JITŘENKA
Září 2022

NAROZENINY A SVÁTKY V MĚSÍCI ZÁŘÍ SLAVÍ
NAROZENINY SLAVÍ:
❖ 1. 9. – SLAVÍČKOVÁ Maria
❖ 3. 9. – FRANKOVÁ Marie
- JANEČKOVÁ Dagmar
❖ 4. 9. - MIČKOVÁ Hermína
❖ 12. 9. - KRATOCHVÍL Bohumil
❖ 15. 9. – SCHUPPLEROVÁ Ludmila
- KYJOVSKÁ Vlasta (DZR)
❖ 19. 9. – ČERNUŠÁKOVÁ Věra
- ŠTĚPÁNKOVÁ Aranka
❖ 25. 9. – KŘETÍNSKÝ Jiří
❖ 29. 9. – HORÁKOVÁ Antonie

SVÁTEK SLAVÍ:
❖ 12. 9. MARIE – Krčilová, Fejlová, Franková, Navrátilová, Hruštičková,
Svojanovská, Bušinová, Staříková, Mynářová, Sedláková (DZR), Soudková,
Kubatíková, Mikulášková, Helísková, Vašková, Mackerlová, Tichá, Porketová,
Řičánková, Kroupová, Hanáková, Mačátová, Škorpíková, Šilhánová
❖ 16. 9. LUDMILA – Nečasová, Hainzová, Schupplerová, Havlíčková, Mičková,
Vykoupilová (DZR), Nováková
❖ 24. 9. JAROMÍR/JAROMÍRA – Skočovský, Hejman (OS)

ZEMŘELI
➢
➢
➢
➢
➢

OLŠANOVÁ Františka
SVOBODOVÁ Agnesa
KODÝTKOVÁ Libuše
MALÍKOVÁ Hermína
ČERNUŠÁK Karel

DO DOMOVA PRO SENIORY A DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
NASTOUPILI
JÁNKOVÁ Božena

z

Březové nad Svitavou

ZACHAROVÁ Božena

z

Moravské Třebové

KYJOVSKÁ Vlasta

z

Moravské Třebové

Z DOMOVA PRO SENIORY A DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
VYSTOUPILI

________________________________________________________

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ OBYVATEL KE STRAVOVÁNÍ A K CHODU
DOMOVA – 4. 8. 2022
KDY: 4. 8. 2022
KDE: Zimní zahrada, budova D
PŘÍTOMNÝCH KLIENTŮ: 27
PŘÍTOMNÝ PERSONÁL:
- Mgr. Milan Janoušek, ředitel organizace
- Bc. Romana Holasová, zástupce ředitele, vedoucí sociálního úseku,
sociální pracovnice
- Ilona Bednárová, vedoucí stravovacího úseku, nutriční terapeutka
- Dagmar Pospíšilová, aktivizační pracovnice odd. D
- Pavla Skoupá, aktivizační pracovnice odd. A

ZÁPIS:
- Na začátek schůze pan ředitel s pí. Holasovou všechny zúčastněné
přivítali a položili klientům otázku, jak se jim líbí změna, která
v pořádání těchto setkání proběhla – setkání se mimořádně
z technických důvodů, nekonalo na budově A ve společenské
místnosti, jak je tomu zvykem, ale na budově D v zimní zahradě.
Klientům se tato změna líbila.
- Pan ředitel se ujal slova a klientům sdělil informace týkající se
probíhající výměny signalizačního zařízení na budově A a jaké
komplikace jsou s tím spojené. Také klienty informoval o možnosti
přihlášení se na 4. dávku očkování proti virovému onemocnění
COVID – 19. Klienti, kteří by měli zájem o přeočkování, informují
službu konající zdravotní sestru, aby je mohla zapsat na jmenný
seznam.

- Paní Holasová informovala klienty o tom, že jim budou v září – letos
již potřetí – valorizovány důchody. Také informovala o konání
komunálních voleb do zastupitelstev měst a obcí, které se uskuteční
23. a 24. září letošního roku. Klienti, kteří mají v DPS nahlášen trvalý
pobyt, budou mít možnost odvolit si opět v malé společenské
místnosti, na budově A (vedle recepce). Klienti byli dále také
informování

o

termínu

konání

tradiční

akce

„Loučení

s prázdninami“, která se uskuteční v areálu Dps, a to dne 31. 8., ve
středu, v dopoledních hodinách – od 9:30 ve venkovních prostorách
domova a odpoledne, od 13:30 bude pro klienty připraveno posezení
s hudbou – ve venkovních prostorách před údržbou – u budovy D.
- Dále pan ředitel klientům sdělil, že ministerstvo práce a sociálních
věcí se rozhodlo alespoň částečně dorovnat financování sociálních
služeb, tudíž by částka, která domovům chyběla na financování,
z důvodu krácení dotací státem neměla být tak veliká. Klienty také
upozornil, že na podzim opět dojde k navýšení úhrad za stravování
z důvodu vysokého nárůstu zdražování potravin.

ZÁPIS ZE STRAVOVACÍ SCHŮZE:
- Paní Bednárová klienty přivítala a sdělila, že z důvodu neustálého
zdražování potravin a dluhu ve stravování, který vznikl na jaře
letošního roku, než došlo k navýšení úhrad za stravování, bylo nutné
upravit jídelníčky a omezit používání některých výrobků a potravin
z důvodu jejich velmi vysoké ceny a nemožnosti vejít se do kalkulace,
která je na stravování určena. Došlo k jejich nahrazení potravinami
stejně zdravými, ale levnějšími.

HODNOCENÍ STRAVOVÁNÍ ZA UPLYNULÝ MĚSÍC:
- D1: vše v pořádku
- D2: řízek, brambory, salát – výborné
- D3: bez zápisu

Poté pí. Bednárová přečetla jídelníček na měsíc září a vyzvala klienty na
typy, co dobrého by chtěli uvařit.
- Topinky
- Brambory s cibulkou a kefírem
- Častěji bramborovou kaši
- Obalovaný květák
- Zelňačka
- Boršč

Na závěr schůze se pan ředitel, s pí. Holasovou a pí. Bednárovou s klienty
rozloučili a popřáli hezké odpoledne a pěkný zbytek dne. Klienti byli
s pořádáním schůze na budově D velmi spokojeni a požádali, zda by se i
další setkání mohlo uskutečnit na „déčku“.
Zapsala: Dagmar Pospíšilová, PVA odd. D

PŘÍSPĚVEK OD PANÍ KRČILOVÉ odd. D
Vážení čtenáři naší Jitřenky, už jsem se na Vás těšila, že Vám zase něco pro
pobavení napíšu.
Zdravím Vás srdečně.
V televizi se často vyskytuje oblíbený sport. Je paradox, když ve 35
stupních venku se díváme na hokej! Dalšími šampionáty a soutěžemi se
obrazovky jen hemží.
A tak se dovolím pochlubit svými zážitky. Na obecné jsme jen pinkali
balónem. Když míč směřoval ke mě, zakryla jsem si rukama obličej, aby
mě míč netrefil do nosu. Na tekrát ještě dívčí měšťance zavládlo nářadí –
já se na tenkých rukách na ničem neudřžela. Já uměla "na koze", vylézt a
sklouznout, jo a kotoul vpřed i vzad mi šel. Souška učitelka – aby mi
nekazila výzo – přivřela obě oči a s tělocviku mi na vysvědčení dala dvojku.
V roce 1947 se konaly Předsletové tělovýchovné hry mládeže. Byli zde
různé kategorie – chlapci a dívky od mateřských škol (až po učně) s
působivým cvičením mladých vojáků, s hudbou. Cvičila jsem s obručí a
lentou. Bílý dres, červená obruč, modrá stuha. Ale už při nástupu na
Strahovský stadion jsem se ztratila a ocitla se mezi Kolíňačkami.
Duchapřítomně se celé řada posunula a cvičilo se. Vše bylo moc krásné.
Tenkrát poprvé zazněla Poupata (po letech dávali v televizi film z těchto
slavnosti, a já se tam poznala). Chodili jsme po Praze, jeli do ZOO, já jela
bosky, z nových tenisek jsem si odřela paty do krve. I pochod cvičenců jsem
– radostně, že nemusím jít- sledovala z okna. Průvod šel Prahou 4 hodiny.
Na obchodní škole jsme měli zimní cvičení na Červenohorském sedle. Já
měla dvoje tepláky, dobré maminčiny boty a staré lyže. Začátečnice. Učili
jsme se jezdit na příslušných sjezdovkách, já byla víc na zemi než na lyžích,

celá promočená od sněhu. Vylezli jsme si na lehkou tůru na Ovčárnu.
Cestou zpět nás přepadla bílá tma – hrozná mlha. Nebylo vůbec vidět.
Museli jsme jet těsně lyže za lyžemi, jeden za druhým. Hotel nebyl vidět
vůbec, až těsně, když jsme se k němu blížili. Už se mi tam nelíbilo, modlila
jsem se, abychom nemuseli ven. Uvnitř bylo sucho, teplo, instruktoři
vyprávěli zážitky. Však jsme byli venku jen tři dny. Tepláky mi stačily
uschnout. Kristiánky se mi nedařili otočit a na závěr proběhla přehlídka
před naším ředitelem. Při mé jízdě jsem do něj málem narazila, sedla jsem
si na zem a resumé. - "Krčilové, z vás nikdy lyžařka nebude" – Uhodl to.
V létě naše třída měla cvičení v městském parku. Běh po cestách. Utíkala
jsem a začalo mě mocně píchat v boku. Šla jsem krokem, došla jsem první!
Ale až během další čety. Pan profesor mě radostně uvítal. "Sláva" Už jsem
vás chtěl nechat hledat policajtama" Udělala jsem mu větší radost než
vítězky závodu. A na té obchodní škole jsme jednou měli cvičení střelby.
Na školním hřišti! Po řádném poučení jsme šli na věc. Na druhé straně
hřiště na stromě byl připíchnut terč. Já, špatně vidící jsem neviděla na
mušku a zamířila "od oka". Zaznělo zařvání hodné lva, ženské – "co
blázníte! Vždyť jste mě málem zabila! Kulka mi hvízdla kolem ucha. Už
žádná střelba.
To byly moje největší sportovní trriumfy. Doufám, že jako mě, tak i vás
trochu pobavily a zdravím Vás všechny.
M. Krčilová D1

INFORMACE K VOLBÁM A MĚSÍČNÍM ÚHRADÁM

Informace ke konání voleb do
Zastupitelstev obcí
Volby se konají ve dnech 23. a 24. září 2022
Ve volebním okrsku č. 13 – Sociální služby města Moravská Třebová,
Svitavská 308/8 mohou volit:
• státní občané ČR, nebo členského státu EU (dle příslušného
zákona) kteří nemají omezenou svéprávnost k výkonu volebního
práva
• s trvalým bydlištěm ve volebním okrsku
(Svitavská 308/8, Svitavská 20,24 Moravská Třebová)
• volič musí mít platný občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti

Volební místnost: Malá společenská místnost – vestibul budova A
V Moravské Třebové 2.9.2022
Bc. Romana Holasová
zástupce ředitele

Měsíční úhrada dle typu ubytování
Domov pro seniory – budova A
strava

185,00

strava

5 624,00

ubytování

250,00

ubytování

7 600,00

se sociálním zázemím

celkem

435,00

Úhrada

13 224,00

Budova A

strava

185,00

strava

5 624,00

ubytování

240,00

ubytování

7 296,00

celkem

425,00

Úhrada

12 920,00

Budova A
1 lůžkový pokoj

2 lůžkový pokoj
se sociálním zázemím

Domov pro seniory - budova D
strava

185,00

strava

5 624,00

ubytování

250,00

ubytování

7 600,00

se sociálním zázemím

celkem

435,00

Úhrada

13 224,00

Budova D

strava

185,00

strava

5 624,00

ubytování

230,00

ubytování

6 992,00

bez sociálního zázemí

celkem

415,00

Úhrada

12 616,00

Budova D

strava

185,00

strava

5 624,00

ubytování

240,00

ubytování

7 296,00

se sociálním zázemím

celkem

425,00

Úhrada

12 920,00

Budova D

strava

185,00

strava

5 624,00

ubytování

220,00

ubytování

6 688,00

celkem

405,00

Úhrada

12 312,00

Budova D
1 lůžkový pokoj

1 lůžkový pokoj

2 lůžkový pokoj

2 lůžkový pokoj
bez sociálního zázemí

Úhrady za pobyt jsou stanoveny v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění

Při stanovení úhrady je počítáno s průměrnou délkou měsíce 30,4 dnů. Úhrada je uvedena
v Kč.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NA „ÁČKU“
➢ 9. 8. jsme v altánu DPS vyráběli suché vazby do vitríny na oddělení
A1, kde je vystavena sbírka vějířů, které nám zapůjčila rehabilitační
sestra, paní Jarmila Stejskalová.

¨

➢ I letošní léto jsme vyváželi imobilní klienty, kteří tráví čas na lůžku
ven před kapli, kde jsme si předčítali z knížky Lázeňská známost od
Věry Řeháčkové.

➢ Další dny jsme pekli moučník, hráli bingo, skládali ubrousky, chodili
na procházky do rozkvetlé zahrady. Volnočasové aktivity probíhaly
také individuálně, na pokojích klientů.

➢ 31. 8., jsme se rozloučili s létem, při dobré zábavě, opékaném párku
a pivečku.

Zapsala: Pavla Skoupá, PVA odd. A

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NA „DÉČKU“

➢ V měsíci srpnu jsme měli, i přes přetrvávající horka nabytý program.
Kromě pobytu na teplém, čerstvém vzduchu v zahradě DpS, cvičení
s pí. Jarmilou Stejskalovou na terase u zimní zahrady, jsme si
připravili také letní kavárničku. Upekli jsme si buchtu, přebrali
rybíz. Také jsme připravovali dekorace na nadcházející podzim –
zápichy do květináčů, dýně a „spadené“ listí, které budou nalepeny
na vchodové dveře na oddělení.

➢ Měsíc srpen jsme uzavřeli společenskou akcí – Loučení
s prázdninami, kdy jsme dopoledne soutěžili v kvízech, motání vlny,
pexesu, v odpoledním čase bylo uspořádáno příjemné posezení na
zahradě DpS při vynikajícím moučníku, který připravili klienti
z oddělení DZR, opékaném párku, pivu/limu a reprodukované
hudbě. Zakončení prázdnin jsme si náramně užili.

Zapsala: Dagmar Pospíšilová, PVA odd. D

Z DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
➢ V měsící srpnu se v domově se zvláštním režimem nestalo nic
neobvyklého ani výjimečného. Pokud se tedy nedá za výjimečné
považovat každá příjemně strávená chvilka ve společnosti milých lidí
kolem. Potom byl srpen plný takových chvil. Cvičíme, pečeme,
chodíme ven, sklízíme cherry rajčata, hrajeme pexeso, využíváme
naplno krásného počasí …

Zapsala: Mgr. Erika Jarůšková, vedoucí odd. DZR

