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SLOVO ŘEDITELE  
 

Vážení klienti, 

od dubna mám tu čest zastávat post ředitele vašeho domova. 

Rada města mne jmenovala na dobu určitou, a to do okamžiku, 

než z výběrového řízení vzejde ředitel nový. Ačkoliv se zpočátku 

zdálo, že má „mise“ bude jen velmi krátká, ukázalo se, že vybrat 

člověka, který by pro výkon tohoto povolání měl jak dostatečné 

znalosti, tak především porozumění pro problémy vás, obyvatel, 

není úplně snadné. 

Protože tedy budu s vámi trávit ještě nějaký čas, dovolte mi 

podělit se o některé důležité informace. 

Jak jsem již uvedl v úvodu článku, v běhu je stále výběrové řízení 

na nového ředitele. Mohu vás ubezpečit, že do výběrového řízení 

se přihlásilo dost kvalitních uchazečů, takže, pokud vše půjde 

hladce, přibližně v říjnu se můžete těšit na nového šéfa. A 

protože platí rčení „nové koště dobře mete“, rád bych vás i vaše 

rodinné příslušníky chtěl povzbudit k podávání podnětů na 

zkvalitnění péče i samotného provozu našeho Domova. Využít 

k tomu můžete schránek důvěry, e-mailu, přímého kontaktu 

s pracovníky nebo třeba paní ombudsmanky, která od jara 

v naše zařízení působí. 

Jak jste si jistě všimli, v Domově probíhá řada organizačních 

změn. Tou nejdůležitější, která zasáhla většinu z vás, je změna 
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pracovnic, které se starají o platby a vaše důchody. Nově tyto 

ekonomické záležitosti mají na starosti paní Martina Schulzová a 

Monika Šimečková. Najdete je ale v těch samých kancelářích, 

kde jste byli zvyklí své platby řešit. Další změnou je ukončení 

fungování bufetu. Žel, s novými pravidly EET bylo pro domov 

jeho provozování nemožné. Tým pracovníků v současné době 

pracuje na zajištění nějaké adekvátní služby. Pokud budete mít 

nějaký nápad, přivítáme jej s vděčností.  

Pozitivní novinkou je zvýšený počet, rozsah a náplň pohybových 

aktivit, díky kterým můžete udržovat v kondici svá těla. Od května 

se tělesnému cvičení věnuje zdravotní sestra Simona Slabá. 

Pokud máte  o cvičení zájem, obraťte se přímo na sestru Simonu 

nebo na kteréhokoliv pracovníka, který k vám na pokoj chodí. 

V Domově došlo k celé řadě personálních změn. Určitě jste 

zaznamenali, že na chodbách potkáváte spoustu nových tváří. 

Je to dáno tím, že jsme přijali nové pracovníky za ty, kteří se 

rozhodli odejít, ale také pracovníky zcela nové. Zvýšili jsme počet 

pracovníků Domova, abychom vám mohli zabezpečit kvalitnější 

péči. V domově nám také pomáhá 6 pracovníků na úklid, 

v kuchyni a na zahradě. Tito pracovníci vykonávají tzv. „veřejnou 

službu“, která je určena pro občany dlouhodobě nezaměstnané. 

Díky příspěvku zřizovatele (od Města Krnov) budeme moci 

nakoupit řadu technického vybavení, které napomůže zlepšit 

kvalitu služeb. Bude se jednat o nákupy v hodnotě přes 1,5 mil. 

korun a pozitivní dopady pocítíte všichni. Například v průběhu 
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několika týdnu zakoupíme nový konvektomat do kuchyně. Jedná 

se o přístroj, ve kterém se připravuje většina pokrmů pro vás i 

cizí strávníky. Dále pak koupací křesla (neplést s houpacími 😊), 

polohovací postele, a mnoho dalšího. 

Změn a informací o nich by bylo možné napsat daleko více, ale 

na to již v našem časopise nemáme dost místa. Tak zase příště. 

A nezapomeňte, že své připomínky, návrhy či stížnosti mi 

můžete sdělit i osobně. 

František Fojtík 
ředitel 

PÁR SLOV NA ÚVOD  
 

Vážení a milí čtenáři,  

ani se mi nehce věřit, že polovina školních prázdnin 

je za námi a my právě vstupujeme do měsíce 

srpna. Srpen je osmým měsícem v kalendáři a jeho české jméno 

pochází pravděpodobně od slova srp, což byl v minulosti nástroj 

používaný při sklizni obilí – při žních.  

Dále v měsíci srpnu nás čeká kometární meteorický roj – 

Perseidy. Tento roj je činný od 17. července – 24. Srpna přičemž 

maximum roje přichází 11. a 13. srpnem1. V letech 1991-1993 

bylo při posledním průchodu komety perihelem (doba oběhu je 

přes 133 let) možno pozorovat přes 300 meteorů za hodinu. Nyní 

je v maximu možné pozorovat až 110 meteorů za hodinu. Lidově 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Perih%C3%A9lium
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jsou nazývány „Slzy svatého Vavřince“ podle světce, který má 

svátek 10. srpna (toho dne byl roku 258 umučen)2. 

Přeji Vám plno krásný slunečných dní. 

Zdroje: 

1 HORÁK, Jan. Perseidy bude nejlépe vidět v noci. Deník [online]. 2010-08-12, roč. 2010 [cit. 2010-08-

12] 

2 LUNARDY, Vědunka. Slzy svatého Vavřince. Český Rozhlas [online]. 2004-08-16 [cit. 2010-08-12]. 

 

Sylva Krejčí, DiS. 
sociální pracovnice  

 

AKTUALITY Z NAŠEHO DOMOVA   

oddělení 
 

Domov se zvláštním režimem 
V minulém čísle našeho časopisu jste se dozvěděli, proč je 

důležitá diagnóza a jak přesvědčit osobu blízkou, aby šla k lékaři. 

Dnes si můžete přečíst o tom, jak je důležitá komunikace 

s osobou trpící demencí a jak s těmito osobami komunikovat. 

V souvislosti s demencí je komunikace centrálním tématem. Je 

důležitá v mnoha ohledech.  

Komunikace má při demenci své zvláštnosti a specifické projevy. 

Spolu s poruchami řeči, jazyka a komunikace se u klientů s 

demencí objevují i kognitivní poruchy, které jazykové a řečové 

funkce negativně ovlivňují. Například pozornost způsobuje 

snížené porozumění mluvené i psané řeči, oslabenou schopnost 

udržet téma hovoru či potřebu opakování instrukcí a otázek. 
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Narušení paměti se zase v řeči projevuje ztíženou schopností 

splnit instrukce složené z více kroků, vyskytují se obtíže s 

vybavováním slov, chybí logika a přesnost. Poruchy myšlení se 

promítají do řeči v podobě narušeného chápání abstraktních 

pojmů, je narušena sociální komunikace, schopnost 

argumentovat, vytrácí se porozumění humoru či ironii. Je také 

narušeno vnímání klíčových slov pro pochopení tématu a hlavní 

myšlenky, vyskytují se odpovědi s dlouhou pomlkou, jedinec 

může špatně chápat i výrazy tváře a intonaci. 

 

Poruchy komunikační schopnosti se vyvíjejí postupně. V případě 

demence jsou postižení nevyléčitelná a jejich růstu nemůžeme 

spolehlivě zabránit. Je narušená verbální i neverbální 

komunikace. 

 

Pravidla v rozhovoru  

 Nezvyšujte hlas – osoba nerozumí obsahu, zpravidla ale 

dobře slyší.  

 Volte jednoduché věty, srozumitelná slova, ale ne dětinsky.  

 Mluvte pomalu, hlubším tónem.  

 Dotýkejte se citlivě, aby se osoba necítila ohrožena.  

 Mějte laskavý přístup, dostatek času.  

 Na začátku rozhovoru vždy oslovte jménem nebo titulem – 

upoutáte tím pozornost.  

 Na rozhovor se soustřeďte.  
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 Nespoléhejte se na to, že si vás nemocný pamatuje.  

 Ujistěte se, že nemocný pochopil první věc, než začnete 

s druhou.  

 Snažte se komunikovat s postiženými lidmi, i když se vám 

může zdát, že rozhovor nemá smysl. Je to velmi důležité 

pro jejich sebeúctu. Vědomí toho, co nemocný říká, je pro 

něho cenné, i když se vám to zdá nesmyslné.  

 Jednejte a chovejte se tak, jako by každý rozhovor byl 

smysluplný.  

 Buďte s osobou v kontaktu, dotýkejte se jí, naznačte plné 

pochopení, i když nevíte, co vám říká.  

 Vyvarujte se užívání negativních frází a komentářů, mohou 

způsobovat stres.  

 NIKDY NEMLUVTE O PŘÍTOMNÉ OSOBĚ, JAKO BY TU 

NEBYLA.  

Nelze nekomunikovat, a proto – Mluvme, komunikujme, dávejme 

najevo, co cítíme a buďme nablízku osobám s demencí. 

Mgr. Renata Rychlíková  
vedoucí DZR 

 

II. oddělení 
 

Dobrý den všem, kteří čtou časopis o našem domově. Chtěl bych 

Vás přivítat na našem II. oddělení.  Máme zde velmi vřelou a 

přátelskou atmosféru, kterou si pochvalují, jak klienti, tak i 

zaměstnanci.   
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V tuto chvíli je u nás ubytováno 40 spokojených klientů, kteří tráví 

volný čas četnými aktivitami. Chodí rádi do různých tematických 

klubů, na muzikoterapii, velmi oblíbení jsou pejsci v podobě 

canisterapie. V letních dnech je velice populární terasa, kde si 

naši obyvatelé užijí teplý den a také výhled na celé okolí domova. 

V měsíci červenci jsme pořádali velkou zahradní slavnost, která 

se setkala s velmi dobrou odezvou. 

 

Někteří noví klienti takovou velkou akci zažili poprvé a byli 

nadšení. Těší se na další podobné setkání.  Pochvalovali si 

občerstvení i hudbu. Velmi je zaujalo vystoupení dětí.  

Rádi Vás uvidíme, navštivte nás. 

Dvořák Roman 
vedoucí II. oddělení 

 

III. oddělení 

 

Od měsíce dubna proběhlo několik personálních změn i na 

našem  III. oddělení. Nastoupil nový vedoucí Bc. David Holubec 

a tři nové pracovnice přímé péče. Cannisterapie již probíhá 

pravidelně v měsíčních intervalech na obou patrech od měsíce 

července. Klienti si velmi často pochvalují dobré obědy pod 

vedením nové vedoucí kuchyně.  

Jsme rádi, že jsme mezi námi mohli přivítat novou klientku, které 

přejeme příjemné soužití s ostatními obyvateli domova. 

Bc. David Holubec  
vedoucí III. oddělení 
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Úsek Sociálních pracovnic 
 

Vážené dámy, vážení pánové, 

oznamujeme Vám, že došlo ke změně v umístění kanceláří 

sociálních pracovnic. Kanceláře jsou nyní umístěny vedle 

ředitelny (dříve kanceláře účetních). 

Úhrady za pobyt v hotovosti, 

vklady a výběry z hotovostních 

depozit, úschovy peněz a cenností 

budou i nadále prováděny 

v kanceláři v přízemní, tak jak jste 

byli doposud zvyklí. 

 

Sociální pracovnice pro oddělení: 

DZR II. oddělení III. oddělení IV. oddělení 

Sylva Krejčí, DiS. 
Bc. Eva 
Frydrychová 
Bc. Světlana 
Žáčková 

Sylva Krejčí, 
DiS. 

Bc. Světlana 
Žáčková 

Bc. Eva 
Frydrychová 

 

Volby do Poslanecké sněmovny proběhnou    

20. a 21. října 2017 

Na podzim letošního roku proběhnou volby do poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky. Jako obvykle při volbách 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=u1VeeSsJ&id=514C072D4D8A4968A0C32DA2A505FC6780EC8998&thid=OIP.u1VeeSsJwyG3K7dc9beDKAEsDh&q=ob%c4%8dansk%c3%bd+pr%c5%afkaz&simid=608039470942522504&selectedIndex=16
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bude v zařízení k dispozici přenosná volební schránka. Klienti, 

kteří zde budou chtít volit, mohou svůj hlas vhodit do volební 

schránky přímo v prostorách zařízení. Je však důležité, aby měli 

platný občanský průkaz. V případě končící platnosti občanského 

průkazu se můžete s předstihem obrátit na sociální pracovnice, 

které vám ochotně pomohou s vyřízením nového dokladu. 

    

Bc. Světlana Žáčková 

sociální pracovnice 
  

Úsek VČA a rehabilitačního ošetřovatelství 
 

Rehabilitační ošetřovatelství 

Od května 2017 provádí rehabilitační ošetřovatelství nová 

pracovnice jménem Simona Slabá. Rehabilitační ošetřovatelství 

se v našem Domově skládá ze skupinového cvičení a 

individuálního cvičení.  

Skupinové cvičení je prováděno každý všední den v kulturním 

sále Domova vždy od 8:30 dle jednotlivých rozpisů, které jsou 

umístěny na každém oddělení, u velké jídelny v přízemí a u 

kulturního sálu. 

Individuální cvičení je nastaveno ve spolupráci s primární 

všeobecnou sestrou daného klienta, jedná se většinou o nácvik 

chůze, rozcvičování horních a dolních končetin, nácvik sedu, 

stoje aj. 

Tereza Blažčíková, DiS. 
 vedoucí úseku VČA a rehabilitačního ošetřovatelství 
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Africké muzeum  
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Ve chvíli, kdy jsme s klienty 4. 7. 2017 uskutečnili výlet do osady 

Jelení, poblíž Holčovic, jsme se ocitli ve středu Afriky. Exponáty 

autentických zvířat nejen afrických, ale i evropských umocnilo i 

zhlédnutí akvária s ukázkou vodního světa afrického jezera 

Malawi. Klienti byli z komentované prohlídky nadšeni a 

okouzleni, neboť sami nic takového nikdy neviděli. Rádi si akci 

příležitostně zopakují.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bramboráky pod rozhlednou H. Kudlicha  

V pátek 16. 6. 2017 jsme si vyjeli na výlet pod rozhlednu H. 

Kudlicha v Úvalně. 
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I když se ráno zdálo, že nám počasí přát nebude, vše nakonec 

dopadlo jinak.  

Mraky se rozestoupily a vše bylo krásně zalité sluncem.  

Usadili jsme se v restauraci STRÁŽIŠTĚ, kde na nás čekala 

ochotná paní vedoucí. 

Společně jsme připravili pro klienty vhodné posezení venku a 

potom si už jen mohli nerušeně pochutnávat na výborných 

bramborových plackách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kavárna u Jarušky 
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Dne 28. 6. 2017 proběhla v Domově pro klienty první „Kavárna u 

Jarušky“. Tento projekt vznikl pod záštitou Slezské diakonie – 

Dobrovolnického centra v Krnově. Pracovníci Slezské diakonie 

pohostili klienty výbornou kávou různých druhů a drobnými 

sladkostmi. Klientům se akce velmi líbila a těší se na další 

setkání. Kavárna u Jarušky je pojmenovaná po báječné 

dobrovolnici, která do Domova pro seniory dlouhodobě dochází 

a pomáhá seniorům s výplní jejich volného času. Paní Jarušce 

bychom touto cestou rádi poděkovali. Zároveň vyzýváme 

všechny, kteří by se chtěli k dobrovolníkům Domova pro seniory 

přidat, neváhejte a kontaktujte nás. Každá pomocná ruka je pro 

klienty Domova přínosem.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
15 

Grilujeme s klienty Domova pro seniory 

Krnov 

Příjemné posezení klientům v Domově pro seniory připravili 

pracovníci volnočasových aktivit dne 19. 6. 2017. K ochutnání 

byly grilované párky a klobásky. Při pěkném počasí nechybělo 

ani pivečko. 

 

 

 

 

 

 

 

Hrajeme si navzdory věku 

Domov pro seniory Krnov ve spolupráci se Základní školou 

Krnov, Janáčkovo náměstí připravili dne 22. 6. 2017 pro seniory 

společensko-kulturní akci s názvem „Hrajeme si navzdory věku“. 

Tato akce byla již čtvrtým setkáním seniorů s dětmi. Jednalo se 

o soutěžní klání 10 týmů složených z žáků ZŠ a seniorů Domova. 

Senioři a děti mohli poměřit své síly v petanqu, házením míčem 

na cíl, shazování tréninku paměti. Součástí akce bylo bohaté 

pohoštění a vítězové získali pěkné ceny. Spolupráce dětí a 

seniorů je neocenitelnou životní zkušeností plnou vzájemné 
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empatie. Senioři se na takové akci velice těší a sportovní duch 

se podařilo rozvířit.  
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OKÉNKO PANA VAŇKA 
 

Marně svou modlitbou se bráníš nalíhán stáří vráskám a 

nezdolné síle smrti. 

 

Nikdo nemiluje život tak, jako starý člověk. 

 

Mládí je nejkrásnější dobou života, škoda, že musíme nejdříve 

zestárnout abychom to poznali. 

 

Každý chce dluho žít, ale nikdo nechce strárnout. 

 

Láska je to , co zbývá ze vztahu poté co z něho odstraníme 

veškeré sobectví. 

 

Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
18 

 NAPSALI O NÁS…. 
Senioři si užili zahradní slavnost 

Pod střechami plátěných párty stanů bylo dost místa pro 

všechny, a tak mohli senioři z Bruntálu, Opavy, Vrbna pod 

Pradědem i „domácí“ sledovat program a bavit se pěkně ve stínu. 

Pracovníci Domova pro seniory Krnov uspořádali pro klienty ze 

spřátelených domovů zahradní slavnost. Na stolech bylo 

připraveno ovoce, pití a koláčky, hrála hudba, předvedly se břišní 

tanečnice. 

„Vymysleli jsme program, který se hodí k létu, chtěli jsme, aby si 

lidé poseděli venku, popovídali si. A už vidím první tanečníky,“ 

zaradovala se Tereza Blažčíková, jedna z organizátorek akce. 

Měla pravdu, kdo si chtěl zatančit, nemusel sedět v koutě, někdo 

do páru se vždycky našel. 

„Klienti se těšili, počasí vypadá dobře, jsme rádi, že přišli i rodinní 

příslušníci,“ pochvaloval si pracovník domova David Holubec. 

„Akci určitě vítáme, za maminkou chodíme každý den, dnešek si 

užijeme na zahradě,“ potvrdila jeho slova Karla Maliňáková, jejíž 

maminka má 84 let a v domově žije druhým rokem. 
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„S péčí jsme spokojeni, všude je čisto, uklizeno, sestřičky jsou 

vstřícné,“ doplnila. Program byl na zahradě domova připraven 

minulý čtvrtek od půl třetí do půl šesté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: 
http://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/seniori-si-uzili-zahradni-slavnost-
20170718.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODÍLEJTE SE NA TVORBĚ časopisu NÁŠ DOMOV! 
 
Chybí Vám v našem časopisu něco? Máte nápady, 
fotografie, básničky, písničky, recepty nebo chcete 
publikovat svoje vzpomínky a zážitky? 
 
Stačí oslovit jakoukoli aktivizační pracovnici, sociální 
pracovnici nebo předat vedoucímu oddělení či osobně  
prostřednictvím dalšího personálu. V příštím čísle  
magazínu Našeho domova  může být i Váš příspěvek!  

Těšíme se, Vaše redakce 
 

http://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/seniori-si-uzili-zahradni-slavnost-20170718.html
http://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/seniori-si-uzili-zahradni-slavnost-20170718.html
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
 

měsíc srpen   

  měsíc září 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. Mařáková 

p. Buchtíková 

p. Jelínková Marianna 

p. Sukeníková Milada 

p. Blablová Lubomíra 

p. Balášová Marie 

p. Gavroňová Helena 

p. Holišová Drahomila 

p. Musilová Margita 

p. Hampelová Marie 

p. Klimešová Zdeňka 

p. Brindžák Josef 

p. Radová Bernardina 

p. Snášelová Jana 

 

p. Martiníková Marie 

p. Jašková Leopoldine 

p. Bánovcová 

Františka 

p. Hunčíková Vlasta 

p. Coganová Anna 

p. Kučerová Hedvika 

p. Bizová Zdenka 

p. Opluštil Václav 

p. Fulnek Jan 

p. Ježová Libuše 
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měsíc říjen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejeme 

vše 

nejlepší  
 

 

 

 

 

 

p. Sosýn Ladislav 
p. Tučková Milada 
p. Valentová Drahomíra 
p. Poledník Karel 
p. Veličková Marie 
p. Hejbalová Naděžda 
p. Kurejová Růžena 
p. Nábělková Jiřina 
p. Špičková Anděla 
p. Malina Stanislav 
p. Kučová Jiřina 
p. Kokešová Helena 
p. Krutilová Františka 
p. Škarpová Božena 
p. Židová Margita 
p. Humpula Jaromír 
p. Hellerová Emílie 
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OSMISMĚRKA 
JAKÉ BYLO RODNÉ KŘESTNÍ JMÉNO PREZIDENTA ??? 

AKARA, AMOLETY, ATAKY, ČLUNY, FREON, HLEDÍ, KARMA, 

KOLIER, MANDARINKA, METUZALEM, NELAD,  OHRYZEK, 

REVÍR, SATYR, ŠEJKR, ŠNAPS, TYRAN  VČELA, VEČER, 

VERNE, ZÁKAZ, ZLOMENINA 
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TRÉNINK PAMĚTI 
 

Kdo byli? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Karel Čapek 

2. Fred Astaire 

3. Leoš Janáček 

4. Zdeněk Burian 

5. Matěj Kopecký 

6. František Křižík 

7. Samuel Morse 

8. Tycho de Brahe 

 

a) astronom 

b) malíř 

c) vynálezce telegrafu 

d) spisovatel 

e) loutkář 

f) Herec a tanečník 

g) vynálezce obloukové 

lampy 

h) skladatel 
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VZPOMÍNÁME 
 

S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustili:  

 

pí Kvapilová Zdenka 

pí Cencigerová Vanda 

pí Prdová Bronislava 

pí Zeniuková Svatoslava 

pí Jelínková Miloslava 

p. Kolář Alois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo v srdcích žije, neumírá... 

 

F. Hrubín 
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ŘEŠENÍ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
To je pro tentokrát vše. Na příští vydání časopisu NÁŠ 
DOMOV se můžete těšit na začátku listopadu, tedy za tři 
měsíce. 
 

NÁŠ DOMOV Vydává Domov pro seniory Krnov, 
Rooseveltova 2141/51 
Krnov www.dskrnov.cz 
redakční tým: Sylva Krejčí, DiS., Tereza Blažčíková, DiS. 
Mgr. František Fojtík  
Kontakt: s.krejci@dskrnov.cz , t.blazcikova@dskrnov.cz  
 
Všichni klienti poskytli souhlas se zveřejněním svých 
fotografií v časopise. 
 

 

 

 
Kdo byli? 
1 d, 2 f, 3 h, 4 b, 5 e, 6g, 7c, 8a 
 

http://www.dskrnov.cz/
mailto:s.krejci@dskrnov.cz
mailto:t.blazcikova@dskrnov.cz

