidná mysl.“
Hledejte klid. Ale mějte na paměti, že pokud ho nenaleznete v sobě, nenajdete
ho nikde jinde. Klid není vnější jev. Vytváříte ho vy sami a spojuje vás s vnitřní
hudbou, jež zní v každé situaci. Klid je označení vnitřní hudebnosti. Není to
prázdný a nečinný stav mysli, ale velmi pozitivní stav prožívání a vnímání
hudby nitra.
Osho

Návštěva Laskavárny
V průběhu měsíce října, naši klienti navštěvovali Laskavárnu, kde si mohli dát
nějaký dobrý zákusek, pohár, kávu, čaj, pivečko nebo i vínečko.

Dne 2.10.2018 naši klienti navštívili Charitu Moravská Třebová, která pořádala
den otevřených dveří.

