JITŘENKA
Říjen 2022

NAROZENINY A SVÁTEK V MĚSÍCÍ ŘÍJNU SLAVÍ
NAROZENINY SLAVÍ:
❖ 3. 10. – KONEČNÝ František
- STAŘÍKOVÁ Marie
❖ 5. 10. – KYNCLOVÁ Olga
- KONEČNÝ
❖ 6. 10. – ZATLOUKALOVÁ Alžběta
❖ 7. 10. – HAVLÍKOVÁ Anna
❖ 9. 10. – HELEBRAND František
❖ 10. 10. – HÝBLOVÁ Vlasta
❖ 11. 10. – JEDLIČKOVÁ Helena
❖ 18. 10. – BŘEŇOVÁ Miluška
❖ 23. 10. – BARTUNĚK František
❖ 24. 10. – ČERMÁKOVÁ Libuše

SVÁTEK SLAVÍ:
❖ 3. 10. BOHUMIL – Horký, Kratochvíl
❖ 4. 10. FRANTIŠEK – Dorazil, Křivánek, Konečný, Pala, Helebrand, Bartuněk
❖ 8. 10. VĚRA – Černušáková, Jarůšková, Babičová

V MĚSÍCI ZÁŘÍ ZEMŘELI
ZEMŘELI:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

RYCHLÁ Milada
HORÁČEK František
SÝKOROVÁ Jarmila
MÁČKOVÁ Jarmila
HROUDNÁ Milena
ŠPROCHOVÁ Zdeňka
STODOLOVÁ Vlasta
PINDL Rudolf
BARÁK Stanislav
NAVRÁTILOVÁ Magdalena Maří (DZR)

DO DOMOVA PRO SENIORY A DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
NASTOUPILI
AMORTOVÁ Ludmila

z

Moravské Třebové

BARTUNĚK František

z

Kunčiny

FRIBERTOVÁ Jarmila

z

Městečka Trnávky

HUŇKOVÁ Eva

z

Moravské Třebové

SLEZÁK Josef RSDr.,

ze

Svitav

LEINVEBER Ladislav

z

Moravské Třebové

ZÁPIS ZE STRAVOVACÍ SCHŮZE
KDY: 5. 9. 2022

KDE: Společenská místnost A3
PŘÍTOMNI KLIENTI: 32
PŘÍTOMNÝ PERSONÁL:
– Mgr. Milan Janoušek – ředitel organizace
– Bc. Romana Holasová – zástupce ředitele, vedoucí sociálního úseku,
sociální pracovnice
– Ilona Bednárová – vedoucí stravovacího úseku, nutriční terapeut
– Lenka Rázlová – vedoucí zdravotnického úseku
– Dagmar Pospíšilová – aktivizační pracovnice
– Pavla Skoupá – aktivizační pracovnice
ZÁPIS:
Na začátek stravovací schůze pan ředitel s paní zástupkyní, paní Bednárovou a
paní Rázlovou všechny přítomné klienty přivítali. Slova se poté ujal pan ředitel,
aby klienty informoval o zvýšení ceny stravného v domově pro seniory, domově
se zvláštním režimem a na odlehčovací službách a to od 1. října 2022, z důvodu
neustálého a velmi razantního nárůstu cen za potraviny a energie. V měsíci září
proběhne letos již třetí valorizace důchodů, tudíž by se klienti neměli obávat, že
jejich důchod nebude stačit na pokrytí nákladů na stravu a ubytování. I nadále
platí, že klientům musí zůstat minimálně 15 % z důchodu na osobní potřeby.
Poplatek za stravu se od 1. října zvedá o 19 ,- Kč, tedy konečná cena je 109,Kč/den. Měsíční úhrada za stravu se tak zvedne o 578 ,- Kč. Dle informací pana
ředitele by k dalšímu navyšování cen za stravování letos dojít nemělo. Úhrada
za ubytování zústává stejná jako doposud.
Celková úhrada po navýšení cen za stravování bude tedy od 1. 10., činit –
viz. tabulka.
POKOJ

ÚHRADA ZA MĚSÍC

Jednolůžkový pokoj se sociálním zařízením

13. 224,- Kč /osoba

Dvoulůžkový pokoj se sociálním zařízením

12. 920,- Kč/osoba

Jednolůžkový pokoj bez sociálního zařízení

12. 616 ,- Kč/osoba

Dvoulůžový pokoj bez sociálního zařízená

12. 312 ,- Kč/osoba

Paní Holasová klienty informovala, že ceny potravin a energií mají bohužel velký
vliv na skladbu jídelníčků a možnosti výběru a rozmanitostí stravy, ale i přes tato
velmi nepříjemná úskalí se vedoucí stravovacího úseku, tedy paní Bednárová
snaží klientům vyjít maximálně vstříc.

Klienti mají velkou výhodu v této složité situaci, že jsou klienty domova pro
seniory, kde jsou chráněni před ekonomickou chudobou a mají zajištěný státem
garantovaný standart.
Paní Bednárová poté potrvdila slova paní Holasové o velmi složité situaci, ve
které se momentálně nacházíme.
Paní Holasová přišla s návrhem, že by si klienti v rámci volnočasových,
skupinových aktivit zkusit sami vytvořit jídelníček podle svýh představ a paní
Bednárová by tento jídelníček doplnila o ceny potravin a náklady na výrobu
pokrmů, aby si klienti vyzkoušeli, jak je složité jídelníček sestavit, tak aby
chutnala jídla všem a vejde se do cenové normy.
Slovo si vzal opět pan ředitel a hovořil o nadcházejících podzimních měsících a s
nimi spojenou nutnost, což je letos velmi ožehavé téma, v kontextu velkého
zdražování energií a jejich možný nedostatek. Pan ředitel slíbil, že se pokusí,
pokud to jen bude možné zachovat klientům jejich standart a standart domova
týkající se vytápění pokojů na cca 22 – 23 stupňů. Je však nutné, aby každý klient
zodpovědně přistupoval k regulaci topení spojené s větráním, aby nedocházelo ke
zbytečným ztrátám, což si v letošní zimě nemůžeme dovolit.
Na závěr schůze si slova ujala paní Rázlová, vedoucí zdravotnického úseku a
informovala klienty o sepisování klientů a žádostí o očkování proti chřipce. Pokud
by se nějaký klient chtěl dodatečně přihlásit, měl by tak učinit porostřednictvím
sestry, která má službu. Očkování proběhně po doručení vakcín lékaři, o termínu
budou všichni zájemci informováni.
Pan ředitel s paní Holasovou, paní Razlovou a paní Bednárovou se s klienty
rozloučili a popřáli hezký den

PŘÍSPĚVEK OD PANÍ KRČILOVÉ – odd. D
Vážení a milí čtenáři Jitřenky,
měsíc je za námi a já se na Vás už moc těšila, že Vás opět zase něčím
pobavím.
Před pár týdny jsem pozdě večer (či brzy) ráno spadla z postele. Na hlavu.
V té tmě tmoucí jsem viděla před sebou celou naši galaxii. Sesunula jsem
celou svoji bytost a zjistila jen bouli zvíce půlky vejce na temeni, což se
přikrývá vlasy. Naštěstí. Ve dne jsem teprve zjistila úhonu, a to zrakovou.
Víc legrační než neveselou. Jednotné věci jsem viděla zdvojeně, tedy
tuplovaně. Výhled z okna mého pokoje mi ukázal na prádělně / údržbě dva
bílé komíny, dva malé červené komínky na kraji a čtyři střešní okna na té
budově.Obrázek to byl moc hezký v té celkové zeleni. Netuplované. A pak
začali chodit lidičky. Kolem oken šlo společně – opravdu? - 6 údržbářů.
(Tady máme pracovníků!). 6 pomocnic tlačilo šest vozíků s jídlem!
Nejlepší bylo odpoledne, když koncem návštěv odcházela okolo plotu zde
mladá paní s dětským kočárkem a šla dvojitě – měla 2 kočárky stejné, 2
sukně stejné, boty stejné – ALE! Jedna paní měla halenku zelenkavou a
druhá modrou! To mi nejde do hlavy. Odpoledne jsem z okna zahlédla
našeho "ústavního" kocoura, jak se blíží – ale šel sním (jakoby) další stejný
kocour. Otevřela jsem okno a povídám: "Dejly, kohopak to k nám vedeš?"
Ale levé oko jsem z nějakého důvodu přivřela – a Dejlík byl sám.
Pomalu tato legrace přestávala – až se vše spravilo. "Vejce splasklo a
zaměstnanců ubylo".
Přeji všem krásný hled na podzemní svět, ve světle slunečních loučí.
Zdraví,
M. Krčilová

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NA „ÁČKU“

Paní zahradnice nám natrhala bylinky, které
vypěstovala v zahradě Dps a udělala nám
zajímavou přednášku – kdy se bylinky
sbírají, na co a jak často se užívají. Na závěr
si klienti uvázaly bylinky do malých kytiček
(svazků), pro provonění pokojů.

I letos jsme navštívili Laskavárnu. Kávička, něco na zub, povídání.
Kavárnu máme blízko a chodíme tam moc rádi.

Podzim klepe na dveře, nezahálíme,
připravujeme se.

Podzimní tvoření svícnů
z keramických ozdob, které jsme si
vytvořili z přírodních materiálů.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NA „DÉČKU“
Září je pro spoustu našich klientů spojeno s babím létem, které letos tak
úplně nevyšlo. Přesto jsme se společně pustili do výroby podzimních
dekorací, jako každý rok. Z jablíček, které máme z vlastní produkce, jsme
si uvařili výborný kompot, který všem velice chutnal. Zapojili jsme se také
do velmi prospěšné výzvy na výrobu srdíček pro paliativní péči Žamberk.
Září bylo velice deštivé, přesto jsme si jej všichni užili maximálně.

Z DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
Za pěkného počasí chodili klienti DZR ven do zahrady.
Když sluníčko hodně svítilo, rádi si posedí na oblíbeném
místě pod šeříkem, kde velmi rádi poslouchají předčítání
z knih. V září jsme společně četli Moravsko-slezské
povídky. Také jsme procvičovali paměť (poznáváním
slavných herců a zpěváků, doplňováním rčení, luštěním
křížovek).

Pravidelně každé úterý pečeme společně něco dobrého na zub k odpolední
kávě.

Každou středu máme společné cvičení a zpívání, což mají klienti velmi
rádi. A v pátek se klienti rádi účastní bohoslužby v kapli.

Procvičujeme jemnou motoriku, např. motání vlněných klubíček, skládání
ubrousků, vyrábění kytiček z ruliček papíru, vybarvujeme obrázky a další
jemné ruční práce, které jsou velmi důležité pro zachování soběstačnosti.
V září jsme se věnovali opakovaně i zpracování jablíček ze zahrady
domova. Pekli jsme štrůdl, piškot s jablky a také vařili jablečný kompot.

