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Přejeme Vám krásné
Vánoce a do nového roku 2018
spoustu radosti, pohody a lásky

Vážení čtenáři,
rok utekl jako voda a vy držíte v rukou poslední letošní číslo
Našeho domova. Již tradičně v něm najdete informace o tom, co se u
nás v domově událo a co nás v následujících dnech čeká. Chtěla bych
poděkovat všem za jejich články. Doufám, že se vám bude časopis
líbit. 
za sociální úsek a za redakci - Sylva Krejčí, DiS.
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SLOVO NA ÚVOD
Vážení a milí klienti,
jak jste si již stačili povšimnout, na základě výběrového řízení na
místo ředitele Domova jsem byla vybrána a byla mi dána důvěra vést
náš Domov pro seniory. Jmenována do funkce jsem od 1. listopadu a
nyní, kdy píši tento příspěvek, se mi zdá, že jsem zde již mnohem
déle. Díky řešení mnoha záležitostí, které byly „nastartovány“ a které
nesnesou odkladu, jsem rovnýma nohama naskočila do jedoucího
vlaku. Věřím, že naše společná cesta bude bezpečná.
Jsem ráda, že hned během prvního měsíce mého působení se nám
podařilo zorganizovat setkání s Vámi a Vašimi blízkými po
jednotlivých odděleních. Cílem bylo představit se Vám, vyslechnout
připomínky a náměty, také Vás seznámit s tím, co se nám za poslední
půlrok podařilo, jaké technické vybavení bylo pořízeno pro zlepšení
kvality služeb. Seznámili jsme Vás také s plánovaným programem
v předvánočním období a organizačním zajištěním vánočních svátků.
Zde bych opět ráda připomněla, že Vaši blízcí mohou přijít na
štědrovečerní večeři, stačí se jen přihlásit u sociálních pracovníků.
Na našich setkáních jsme slyšeli jak chválu, tak i připomínky, které se
týkaly zejména kvality poskytované stravy. Vím, že chutné a zdravé
jídlo je základem spokojenosti. Zvažujeme, jak vylepšit svačinky,
zlepšit dodávání stravy na jednotlivá oddělení. Zahájili jsme
spolupráci s nutriční terapeutkou zabývající se výživou seniorů a
plánujeme provést revizi stravovacího provozu. V tomto měsíci jsme
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také prošli auditem Značky kvality a obhájili jsme čtyři hvězdy
v rámci poskytování péče klientům Domova. Čeká nás spousta práce,
v budoucnu se budeme snažit také o snížení pohybu pracovníků u
klientů tak, aby byl zmenšen jejich počet a byly více vnímány vaše
individuální potřeby. Ale o tom více zase někdy příště.
Dovolte mi však, abych Vám i našim zaměstnancům popřála krásné
prožití blížících se vánočních svátků. Aby nám Vánoce přinesly klid,
pohodu, radost a zdraví. Nový rok ať je plný úspěchů v pracovním i
osobním životě, ať se splní sny, přání a naděje. Těším se na Vás
v roce 2018 !
Ing. Kateřina Michaliková
ředitelka
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AKTUALITY Z NAŠEHO
DOMOVA
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
(dále DZR)
V předchozím čísle časopisu jste se mohli dozvědět, jak je
důležitá správná komunikace s osobou s demencí. Popsali jsme si
základní pravidla této komunikace, která mohou všem, kteří přijdou
do styku s těmito osobami, usnadnit právě tuto oblast.
Dnes bych vás chtěla seznámit s praktickými radami každodenního
života dotýkajících se všech pečujících osob, ale také osob blízkých či
kohokoliv z nás.
Zaměřila bych se dnes na oblast hygieny, oblékání, toalety, jídla či
používání zdrobnělin.
 Osobní hygiena – člověk s demencí nemusí mít potřebu se mýt.
Později může zapomenout, jak se to dělá. Potřebujeme
nemocnému pomoci a přitom je důležité respektovat jeho
důstojnost.
Jak na to: Je vhodné udělat z hygieny příjemnou nenáročnou
záležitost a nenutit ho ke koupání či sprchování nátlakem.
Zvážíme,

zda

můžeme

záměr

odložit.

Nejde-li

to,

nepřesvědčujeme člověka o správnosti našeho názoru, ale
odvedeme jeho pozornost jinam, obejmeme jej a hovorem o
něčem zcela jiném odvádíme tam, kam potřebujeme, popřípadě
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slíbíme za výkon něco, co má rád. Pokud se nemocný stydí,
necháváme část těla zakrytou, respektujeme jeho intimitu a pocit
soukromí.
 Oblékání – člověk s onemocněním demence nemusí odhadnout,
co si má vzít na sebe (v zimě by šel ven v krátkém rukávu, v létě
v zimní bundě a čepici). Vedle toho také mívá problém se
správným vrstvením oblečení.
Jak na to: Připravte oblečení v pořadí, v jakém si je má nemocný
vzít na sebe. Oblečení by nemělo mít složité zapínání, a při
oblékání podporujte soběstačnost nemocného, jak dlouho je to
jen možné. Důležité jsou bezpečné boty s neklouzavou
podrážkou, a to hlavně doma.
 WC – vhodné je označení dveří toalety a přiměřené připomínání
či přímo doprovázení na toaletu, pozor na možné uzamykání
zevnitř toalety – člověk s demencí by si nemusel umět poradit
s odemčením.
 Jídlo – člověk s onemocněním demence často zapomene, že už
jedl. Má mnohem větší potřebu energie než zdravý člověk
stejného věku. S postupem onemocnění má také potíže
s používáním příboru, podšálků apod. Stále více potřebuje radu i
pomoc při jídle. V pozdějších fázích demence se mohou
vyskytnout potíže s polykáním.
Jak na to: Jídlo by mělo být podáváno pravidelně. Pokud neumí
nemocný člověk zacházet s příborem, připravte jídlo tak, aby
mohl jíst jen lžící či vidličkou. Jestliže se vyskytnou potíže při
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polykání, dbejte, aby strava byla měkká, tedy kašovité či
želatinovité konzistence. Pokud má osoba potíže s polykáním
tekutin, existují přípravky na jejich zahuštění.
 Opakování – člověk s demencí často zapomene, co řekl před
chvílí. Proto může některé věci říkat vícekrát.
Jak na to: Buďme trpěliví, opakujme i několikrát věci, které
člověk s demencí zapomněl.
 Ztrácení, krádeže – obvinění z krádeže nemocným člověkem
může pramenit z nejistoty.
Jak na to: Na člověka s onemocněním demence se nezlobte,
pomozte mu věc hledat, berte člověka s onemocněním demence
vážně.
 Zdrobněliny - péče o osobu s demencí může připomínat péči o
malé dítě a svádět používat při rozhovoru zdrobněliny (tak se
napapáme, pěkně si hačneme, jak chutná polívečka). Tyto obraty
nejsou na místě a snižují důstojnost klienta.
Jak na to: I v jazyce bychom měli posilovat respekt a úctu k
člověku, který prožil plnohodnotný život. Měli bychom
posilovat jeho současnou identitu tím, že s ním komunikujeme
jako s dospělým (pojďte, půjdeme se najíst, posaďte se prosím,
chutná vám polévka?)
V příštím čísle budeme pokračovat v praktických radách, které budou
zaměřeny na agresi a její zvládání, depresi, popř. neplánované
odchody osob s demencí.
vedoucí DZR - Mgr. Renata Rychlíková
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II. ODDĚLENÍ - DOMOV PRO SENIORY
Dne 07. 11. 2017 proběhlo setkání klientů s jejich rodinnými
příslušníky. Toto setkání se uskutečnilo v kulturním sále. Na
programu bylo seznámení se s novou p. ředitelkou, informace o dění
v našem Domově a poté i diskuze. Jenom ve zkratce, o čem jsme
rodinné příslušníky a klienty informovali. 
Paní ředitelka informovala, že náš Domov prošel auditem Značky
kvality s obhájením čtyř hvězd v rámci poskytování péče klientům
Domova. Vedoucí oddělní pan Dvořák poukázal na změny
v personálu a v novém vybavení – nákup ledničky, která je pro klienty
k dispozici. Sociální pracovnice, p. Krejčí, představila proces
„Individuálního plánování“. Poprosila rodiny, pokud mají fotografie,
které by mohly pomoci při povídání a vzpomínání s klienty, aby je
půjčili buď klíčovému pracovníkovi anebo přímo sociální pracovnici,
která by si je okopírovala. Z těchto podkladů je možno tvořit tzv.
knihy života. Paní Blažčíková, vedoucí úseku kvality a VČA nás
informovala o akcích, které proběhly pro klienty, i o těch, které nás
ještě v tomto roce čekají.
Pokud nevíte co dát vašim blízkým k Vánocům, máme pro vás typy:
 velké kalendáře - každý se díváme do kalendáře a zapisujeme si
do něj naše schůzky, návštěvy.
 ozdobné tašky na invalidní vozík pro uložení osobních věcí
klienta,
 zrcadla aj. dle doporučení pracovníků na II. oddělení.
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Pokud budete chtít poslat fotografie vašich blízkých na emailovou adresu, kontaktujte prosím p. Krejčí – sociální
pracovnici, nebo p. Dvořáka – vedoucího II. oddělení.

„KAŽDÝ MÁME SVOU KNIHU ŽIVOTA“
Biografie z řeckého bios - život a grafein – psát. Smyslem je
procházení průběhu života různými etapami. Biografií se rozumí
životní historie klienta. Na základně znalostí klientova životního
příběhu se můžeme zaměřit na individuální péči a potřeby klienta.
V biografii lze nalézt odpovědi na to, jak dobře pečovat o konkrétního
člověka.
Informace se získávají nejen od samotných klientů, ale i od rodin.
Metody v péči o seniory využívající biografii klienta
 Bazální stimulace
 Reminiscenční terapie
 Komunikační techniky N. Fejl
 Psychobiografický model E. Böhma
Tyto metody jsou zaměřeny na péči individualizovanou, podloženou
dostatečným množstvím informací o klientovi.
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Další možnosti aktivizace pomocí biografie klienta:
 Umocňování pocitu domova: mít kolem sebe věci, které měl
klient doma a měl je rád – staré křeslo, oblíbený obraz, hodiny a
další věci.
 Vzpomínkový kufřík: navazuje ztracené vazby, symbolicky
vyjadřuje důležité momenty klientova života. Dává odpovědi na
důležité otázky (kým jsem byl, jak jsem žil). Stává se dobrým
prostředkem k navázání komunikace s rodinou i pracovníky.
V dalším díle vám představím jednu z metod, která se využívá
v biografii klienta.
za sociální úsek - Sylva Krejčí, DiS.

ÚSEK KVALITY A VČA
Předvánoční mezigenerační tvoření
V pondělí se sešla skupina našich seniorů v prostorách domova
s žáky deváté třídy základní školy
Janáčkovo náměstí. Cílem setkání bylo
mezigenerační tvoření tentokrát na
téma: „vánoční dekorace“.
Žáci nám nejen pomohli s výrobou
ozdob na vánoční stůl do jídelny
domova, ale zároveň si s klienty vřele povídali a vnesli do jejich
životů alespoň na chvíli svůj mladistvý elán.
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Společné dílo se nám podařilo a naše setkání tak splnilo svůj účel.
Žákům i panu učiteli Kopečkovi jsme za jejich návštěvu poděkovali a
předali jim letošní první vánoční dárky.
za VČA – Šárka Volná

Tanec, víno, zpěv ...
Domov pro seniory Krnov ve čtvrtek
12.

října

uspořádal

pro

své

seniory

společenskou akci s názvem Vinobraní. Akce
se zúčastnilo přes padesát klientů domova. K
poslechu a tanci hrála kapela Rock Girls and
Man. V rámci bohatého programu vystoupila
Taneční skupina SVČ „GAMMA“. Úžasným
zážitkem byl soubor s názvem Havířovské
babky, které rozezpívaly klienty známými lidovými písničkami a ti se
pak dali i do tance. A vůbec nebylo překážkou, že mnoho seniorů je
na vozíčku nebo trpí Alzheimerovou nemocí. Do zpěvu a tance se
postupně zapojili téměř všichni a skoro utancovali i své pečovatele. K
dobré náladě bylo možné ochutnat bohaté občerstvení připravené naší
kuchyní a různé druhy vína. Senioři si akci velmi užili a jedním
shrnutím ohodnotili zážitky nabitý den „Tanec, víno, zpěv …,
děkujeme“.
za VČA – Andrea Hradilová
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Sponzorský dar pro klienty
Krásný

předvánoční

dárek

v podobě „Rotrenu“ přišli klientům
Domova

pro

seniory

na

Rooseveltově ulici Krnov, věnovat
jako sponzorský dar manželé a
zároveň

jednatelé

AUTOMYČKY

s.r.o.

firmy
Iveta

a

Roman Chalupovi.
Tento léčebný pohybový přístroj je
určen

k procvičování

horních

i

dolních končetin a ke každodenní sportovní aktivitě klientů. V těchto
dnech je již zpřístupněn ke cvičení.
Samotné předání proběhlo 16. listopadu v kulturním sále domova za
přítomnosti nejen klientů, ale i paní ředitelky Ing. Kateřiny
Michalikové a vedoucího sociálního odboru Města Krnov Mgr.
Františka Fojtíka.
O krásné pěvecké vystoupení se postarali žáci ZŠ Žižkova 3. Všem
hostům a přítomným tímto ještě jednou děkuje vedení a personál DS
Krnov.
vedoucí úseku kvality a VČA- Tereza Blažčíková, DiS.
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Veteráni v Krnově
Dne 09. 09. 2017 jsme se zašli
s našimi klienty podívat na Krnovské
náměstí. Sjelo se zde asi padesát
veteránských nablýskaných aut, které
udělaly našim klientům velkou radost.
za VČA - Jarmila Worková

Relaxace seniorů
Nejen lidé v produktivním věku, ale i senioři si zaslouží
relaxovat. Jsme si toho vědomi a tak nabízíme
obyvatelům

našeho

domova

„Relaxační

půlhodinky,“ o které je mezi klienty nebývalý
zájem.
Podstatou této individuální aktivity jsou velmi
jemné a šetrné relaxační hmaty, které pomáhají
harmonizovat tělo i duši a zároveň posilují
unavené svaly. Zjemňují bolesti svalstva a v
kombinaci se zahřívacími polštářky pomáhají odstraňovat jejich
ztuhlost. Dokáží také rozproudit lymfu a oběhový systém. Na
seniorskou relaxaci se používají kvalitní oleje, které jsou velmi šetrné
a zajišťují rovněž zlepšení stavu pokožky.

14

V neposlední řadě platí, že jemné relaxační hmaty ovlivňují
psychický stav klienta, zbavují ho stresu a únavy. Relaxace je
individuálně přizpůsobena potřebám a požadavkům jednotlivých
klientů.

za VČA - Šárka Volná

Ježíškova vnoučata
Domov pro seniory Krnov se letos
zapojil do pilotního programu Ježíškova
vnoučata organizovaného rádiem Český
rozhlas. Tento projekt se zaměřuje na
seniory, kteří vánoční dárek nedostali
mnohdy roky a období svátků pro ně bylo
spíš časem prázdnoty než radosti. Ježíškova vnoučata propojují
klienty v domovech a dalších státních i nestátních zařízeních pro
seniory s dárci, kteří se rozhodnou jim na vlastní náklady splnit přání
nebo poskytnout věcný dar. Pod supervizí týmu lidí z Českého
rozhlasu vzniká webové rozhraní, kam kontaktní osoby z jednotlivých
zařízení vkládají přání seniorů. Vznikla tak unikátní databáze věcných
darů a přání, které jsou dobrovolníky plněny. Pokud byste kdokoli
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z Vás měli nějaký hezký nápad, ať už hmotný nebo zážitkový, který
byste chtěli splnit, prosím, kontaktujte p. Blažčíkovou, nebo
kteroukoli volnočasovou pracovnici domova. Ze splněných přání již
nyní máme např. tibetskou mísu, mobilní zahrádku pro klienty na
sázení květin, návštěvu divadla nebo bazénu, návštěvu rodného města,
zakoupení vánoční dekorace a spoustu dalšího….

Ježíškova vnoučata v akci
Domov pro seniory Krnov se zapojil
do projektu Ježíškova vnoučata pod
záštitou Českého rozhlasu.
Prvním dárcem byla paní Purrini
Blanka, která poskytla našim klientům
tibetskou mísu. Tato mísa se uplatní
při terapiích hudební chvilky, kdy s
klienty pracujeme i s hudebními
nástroji. Pro hluboké a uklidňující
účinky, které působí velmi blahodárně i v oblasti regenerace a
rehabilitace, chceme Tibetskou mísu díky rezonanční terapii
především uplatnit i u bazální stimulace imobilních klientů. Paní
Purrini srdečně děkujeme.
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Dotazníkové šetření
V měsíci prosinci budou pro klienty
domova připraveny dotazníky spokojenosti,
které Vám předají Vaši klíčoví pracovníci.
Navrátit je můžete do kterékoli schránky
PODNĚTY A STÍŽNOSTI, umístěné na
chodbách, nebo předat na recepci do připravené krabice. Dotazníkové
šetření slouží k získání Vaší spokojenosti (nespokojenosti) v rámci
různých oblastí poskytování naší služby.

Mše Svatá o Vánocích
Mše

Svatá

o

Vánočních

svátcích

nebude

probíhat

24. prosince, ale výjimečně 25. prosince v kulturním sále od 14:00
hodin.
Jste srdečně zváni!

17

Akce v měsíci prosinci a akce plánované na rok 2018
V měsíci prosinci nás společně čeká ještě hodně akcí, mezi které patří
např.
DEN
úterý

DATUM
05. 12.

AKCE
Trénink paměti v kulturním sále
Návštěva Vánočních trhů na Hlavním

Středa

06. 12.

čtvrtek

07. 12.

sobota

09. 12.

Vystoupení dětí z mateřské školy Zátor

pondělí

11. 12.

Vystoupení dětí v kulturním sále

čtvrtek

14. 12.

Adventní posezení ve velké jídelně

úterý

19. 12.

náměstí v Krnově
Předávání vánočních dárečků
Dobrovolnickým centrem Krnov

Adventní koncert skupiny Brumendo
v kulturním sále

V novém roce nás potom čeká vytvořit nový plán zábavně
společenských aktivit pro Vás. Již nyní víme, že se uskuteční
minimálně dva taneční kurzy, součástí programů budou tzv. „křesla
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pro hosty“ vždy s pozváním nějaké významné osobnosti. Nadále bude
probíhat „Kavárna U Jarušky“ a spousta dalších akcí.

Společné přání krásných a pohodových zimních dní
Za celý úsek kvality volnočasových pracovníků bych Vám ráda
popřála krásné a klidné vánoční svátky, příjemně stráveného Silvestra
a v novém roce 2018 hodně zdraví!

vedoucí úseku kvality a VČA- Tereza Blažčíková, DiS.

ÚSEK SOCIÁLNÍCH PRACOVNIC
Článek o prezidentských volbách
Minulý měsíc proběhly volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Zanedlouho se budou konat volby prezidentské. První
kolo prezidentských voleb proběhne 12. a 13. ledna příštího roku.
Pokud v prvním kole získá některý z kandidátů více než 50 % hlasů, je
zvolen prezidentem ČR. Pokud žádný z kandidátů nadpoloviční
množství hlasů nezíská, tak se koná druhé kolo volby, do kterého
postupují dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola. Poté vyhrává
ten, který získá více hlasů. Případné druhé kolo voleb je naplánováno
na 26. a 27. ledna příštího roku.
Někteří klienti nemají trvalý pobyt v Domově pro seniory. U nich
budeme zjišťovat zájem, zda budou chtít volit či nikoli. V případě
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zájmu zajistíme pro klienty voličský průkaz. Další možností, jak
odvolit v případě, že klient nemá trvalý pobyt v Domově pro seniory,
je volit ve svém volebním okrsku dle trvalého pobytu.
Všichni klienti budou včas informováni o tom, že se blíží volby. Ať už
formou letáčků na nástěnkách, v respiriu nebo pracovníky na
odděleních. Krátce před volbami obdrží všichni volební lístky.
Jakmile bude domluven přesný den a čas, kdy přijde volební komise
do Domova pro seniory, bude vám tato informace včas předána.
Aby klient mohl volit, předloží platný občanský průkaz. Ten musí být
v době konání voleb platný, tedy v lednu příštího roku. Proto
doporučuji zkontrolovat si platnost dokladů včas.
Na závěr bych chtěla zdůraznit, že to, zda budete nebo nebudete volit,
je jen vaše svobodné rozhodnutí, a je to jen na vás, zda se rozhodnete
některého z kandidátů podpořit.
za sociální úsek - Bc. Irena Muroňová
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Aktuálně: Smlouva o poskytování sociální služby
Dovolte mi, abych vás touto formou seznámila s připravovanými
změnami, které se týkají smlouvy o
poskytování pobytové sociální služby
v Domově pro seniory Krnov.
Vedení Domova pro seniory Krnov
rozhodlo, že k datu 1. února 2018
bude se všemi klienty domova uzavřena nová smlouva o poskytování
pobytové sociální služby, která nahradí smlouvy stávající.
Důvodem této změny je snaha o zvyšování kvality poskytované péče
v našem zařízení, která se promítá do změn smlouvy a vnitřních
pravidel.
Jaké nejdůležitější změny vás tedy čekají?
 Současně s ekonomickými změnami v naší společnosti dochází
k nárůstu cen energií, potravin, pohonných hmot atd. Přitom
platby za pobyt v Domově pro seniory Krnov byly naposledy
zvýšeny v květnu 2016. Z těchto důvodů přistoupilo vedení
Domova pro seniory Krnov k nepopulárnímu opatření – změně
Sazebníku úhrad a zvýšení cen za ubytování a stravu o tyto
částky:
 zvýšení ceny za ubytování o 3 – 5 Kč denně (dle druhu
ubytování),
 zvýšení stravného o 5 Kč denně.
 Nové smlouvy budou, oproti smlouvám stávajícím, obsahovat
článek ,,Ujednání o dodržování vnitřních pravidel“ a také
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informaci o působení ombudsmana v Domově pro seniory
Krnov. Oba dokumenty budou přílohou smlouvy.
 Smlouvy budou také doplněny o přílohu, ve které je sjednán
rozsah a průběh poskytování sociální služby jednotlivým
klientům. Tento tzv. osobní cíl, sjednaný na základě vašich
individuálních potřeb, bude v průběhu pobytu v zařízení
přehodnocován v rámci individuálního plánování.
 Klientům bude předáván měsíční přehled vyúčtování za
poskytování služeb, případně přehled hospodaření s finančními
depozity, nejpozději do 20. dne následujícího kalendářního
měsíce.
A jaké jsou hlavní novinky ve vnitřních pravidlech?
 Klienti si mohou odhlásit stravu na dobu své nepřítomnosti
předem, i když se jedná pouze o 1 jídlo (např. pouze oběd).
V tomto případě mají dvě možnosti:
 náhradu za neodebranou stravu obdržet formou potravinového
balíčku,
 obdržet finanční náhradu za neodebranou stravu dle
Sazebníku úhrad.
 Klienti mají možnost využívat vlastní poštovní schránku, která je
umístěna u hlavního vchodu do budovy – zájem o její využití
sdělí sociální pracovnici.
 Cennosti a finance si klienti mohou uschovat v kanceláři účetní
DS, zde je také možné platit úhrady za pobyt v hotovosti.
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 Nově je možné mít na svém pokoji domácího mazlíčka
s omezenou možností pohybu – např. králíka v kleci, rybičky v
akváriu, želvu v teráriu – za předpokladu, že s tímto bude
souhlasit spolubydlící.
 Povolené elektrospotřebiče, které mají klienti na svých pokojích,
musí projít pravidelnou roční revizí, prováděnou odbornou
firmou.
Toto je pouze přehled nejdůležitějších změn, které bude nová smlouva
o poskytování pobytových služeb a vnitřní pravidla obsahovat.
Sociální pracovnice vás budou v následujících měsících navštěvovat a
individuálně s Vámi, případně s Vašimi zástupci, tyto změny
projednávat.
Věříme, že pochopíte nutnost těchto kroků, které přispějí ke zlepšení
úrovně poskytovaných služeb v Domově pro seniory Krnov, protože
naší prioritou je spokojenost klientů, kteří se svěřili do naší péče.
Na závěr bych vám chtěla jménem sociálního úseku popřát pohodové
prožití nadcházejícího adventního času, krásné a veselé Vánoce,
hodně zdraví, radosti a štěstí v roce 2018.
vedoucí sociálního úseku Bc. Světlana Žáčková
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POZVÁNKA NA
ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘI
Letos bychom Vám rádi nabídli možnost účasti na štědrovečerní
večeři v domově spolu s Vašimi blízkými. Štědrovečerní večeře se
bude podávat v případě Vaší účasti ve velké jídelně v 16:00 hodin
v přízemí domova. Pokud byste o večeři měli zájem, vyplňte prosím
návratku, kterou Vám dají pracovníci na oddělení, kde Váš blízký
bydlí. Návratky můžete předat do 10. 12. 2017 s výběrem jídla, o které
byste měli zájem.
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OKÉNKO PANA VAŇKA
Není krásnějších pohádek, než ty, které píše život.
Krása je mostem přes propast mezi pravdou a dobrem.
Pokud se chystáš odejít, začni přemýšlet, proč jsi přišel.
Žít v chudobě není hanba. Žít ve špíně ano.
Nic nemůže zastavit myšlenku, pro niž nastal čas.
Budoucnost bude taková, jakou si ji sami uděláme.
Přátele je třeba posuzovat podle skutků nikoliv podle slov.
Nestačí vědět, nestačí chtít, je třeba konat.
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VZPOMÍNÁME
S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustili:
p. Buchtíková Marie,
p. Kožušníková Milada,
p. Kala Jaroslav,
p. Sosýn Ladislav,
p. Kroščen Jan,
p. Strzalová Anna,
p. Chřibková Marie,
p. Parmová Jiřina.
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