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ÚVODNÍ SLOVO 

Vážené dámy a pánové,  

 

jsme tady s novým vánočním číslem našeho domovského časopisu, čas letí a do 

Štědrého dne nám ode dne, kdy píši tyto řádky, zbývá jen 21 dnů. Vánoční 

přípravy vrcholí, adventní výzdoba je již hotová a každé oddělení se krásně 

nazdobilo. Uvědomuji si, že právě píši již třetí vánoční úvodník. V tom prvním 

roce jsem byla jen pár týdnů v domově. V loňském roce již bylo co hodnotit, 

provedli jsme zásadní změny, vzniklo nové oddělení Domova pro seniory, 

doplnili tým pracovníků v přímé péči a další. 

 

Letošní rok byl opět bohatý na změny. Funguje nový systém práce volnočasových 

pracovníků na jednotlivých odděleních. Aktivity jsou rozděleny do menších 

skupin, ale i přesto v rámci některých oddělení realizujete společné setkávání a 

tvoření. Kromě toho se všichni setkáváte na velkých akcích či kulturních 

vystoupeních. Absolvovali jste na jednotlivých odděleních nespočet výletů a akcí. 

Bude-li to možné, rádi bychom počet volnočasových pracovníků navýšili. Nyní 

na konci roku jsme také změnili systém individuálního cvičení zejména s klienty 

na lůžku. Na dalších stránkách Vás blíže seznamujeme s konceptem Bazální 

stimulace – co přesně znamená, jak probíhá v praxi a jakým je pro klienta 

přínosem.  

 

I stravovací úsek se snaží vylepšovat svou nabídku a zvýšit kvalitu v oblasti 

nutriční péče. Rozšířili jsme nabídku produktů pro klienty se specifickými 

výživovými potřebami. Nutridrinky jsou kompletní výživou s vysokým podílem 

bílkovin a pro některé jsou nezbytností. Přestavili jsme je Vám i Vašim blízkým 

na společných setkáních v listopadu a mohli jste je i ochutnat. Denně rovněž 
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probíhá v domově kontrola chutnosti stravy. Děkujeme Vám také celkově za 

podněty, připomínky, ale i pochvaly, které na těchto setkáních zazněly.  

 

Potěšující je zájem veřejnosti o naše pobytové služby. Zaznamenali jsme během 

posledního půl roku zvýšený zájem a registrujeme zhruba 173 žádostí. Během 

letošního roku do našeho zařízení nově nastoupilo pouze 5 nových klientů na 

Domov se zvláštním režimem a 20 klientů na Domov pro seniory. Oslavili jsme 

na podzim také dvě stoletá výročí našich klientek, které jsou příkladem toho, že 

věk je jen číslo. Průměrný věk klientů na Domově pro seniory je téměř 86 let. To 

vše nás těší a je důkazem toho, že je služba dobře a kvalitně nastavena.   

 

Snažili jsme se také pracovat na zlepšení vybavení a zvelebení Domova. 

Informujeme Vás o tomto průběžně během roku. Nový výtah je objednán a jeho 

montáž proběhne v březnu následujícího roku. Vybavili jsme prádelnu novou 

sušičkou prádla, kuchyň novým konvektomatem a ohřevnými vozíky, oddělení 

myčkami na nádobí a řadou nového vybavení dle potřeby.  

 

Vážení obyvatelé Domova, vážení zaměstnanci, dovolte mi, abych Vám všem i 

Vašim rodinám, blízkým a známým popřála hlavně pokojné a krásné vánoční 

svátky, hodně lásky, štěstí, pohody a do nového roku 2020 pevné zdraví.   

 

S úctou 

 

Kateřina Michaliková 

ředitelka 
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Co se u nás dělo?  

Vinobraní - to jsou dny, které se snoubí s 

temperamentem lidových tradic a kultury, s pestrostí 

slováckých krojů a muziky, s živelností a spontánní 

atmosférou. Dne 3.10.2019 se u nás v Domově pro 

seniory konalo Vinobraní. K poslechu a tanci nám 

hrála cimbálová muzika - Vedrovci z Opavy. Dále 

vystoupil taneční soubor Gemini Mini ze SVČ Krnov. 

 

 

Worková Jarmila 

pracovník volnočasových aktivit DZR oddělení 

 

Den otevřených dveří jinak  

 den otevřených dveří se v Domově pro seniory 

opravdu povedl. Přivítali jsme kolem stovky 

návštěvníků, které jsme provázeli budovou. Mnozí z 

nich se aktivně zapojili do probíhající taneční terapie 

v kulturním sále pod vedením pana Velety.                            

V jednom okamžiku 

roztančil pohromadě 

seniory, studenty i 

děti z mateřské 

školy. Odpoledne proběhlo hudební vystoupení 

dětí ze ZUŠ Krnov a byla také připravena 

ochutnávka jídel, která u nás chystáme. 
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Další taneční terapie v domově 

radostně sdílíme fotografie na naší další pohybové 

terapii, která proběhla dne 10. září vedenou 

pozorným a citlivým terapeutem Dr. Veletou. 

Opět jsme se mohli těšit být s někým motivujícím, 

naladění na pohyb, dech, posunout se a vyjevit své 

emoce. Naši klienti jsou vždy natěšení a těšit se 

budou z těchto prožitých okamžiků ještě dlouho. 

Pavla Vlachová, DiS. 
pracovník volnočasových aktivit II. oddělení 

 

Večeře při svíčkách  ten nejvzácnější dar a jedna z možností vyjádření 

lásky k druhému, je společně strávený čas. A 

proto jsme našim klientům připravili slavnostní 

večeři při svíčkách s jejich rodinnými příslušníky. 

Tento výjimečný okamžik mohli strávit i na 

jednotlivých patrech oddělení v jídelnách. Velmi 

výborné menu si pochvalovali všichni zúčastnění, tak jako chvíle, jenž prožili. 

 

Pavla Vlachová, DiS. 
pracovník volnočasových aktivit II. oddělení 
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Z NAŠEHO DOMOVA 

 

ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ A KVALITY 

Bazální stimulace 

Jedním z cílů domova je získat v příštím roce 2020 akreditovanou značku: 

Certifikované pracoviště bazální stimulace pod Bazálním institutem. K tomuto 

cíli směřuje současné vzdělávání zaměstnanců v konceptu Bazální stimulace a 

zavádění prvků přímo do praxe ke klientům služby. Primárně je tento koncept 

prováděn u klientů, kteří tráví svůj den v lůžku, potřebují tedy neustálou 24 

hodinovou péči. Zaměstnanci, kteří již jsou ve speciální technice vyškoleni, 

provádějí nastavenou bazální stimulaci v různých formách minimálně jedenkrát 

týdně. Toto následně vykazují do elektronického systému domova. Další školení 

v této oblasti se plánuje na únor 2020. 

Co to vůbec Bazální stimulace je? 

Bazální stimulace® je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept podporující 

vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. V konceptu je péče 

strukturovaná tak, aby byly podporovány zachovalé schopnosti (komunikační a 

pohybové) klienta. Předpokladem je také práce s autobiografií (individualitou) 

klienta a integrace jeho příbuzných do procesu péče. Prvky základní stimulace: 

• Somatická stimulace 

• Vestibulární stimulace 

• Vibrační stimulace 

Institut Bazální stimulace 

Koncept Bazální stimulace® má registrovanou ochrannou známku. 

V roce 2005 byl v České republice založen INSTITUT Bazální stimulace®, na 

nějž přešla realizace certifikovaných kurzů, odborných konferencí a konzultační 

činnosti pro odborníky i laiky. V témže roce proběhl také historicky první kongres 

Bazální stimulace® za účasti spoluautorky konceptu Prof. Ch. Bienstein. 
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Pro koho je bazální stimulace určena? 

Bazální stimulaci lze využít v péči o klienty, kteří potřebují podporu ve vnímání 

vlastního těla a okolního světa.  Pomocí konceptu se reprodukují paměťové stopy 

z dřívějších vývojových fází a umožňuje navázání komunikace se svým okolím. 

Předpokladem je poskytnutí dostatku potřebných podnětů. Podněty, které v péči 

poskytujeme, musí být vhodně a individuálně strukturované. Tím podporujeme 

zvládnutí orientace v prostoru, čase a umožní lépe prožívat život v co nejvyšší 

možné míře kvality (i v těžkých stavech se špatnou prognózou). Péče dle principů 

Bazální stimulace® edukuje stres a podněcuje vlastní vývoj klienta. Bazální 

stimulace® je zapojována také do neklinické praxe (domovy pro seniory, ústavy 

sociální péče, speciální školy, hospice a domácí péče). 

 Kdo provádí bazální stimulaci? 

Pracovníci v přímé péči vyškolení speciálním kurzem pod Institutem bazální 

stimulace. 

Čím a jak je bazální stimulace prováděna?  

Pracovník pracuje s masážními vonnými olejíčky při poslechu hudby a aroma 

lampy. Při suché formě pomocí froté žínek. 

Jak často je bazální stimulace prováděna? 

Vždy dle nastaveného plánu péče klienta. Minimálně však 1x týdně. 

Co je iniciální dotek? 

Na základě biografické anamnézy zvolíme nejvhodnější místo na těle klienta a 

pevným, zřetelným dotekem ho vždy informujeme o počátku a ukončení naší 

přítomnosti či činnosti s jeho osobou. Vhodná místa jsou např. rameno, paže, ruka. 

Iniciální dotek také musíme podpořit verbálně (pozdravit, informovat o začátku 

úkonu apod.). Je pro klienta přínosné, pokud iniciální dotek všichni, kteří přijdou 

do kontaktu s klientem, respektují.  
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Na koho se obrátit v případě, že máte o prvky bazální stimulace zájem a jste 

klientem domova? 

Na klíčového pracovníka, vedoucího oddělení, na kterém bydlíte nebo 

sociálního pracovníka. Ten Vám pomůže a dále vysvětlí celý princip Bazální 

stimulace v domově. www.bazalni-stimulace.cz 

 

Desatero bazální stimulace: 

1) Přivítejte se a rozlučte s klientem pokud možno stejnými slovy. 

2) Pokud máte u klienta zaveden iniciální dotek, dotkněte se ho při oslovení 

vždy na stejném místě. 

3) Mluvte zřetelně, jasně a ne příliš rychle. 

4) Nezvyšujte hlas, mluvte přirozeným tónem. 

5) Dbejte, aby tón Vašeho hlasu, Vaše mimika a gestikulace odpovídaly 

významu Vašich slov. 

6) Při rozhovoru s klientem používejte takovou formu komunikace, na kterou 

byl zvyklý. 

7) Nepoužívejte v řeči zdrobněliny. 

8) Nehovořte s více osobami najednou. 

9) Při komunikaci s klientem se pokuste redukovat rušivý zvuk z okolního 

prostředí. 

10) Umožněte klientovi reagovat na Vaše slova. 

 

Knihovna 

Působení zástupce Městské knihovny v Krnově bylo v domově ukončeno na 

podzim letošního roku. Bohužel se již mezi klienty objevovalo velmi málo 

aktivních čtenářů, kteří do naší malé knihovny docházeli. Zástupce Městské 

knihovny do domova ovšem stále individuálně dochází, takže kdyby některý 

z klientů chtěl zapůjčit nějakou knížku, prosím obraťte se na sociální pracovnici 

na Vašem oddělení a ona Vám kontakt zprostředkuje. Připravily jsme pro Vás 
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také dvě nové knihovničky z našich zdrojů. Jedna je k dispozici v galerii před 

velkou jídelnou a druhá ve velké jídelně v koutku u rybiček. Pokud si z nich 

chcete zapůjčit knížky, určitě můžete. Tyto knížky nejsou v evidenci žádného 

pracovníka, tudíž jejich zapůjčení nemusíte nikomu hlásit. Po přečtení je prosím 

vhodné je vrátit. 

 

PC pro klienty 

Vzhledem k organizačním změnám a využití prostor počítačové místnosti pro 

kancelář volnočasových pracovníků, došlo k přestěhování počítače určeného pro 

možné využití klientů do jiné části domova. Pokud by měl někdo zájem o využití 

počítače, prosím obraťte se na sociální pracovnici daného oddělení, popř. 

volnočasového pracovníka. V domově jsou pro Vás k dispozici dva počítače, 

jeden je v Senior pointu (každé úterý od 13:00 – 17:00 a každý čtvrtek od 8:00 – 

12:00) a druhý v nové místnosti v traktu na 2. oddělení. 

 

Svépomocná skupina pro rodinné pečující v domácím prostředí 

Domov začal v minulém roce organizovat tzv. Svépomocné skupiny pro rodinné 

pečující. Cílovou skupinou jsou rodinní pečující seniorů, kteří zůstávají v 

domácnostech a setrvávají tak ve svém přirozeném prostředí. Rodinní pečující 

jsou většinou také senioři, kteří zajišťují péči svým blízkým. Potřebují získat 

podporu, možnost sdílení v této náročné životní situaci mít pocit, že na tuto situaci 

nejsou sami. Potřebují odborné informace ohledně poskytování domácí péče, 

osobní podporu a získat nové poznatky.  Svépomocné skupiny se již scházejí 

1x měsíčně od září 2018 v prostorách Domova pro seniory Krnov. Do září 2019 

měli finanční podporu Nadace Agrofert. Na každém setkání je připraven zajímavý 

program, který předá pečujícím osobám nové poznatky v rámci ulehčení jejich 

těžkého údělu péče. Program i organizaci celé skupiny koordinuje pracovník 

Domova pro seniory Krnov. Svépomocné skupiny jsou otevřeny pro širokou 
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veřejnost pečujících, které mají své blízké v péči. Na jednotlivá setkání jsou zváni 

zajímaví odborníci (psycholog, psychiatr, nutriční terapeut, zástupce obce a ÚP 

pro předání nezbytných informací o opatrovnictví či příspěvku na péči a jiných 

druzích dávek, aj.) a zakoupeno drobné občerstvení. Primárně slouží svépomocné 

skupiny ke sdílení zkušeností, pomoci a podpory všech zúčastněných. Úspěšné 

výstupy ze svépomocných skupin jsou prezentovány v rámci komunitního plánu 

Města Krnova.  

Vánoční přání a poděkování 

Za oddělení sociální a kvality Vám přejeme hezké prožití Vánoc a Nového roku. 

Plno zdraví a pohody pro další společné kroky v novém roce.  

Svému týmu sociálních pracovníků tímto srdečně děkuji, za dobrou spolupráci při 

každodenním pracovním nasazení v roce 2019 a těším se na spolupráci další. 

A také svým kolegům děkuji za vzájemnou pomoc, která je našim společným 

cílem pro zvyšování kvality poskytovaných služeb. 

Bc. Tereza Minarčíková, DiS. 

vedoucí oddělení sociálního a kvality 

 

 

ZDRAVOTNÍ ÚSEK  

Od ledna 2020 pan MUDr. Smýkal odchází do důchodu. Jeho ordinaci přebírá 

MUDr. Klaudie Nováková. 

Od 01. 08. 2019 ukončily pojišťovny tzv. Bílý program. 

Podle zákona číslo 282/2018 Sb. o veřejném zdravotním pojištění od 01. 08. 2019 

nehradí zdravotní pojišťovny koupelnový program, toaletní křesla (s 

výjimkou toaletních nástavců) a vycházkové hole. 
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Zdroj: http://www.zdravotnicke-potreby-a-pomucky.cz/konec-uhrad-bileho-

programu-a-vychazkovych-holi-zdravotnimi-pojistovnami.html 

Chceme tímto číslem poděkovat rodinným příslušníkům za pomoc 

s doprovody k lékařům.  

 

Každý klient má možnost volby jeho praktického lékaře a zajišťování léků. 

Pro více informací zajděte za Vaší primární sestrou nebo za sociální 

pracovnicí daného oddělení. 

 

Inkontinenční pomůcky  

Od 01. 12. 2019 došlo ke změně v doplatcích na inkontinenční pomůcky.  

 

Kdo určuje, kolik budete doplácet? 

Pravidla a výši úhrady inkontinenčních pomůcek upravuje zákon č. 48/1997 Sb. 

(o veřejném zdravotním pojištění). Zákon určuje kritéria pro zařazení pacientů do 

kategorií podle stupně inkontinence, výši měsíčního příspěvku i podíl 

spoluúčasti pacienta.  

 

Pomůcky na inkontinenci - pokud trpíte inkontinencí, nebojte se snížené kvality 

života. Speciální pomůcky a přípravky vám zjednoduší život. Číslem 1 ve vaší 

výbavě by měly být absorpční a hygienické pomůcky, jako jsou vložky, 

kalhotky, pleny nebo podložky, které zachytí unikající moč a pohltí také 

nepříjemný zápach. K dalším užitečným pomocníkům patří speciální kosmetika k 

péči o podrážděnou pokožku.  

 

Inkontinenční vložky - inkontinenční vložky jsou rozděleny podle stupně 

absorpce.  

Inkontinenční kalhotky - vhodnou variantou u větších úniků moči nebo na noc 

jsou inkontinenční kalhotky. Při výběru berte ohled na obvod boků. Absorpční 
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kalhotky se vyrábí ve velikostech S až XXL. Nenechte se zmást názvem kalhotky 

- jsou určeny i mužům. Pánskou verzi inkontinenčních kalhotek vyrábí značka 

Depend.  

Inkontinenční pleny - pleny mají větší absorpční schopnost než vložky, hodí se 

tedy při větším úniku moči. Vyrábějí se v různých velikostech a mají rozdílnou 

absorpční schopnost. 

Inkontinenční podložky - k ochraně matrace a postele se hodí absorpční 

podložky, které u nás seženete jak v rolích, tak po kusech. Jsou neocenitelné při 

výměně plen či vložek u imobilních osob a hodí se také na noc. 

 

Musím doplácet? 

Ano, při zařazení do 1. nebo 2. stupně doplácet musíte. Lékárny, prodejny 

zdravotnických potřeb i služby home delivery mají povinnost vybrat příslušný 

doplatek. U 3. stupně již máte nárok na inkontinenční pomůcky bez doplatku. 

 

Kolik musím doplatit? 

Doplatek při 1. stupni činí 15 %. To pro vás při maximálním možném limitu 

(449,60 Kč i s DPH) znamená měsíční doplatek pouhých 79 Kč. Pokud jste si tedy 

nyní přikupovali i pouhé 1 balení navíc, platili jste vyšší částku. 

V tabulce si snadno najdete výši měsíčního příspěvku i spoluúčasti, která platí 

pro všechny výrobce a značky. Částka hrazená pacientem se počítá procentem z 

hodnoty poukazu. 
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Jak mám získat nárok na vyšší příspěvek? 

Obraťte se na svého lékaře s požadavkem o přezkoumání zařazení do kategorie.  

Zdroj: https://www.benu.cz/inkontinence-jak-bojovat-s-unikem-moci 

Simona Holubová 

vedoucí zdravotnického úseku 

 

 

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

Na našem oddělení chceme klientům nabídnout pobyt v hezkém, klidném a 

příjemném prostředí. Během půl roku se nám podařilo vymalovat zhruba polovinu 

pokojů a v příštím roce chceme pokračovat dále a plánujeme také výmalbu malé 

jídelny. Také došlo k zvelebení a zútulnění naší společenské místnosti a 

k přestěhování volnočasové pracovnice k nám na oddělení. VČA se tak po celý 

den věnuje našim klientům. 

Pod vedením VČA, paní Jarmily Workové, probíhají každodenně na našem 

oddělení aktivity, které jsou určeny klientům. Dopoledne po snídani, v čase od     

9 – 11 hodin probíhá aktivizační klub, zaměřen vždy na jinou oblast, jako je 

muzikoterapie, vzpomínání, paměťová cvičení, předčítání, nácvik jemné 

motoriky a ,,Kavárnička“ každý pátek. Klienti jsou zde většinou ve dvou 

skupinkách, aby došlo k prostřídání většího počtu. Odpolední klub nabízí ve 

dnech po, út, pá skupinové cvičení. Za příznivého počasí chodí na procházky nebo 

využívají posezení před zařízením. Snažíme se umožnit také návštěvy aktivit 

nabízených naším zařízením, jako je Canisterapie, Felinoterapie, taneční terapie 

pod vedením p. Velety, výlety po okolí: klienti se podívali na Cvilínský kostel, 

muzeum Slezského venkova v Holasovicích, zámek v Linhartovech, několikrát 

navštívili cukrárnu. V domově mají možnost účastnit se akcí jako jsou koncerty, 

přednášky, různá vystoupení, výstavy.  

Chtěla bych se zmínit o Bazální stimulaci, kterou provádí našim klientům 

vyškolení pracovníci. Jedná se o koncept, který podporuje vnímat sebe sama, tedy 
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vlastní tělo a okolní svět. Základními prvky jsou vnímání, pohyb, a komunikace. 

Je to založeno hlavně na dotecích a stimulaci smyslových orgánu. (somatická-

kůže, vestibulární-pohyb, vibrační - chvění, auditivní-sluch, optická-zrak, 

olfaktorický-pach, čich, taktilně haptická-motorika, orální-ústní-chuť) 

Pracovník pracuje s masážními vonnými olejíčky, při poslechu relaxační hudby a 

aroma lampy. Při suché formě se provádí pomocí froté žínek nebo ponožek. 

V prosinci čeká klienty taktéž spousta vystoupení a Adventní setkání s hudební 

produkcí a občerstvením. Chtěli bychom mít také krásný a příjemně prožitý 

Štědrý den na oddělení, kde chystáme pro klienty po snídani posezení ve 

společenské místnosti a předání dárečků z projektu Ježíškových vnoučat. 

V odpoledních hodinách se budeme těšit na společnou večeři v malé jídelně a 

hezky vyzdobenou štědrovečerní tabuli. Určitě společně oslavíme i Silvestra a 

přivítáme Nový rok s přípitkem. 

 

Jako vedoucí oddělení DZR jsem přítomna pro rodiny každou středu do 17 hodin 

pro případné dotazy.  

Chtěla bych tímto poděkovat i za celý tým DZR, že docházíte k nám na oddělení 

za svými blízkými a skvěle pomáháte a spolupracujete s námi. 

Děkuji 

Ivana Nováková 

vedoucí oddělení DZR 
 

II. ODDĚLENÍ 

Blíží se konec roku, Vánoce a s ním i bilancování. Celý rok nám přinesl 

výjimečné okamžiky.  Ohlížet se za sebe, pečlivě vybírat co nám vše přinesl a 

hodnotit, co jsme udělali, či prožili je těžké. Spíše bychom se měli dívat před sebe, 

víc a víc si vážit času který společně prožijeme. Vánoce a nový rok nám přináší 

jeden rozměr, který nás zasahuje všechny, bez rozdílů kontextu – jsou to chvíle 

odpočinku, rodiny, vzájemných návštěv a oslav. Slavení má totiž v sobě cosi 
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zvláštního. Slavení je totiž veliké přitakání životu. Je to vyjádření myšlenky, že 

jsme rádi spolu, rádi si věnujeme čas, a že přes všechny trable a problémy jsme 

zde na světě rádi. A to je tím nejdůležitějším. Budoucnost totiž tvoříme my a 

záleží na nás kdy „pohyb“ života začne. Přeji nám všem tedy dostatek kritického 

myšlení, zdravého rozumu a odvahu jít proti proudu. Vánoce totiž i přináší 

poselství, že světlo svítí v temnotě a jakkoli upřímně se síly temna snaží, přece 

jen jej nezhasne. Ano, světlo nakonec zvítězí, nikdy není nic zadarmo a vždy je 

třeba napnou síly až do krajnosti, abychom si jej udrželi. Otevřeme tedy svá okna, 

dveře a srdce a nechme vstoupit toto světlo k nám. 

Pavla Vlachová, DiS. 

pracovník volnočasových aktivit II. oddělení 
 

Ježíškova vnoučata 

Jistě jste zaznamenali, že se během listopadu a prosince mluvilo o tzv. 

Ježíškových vnoučatech.  Za nápadem stojí novinářka paní Olga Štrejbarová.   

Jedná se o projekt, který vznikl v roce 2016. V minulém roce si jej vzal pod svá 

křídla Český rozhlas a rozjel na internetu databázi na vkládání přání seniorů 

žijících v domovech pro seniory. A tak jste si tedy přáli.  Přání byla různá 

například kosmetika, župan, hrníčky, kalendáře, holící strojek sladkosti atd. ale 

také  účast na představení ve Slezském divadle v Opavě, PC kurz, koncert 

cimbálové muziky, vyhlídkový let nad Krnovem, návštěva myslivce, cestopisná 

přednáška, ochutnávka kozího sýra atd. Následně byla přání vložena na stránky 

projektu www.jeziskovavnoucata.cz. Pak už zbývalo jen to, aby si jej někdo 

vybral. A kdo vám přání splnil? Jsou to obyčejní lidé z celé České republiky, kteří 

chtěli někomu na Vánoce udělat radost. Někdo poslal dárek poštou, jiní přišli na 

návštěvu osobně. Věřím, že jste tento projekt také ocenili a užili si splnění svých 

přání.  
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p. Olga Štrejbarová   webové stránky www.jezikovavnoucata.cz 

 

Měla jsem možnost potkat některá Ježíškova vnoučata osobně.                

A napadlo mě, že je trošku vyzpovídám. 😊  

 

Ježíškovo vnouče paní Vlaďka  

Kdy, jste se poprvé dozvěděl/a o projektu Ježíškova vnoučata? 

Projekt Ježíškova vnoučata jsem zaznamenala už v prvním roce jeho vzniku, tedy 

v roce 2016. Každý rok se pravidelně účastním a dle svých finančních možností 

obdaruji jednoho až dva seniory. Letos jsem do toho zapojila i kolegyně z práce. 

Podle čeho jste vybíral/a přání, které jste splnil/a? 

První, na co se dívám, odkud senior je. Každý rok se snažím, abych mu dar mohla 

dovézt osobně a popřát krásné svátky. Jsem ale z Vysočiny, odsud bohužel moc 

přání není. A když už ano, tak pro mě finančně nedostupné. Takže pokud nenajdu 

někoho odsud, hledám dál. Potom už nedělám žádné rozdíly, nevybírám si 

konkrétně muže nebo ženy nebo konkrétní domov či kraj. Trochu se ale dívám na 

dostupnost daného přání. Aby se mi dárek lehce sháněl a nebylo to nic složitého. 

Přiznám se, že si to tím zjednodušuji, nemám totiž v tomto ročním období moc 

času. 

Kdyby, jste měl/a říci jedno přání nebo zážitek do tohoto projektu Ježíškova 

vnoučata co by to bylo? 

 Zdravíčko. Dar, který nemůže dát nikdo, a přesto ho nejvíce potřebujeme. 

Chtěl/a byste něco vzkázat našim klientům? 

http://www.jezikovavnoucata.cz/
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Přeji jim krásné Vánoce, hodně zdraví a  co nejmenší pocit osamělosti. S 

Ježíškovými vnoučaty nebudete už nikdy sami.  

 

Ježíškovo vnouče paní Petra 

Kdy, jste se poprvé dozvěděl/a o projektu Ježíškova vnoučata? 

Loni v listopadu na internetu.  

Podle čeho jste vybíral/a přání, které jste splnil/a? 

 Jednak vzdálenost od mého bydliště, kvůli osobnímu předání, ale hrála roli i 

finanční náročnost přání. 

Kdyby, jste měl/a říci jedno přání nebo zážitek do tohoto projektu Ježíškova 

vnoučata co by to bylo? 

Přáním by bylo, ať se každému to jeho vysněné přání nakonec splní. A zážitek? 

Asi setkání s paní Evou. Měla jsem z toho po loňské osobní návštěvě jiného 

zařízení trošku strach, ale dopadlo to skvěle.  

Chtěl/a byste něco vzkázat našim klientům?  

Popřát všem krásné vánoční svátky a hodně zdraví do nového roku. 

 

Ježíškovo vnouče paní Zuzana 

Kdy, jste se poprvé dozvěděl/a o projektu Ježíškova vnoučata? 

Poprvé jsem o tomto projektu slyšela před třemi lety z vysílání 

Českého rozhlasu. 

Podle čeho jste vybíral/a přání, které jste splnil/a? 

Přání vybírám zcela náhodně. Rozhoduje samozřejmě cenová dostupnost bohužel. 

Důvod si taky ráda přečtu, ale to rozhodující až tak není, alespoň ne v negativním 

pohledu, jako že bych kvůli tomu důvodu přání nesplnila. Co se letošního roku 

týče mě ten důvod spíše utvrdil v tom že přání splním i kdyby to byla jediná věc, 

kterou bych letošní Vánoce někoho obdarovala. Každý člověk má nějaké přání a 

to proč si to přejeme by nemělo mít žádný vliv na to zda se přání splní. 
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Kdyby, jste měl/a říci jedno přání nebo zážitek do tohoto projektu Ježíškova 

vnoučata co by to bylo? 

Kdybych měla jakékoliv přání, přála bych si svou babičku a dědečka, ale asi jste 

měla na mysli něco reálného 🙂 vždy mi udělá radost opravdu dobrý šálek čaje s 

něčím sladkým k zakousnutí. Ale úplně nejlepší by bylo, kdyby se nikdo necítil 

být sám a tento projekt nebyl třeba. 

Chtěl/a byste něco vzkázat našim klientům? 

Kromě toho obligátního zdraví štěstí a lásky, právě mnoho dnů ve společnosti 

těch, které mají rádi a jsou s nimi šťastní a spokojení. A také radost dobrou náladu 

a spoustu optimismu v živote, ten je třeba v každém věku. A taky ještě to že na ně 

myslím. 

 

Ježíškovo vnouče paní Kristýna 

Kdy, jste se poprvé dozvěděl/a o projektu Ježíškova 

vnoučata? 

Pokud si dobře vybavuji, tak tento projekt běží třetím rokem.  A přesně před 3 

lety jsem na to náhodou narazila. Myslím, že jsem o tom slyšela v rádiu a jak to 

tak bývá, tak se poté velmi rychle informace rozšířily na sociální sítě.  Neváhala 

jsem ani minutu, jestli projekt podpořím nebo ne. V Čechách je projektů hodně, 

ale většina se zaměřuje na děti, a právě senioři jsou často velmi opomíjeni. Jednou 

každý z nás bude ve věku právě našich babiček a dědečků a nikdy nevíme kdy se 

ocitneme právě na té druhé straně (ne dárců, ale obdarovaných). Já sama už mám 

pouze jednu babičku a dědu a manžel dvě babičky a dědu a snažíme se s nimi 

trávit hodně času, i když bohužel ho není tolik, kolik bychom si přáli.  Tento 

projekt podporujeme každý rok, pokud projekt bude pokračovat, tak k němu 

chceme vést i svoje děti. Je to taková naše vánoční tradice.  
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Podle čeho jste vybíral/a přání, které jste splnil/a? 

Přání vybíráme podle toho, co je nám blízké nebo nás zaujme informace o daném 

obdarovaném. Já, jako mlsoun a velký milovník sladkostí jsem jednoznačně 

zvolila toto přání. Ale musím přiznat, že sehnat měkké sladkosti je docela oříšek 

😊.  

Kdyby, jste měl/a říci jedno přání nebo zážitek do tohoto projektu Ježíškova 

vnoučata co by to bylo? 

Tady úplně nevím, jestli jsem dobře pochopila otázku, ale  pokud bych si měla já 

osobně něco přát, tak by to bylo asi zažít něco, co si delší dobu přeji, jelikož 

pracuji v cestovním ruchu, tak by to bylo určitě navštívit nějakou vysněnou zemi 

a pokud by byla možnost, tak vzít i manžela. 

Chtěl/a byste něco vzkázat našim klientům? 

Asi byste čekali klasickou odpověď přání hodně zdraví, ale od jisté doby co mi 

jeden klient sdělil, že na Titanicu byli taky všichni zdraví a stejně nepřežili, tak 

přeji hodně štěstí :)  a hlavně úsměv na tváři co všechny rozzáří. 

Sylva Krejčí, DiS. 

sociální pracovnice II. oddělení 

 
 

III.ODDĚLENÍ 

Vážení a milí čtenáři, 

také III. oddělení by rádo přispělo něčím málo do našeho Domovského časopisu. 

Blíží se konec roku 2019 a rádi bychom se poohlédly zpětně za tím, co vše jsme 

společně prožili s našimi klienty. 

  

LEDEN - BŘEZEN 

I když bylo počasí za okny mnohdy kostrbaté, radost z prvních vycházek klienty 

neodradila. Už začátkem roku se uskutečnila návštěva cukrárny a v rámci 

spolupráce i s klienti z domova Opava, kde jsme hráli „Karetní turnaj“. 

Nezapomněli jsme ani na klienty z Bruntálu, kteří letos hostovali u nás při 
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příležitosti společenské hry „Bingo“. Až do března se plnily přání                               

„Ježíškových vnoučat“, což byl počítačový kurz, masáže, nebo taneční                              

terapie. Samozřejmě nechyběl ani každoročně pořádaný „Domovský   bál“ či 

vystoupení dětí k MDŽ.    

 

DUBEN - ČERVEN 

 Jarní chvilky našim klientům vyplnili a zpestřili žáci i studenti s divadelním,                           

recitačním a pěveckým vystoupením, Pop Academy, nebo ženský sbor                               

„Legáto“. Ani klavírní vystoupení si naši klienti nenechali ujít. Proběhla                               

nejen přednáška policie ČR, ale navštívil nás i psí společník v rámci                               

Canisterapie. Emočním zážitkem pro naše klienty byla návštěva                               

rozkvetlého Chářovského parku, výlet do Arboreta u Opavy či Yacht Clubu                              

Krnov, ale především účast na „Sletu čarodějnic „a „Zahradní slavnosti“.                             

 

ČERVENEC - ZÁŘÍ 

Léto prozářené slunečními paprsky umožňovalo našim klientům navštívit                              

Zámek Linhartovy, restauraci v Úvalně, cukrárnu Slunečnice či Oázu,                             

Synagogu Krnov, vernisáž v Ostravě, Bruntál k odvetě v Bingu, Opavu s oslavou 

„Vinobraní“, nebo jen tak si posedět v rámci mezipater s klienty  IV. odd. u 

šátečků, bublaniny či chlebíčků, které si sami upekli a nazdobili.  

 

ŘÍJEN - PROSINEC 

V průběhu podzimu u nás v domově proběhla přednáška o Filipínách, klarinetové 

vystoupení, klienti měli možnost být součástí vesmíru během návštěvy Planetária, 

které se nainstalovalo v kulturním sále, nebo si vychutnat cimbálovou muziku na 

Vinobraní. K završení celého roku ještě chystáme: návštěvu Solné jeskyně, 

vánoční vystoupení studentů, žáků, pečení cukroví, pozvanou Cimbálovku i 

Dechovku a v neposlední řadě Adventní posezení. 
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V průběhu roku probíhaly pravidelné 

skupinové aktivity (kondiční cvičení, 

výtvarné tvoření, jemná motorika, 

paměťové cvičení, předčítání, zpívání, 

promítání DVD a fotografií z akcí, 

reminiscence, pečení, prohlubování 

sousedské pospolitosti i v rámci 

mezipater, hraní společenských her, 

relaxační promazávání a nezapomínalo se ani na imobilní klienty, kterým se 

prováděla bazální stimulace).  

 

V závěru bychom chtěli za celý kolektiv pracovníků našeho oddělení popřát Všem 

příjemné prožití nadcházejících vánočních svátků a do nového roku 2020 

především zdraví, psychickou pohodu a hodně krásných prožitých dnů. 

Bc. David Holubec 

vedoucí III. oddělenÍ    

Andrea Hradilová  

pracovník volnočasových aktivit III. oddělení 

 

IV. ODDĚLENÍ 

Naše oddělení se již připravilo na nadcházející svátky. Vánoční atmosféru nám 

dělá krásná výzdoba, návštěvy a dary od Ježíškových vnoučat. Program na 

prosinec je bohatý na koncerty, vystoupení, adventní posezení a různé jiné 

zajímavé akce. Neodmyslitelnou součástí jsou naše andulky Kubíček s Aničkou, 

které o sobě dávají celý den vědět, komentují ranní cvičení a těší klienty u 

odpolední kávy.  Na oddělení byl vyměněn na některých pokojích starý nábytek 

za nový, nová lůžka a matrace. Z bývalého jednolůžkového pokoje je nyní pokoj 
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dvojlůžkový, navýšila se tedy kapacita klientů na 29. Vedení domova tak rozhodlo  

o navýšení počtu personálu od nového roku. 

Celé IV. oddělení přeje všem klidné prožití svátků vánočních a do nového roku 

hlavně pevné zdraví. 

Renáta Bachroňová 

vedoucí IV. oddělení 
 

Stoletá Krnovanka dokazuje, že věk je jen číslo 

Přání pevného zdraví, spokojenosti, štěstí a 

vůbec všeho nejlepšího zněla nesčetněkrát 

domovem pro seniory ve čtvrtek 5. září. 

Důvodem byly sté narozeniny, které zde 

slavila milovnice růží, paní Marie 

Martiníková. K významnému jubileu jí blahopřála 

nejen nejbližší rodina a pracovníci domova, v němž žije už čtrnáct let, ale 

s gratulací za ní přišli také starosta Tomáš Hradil, členka Aktivu pro občanské 

záležitosti města Krnova Jarmila Fričková nebo zástupkyně České správy 

sociálního zabezpečení. Ta oslavenkyni předala blahopřání ministryně práce a 

sociálních věcí Jany Maláčové a rozhodnutí, jímž jí byl zvýšen důchod o dva tisíce 

korun. Marie Martiníková, rozená Kučová, se narodila ve Staré Vsi nad 

Ondřejnicí. Rodiče měli hospodářství a tak od dětství společně se svými třemi 

sourozenci hodně pracovala na poli. „Ale také jsem si hrála na zahradě a starala 

se o domácnost. Ráda jsem zpívala, nejvíc lidové písničky z Ostravska, a 

nevynechala jsem jedinou tancovačku. Nejraději jsem tancovala polku a valčík,“ 

zavzpomínala na své mládí paní Marie, která se vyučila kuchařkou. Do Krnova se 

s manželem Bohumilem a dvěma dětmi přestěhovali v roce 1945. Pracovala ve 

školní jídelně, později v ČSAD, nejdřív jako průvodčí, poté ve skladu. Jejími 
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koníčky byla práce na zahradě, četba knih a denního tisku, ráda navštěvovala 

památná místa, zámky a divadla, dodnes miluje filmy, především historické, 

dokumentární a pohádky. Její velkou zálibou byla také jízda na kole. „Na kole 

jsem jezdila věčně, protože jak jsme bydleli na dědině, tak jsme se všude 

dopravovali na kole. A vlastně jezdím na kole dodnes,“ řekla se smíchem 

jubilantka, která se už pohybuje pouze na kolečkovém křesle.  Paní Marie má pět 

generací potomků, dvě děti, čtyři vnoučata, šest pravnoučat a dvě prapravnoučata. 

A jaký je její recept na dlouhověkost? „Vždy spokojenost se vším všudy. To dělá 

hodně.“ Paní Marie Martiníková je čtvrtou nejstarší obyvatelkou Krnova. 

Prvenství drží Valerie Rašková, která letos oslavila 102 let, následovaná rovněž 

sto dvouletou Edit Veselou a Štěpánkou Billovou, narozenou v roce 1918.  

 

Zdroj: https://krnov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id=31122&n=stoleta-krnovanka-dokazuje-ze-vek-je-jen-

cislo&fbclid=IwAR3-BqC8GG24wHl4FmcXFO8uqminP5B0gBVlL3XlgRLaL83422ScQ1qU54g 

Receptem na dlouhověkost je aktivní život 

 „V Krnově žiji už sto let.“ Tuto větu dnes 

může říct jen jediný člověk. Paní 

Hildegarda Zebišová, za svobodna 

Passatová. V Krnově se narodila 10. 

listopadu 1919 a dnes žije ve zdejším 

domově pro seniory. Tam také v pondělí 11. 

listopadu oslavila své významné životní jubileum. Paní Hildegarda se narodila 

v Kostelci, kde bydlela se svými rodiči v areálu továrny bratří Dudelů, v níž byl 

její otec zaměstnán jako strojník. „Díky krásnému okolí měla pěkné dětství. Často 

vzpomínala, jak se v létě koupali v řece a u náhonu a v zimě tam bruslili, jak pořád 

byli venku,“ uvedl její syn Zdeněk Zebiš. Do základní školy chodila v Kostelci, 

po jejím skončení absolvovala klášterní školu pro dívky, která se nacházela 

v budově v Hlubčické ulici, kde dnes sídlí Charita Krnov. Jelikož kromě 
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domácích prací se dívky ve škole učily také vést účetnictví nebo psát na stroji, 

získala po škole práci v účtárně firmy Tuchhaus Schulhaber, zásilkového obchodu 

s textilem, který se nacházel v domě na Hlavním náměstí 22. Změna nastala po 

Mnichovu. Židovský obchodník Adolf Schulhaber opustil Krnov, čímž si ale život 

nezachránil a byl zavražděn nacisty v koncentračním táboře, a paní Hildegrada si 

našla práci na radnici v matrice, kde pracovala po celou dobu 2. světové války. 

Proč nemusela rodina po Mnichovu opustit Sudety a mohla zůstat v Krnově, 

vysvětlil Zdeněk Zebiš: „Babička byla z Milotic a když sloužila ve Vídni, poznala 

tam dědu. Po 1. světové válce nebylo ve Vídni moc dobře a v Miloticích měli 

rodiče babičky statek, tak se rozhodli přestěhovat sem a už tu zůstali. Protože 

děda měl rakouské občanství, odsun se na ně nevztahoval.“ Po válce paní 

Hildegarda pracovala jako administrativní pracovnice ve firmě Sedia, 

předchůdkyni nábytkářských závodů UP Krnov, ale jen do jejího znárodnění 

v roce 1947. V tomto roce se vdala za Josefa Zebiše, technického úředníka ve 

Strojosvitu, a přestěhovala se z Kostelce do Krnova do Jiráskovy ulice, kde má 

trvalé bydliště dodnes. Po narození dvou dětí, chlapce a dívky, byla v domácnosti. 

Od roku 1967 do 80. let pracovala jako obchodní referentka zahraničního obchodu 

v Investě AG, pozdějším Strojimportu. Po smrti manžela v roce 1988 pobývala 

většinu času u střídavě u syna a dcery, kteří emigrovali do Německa, každé léto 

ale trávila v Krnově. Od prosince 2017 žije v Domově pro seniory Krnov. 

„Maminka celý život sportovala. Její vášní bylo lyžování. Tomu se věnovala nejen 

v Kostelci na Bezručově vrchu, ale jezdila do Jeseníků, Karlovy Studánky, na 

Praděd. Lyžovala do pozdních let, i kolem devadesátky si ještě vyjela na běžkách. 

Celý život také jezdila na kole, už v mládí se z Kostelce dopravovala do práce jen 

na kole a kolo jsme jí zakázali, když měla 93 nebo 94 let, protože bourala. Ráda 

rovněž plavala a ještě po devadesátce chodila na krnovské koupaliště. Byla to 

známá trojka: paní Čechová, paní Velkoborská a maminka, trávily tam vždy celá 

dopoledne. Ráda cestovala, měla hodně přes osmdesát, když sama procestovala 

Evropu a navštívila i Izrael nebo Jordánsko. S radostí se starala o zahrádku, kde 
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měla krásnou skalku,“ vyjmenoval široké spektrum aktivit Hildegardy Zebišové 

její syn, který si myslí, že právě činorodost a pohyb na čerstvém vzduchu je 

maminčiným receptem na dlouhověkost. K životnímu jubileu přišli paní 

Hildegardě Zebišové v pondělí 11. listopadu poblahopřát místostarosta Miroslav 

Binar, členky Aktivu pro občanské záležitosti města Krnova a zástupkyně 

Oblastní správy sociálního zabezpečení Bruntál.   

Zdroj: https://www.krnov.cz/receptem-na-dlouhovekost-je-aktivni-zivot/d-

31798?fbclid=IwAR0tfM8rniHxAF5xAuhPwZ3Y2nV3boMqP5psyFXh4kYvNBahG8W463c_B98 

Něco málo co nás čeká v roce 2020 

Kavárna u Jarušky - termíny 

 

 

 21. ledna 

18. února 

17. března 

14. dubna 

12. května 

  9. června  

27. února - Domovský bál 

 

23. dubna -  Rej čarodějnic 

 

25. června -  Zahradní slavnost 
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Setkání s …….. 

Ráda bych vám více představila paní Zdeňku 

Sedlmayerovou – novou koordinátorku II. 

oddělení.  

 

 

Jak dlouho pracujete v Domově pro seniory? 

V domově pro seniory pracuji 3 roky. 

 

Jaké bylo vaše vysněné povolání, když jste byla malá? 

Mé vysněné povolání v dětství bylo stát se herečkou, později zdravotní sestrou. 

Ani jedno z mých vysněných povolání mi nebylo předurčeno.  

 

Co Vás baví ve volném čase? Čím si takzvaně dobíjíte baterky? 

Miluji procházky se svým psem po lese, se svým synem rádi jezdíme na kole, v zimě 

lyžujeme. Energii mi dodává má rodina, včetně našeho pejska.  

 

Co byste přála (vzkázala) našim klientům? 

Pro naše klienty bych si přála hlavně hodně zdraví a lásky. 

 

Máte nějaké přání? 

Já jsem vlastně docela spokojená, mám vše, co potřebuji k životu. Přeji si pro 

celou svou rodinu hlavně zdraví. 

 

Když srovnáte DPS v době Vašeho nástupu a nyní – jaké největší rozdíly 

pozorujete? 

 Rozdíl například pozoruji na oddělení ohledně aktivit. Pracovnice pro 

volnočasové aktivity má více času na individuální práci s klienty. Máme také více 
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aktivit pro klienty v oblasti canisterapie, felinoterapie, více výletů po Krnově a 

okolí. Líbí se mi spolupráce s vedením a se sociální pracovnicí.  

 

Co Vás nejvíce potěšilo?  

V práci mne potěšilo třeba zlepšení vzájemné komunikace s klientkou (jsem 

klíčovým pracovníkem), která souhlasila s návštěvou své známé mimo DS, 

společně jsme si zašly ke kadeřnici, popovídaly si… 

 

Co byste ocenila na naší organizaci?  

Já osobně oceňuji zázemí a podporu ze strany nadřízených. Pro klienty pak akce 

VČA – např. návštěva planetária, výlety mimo DS. 

 

Kdy a kde jste nejspokojenější?  

Nejspokojenější jsem samozřejmě v rodinném kruhu, obklopená svou rodinou a 

všemi domácími mazlíčky.  

 

Jaká je vaše nejoblíbenější kniha, film?  

Má nejoblíbenější kniha je Fimfárum od Jana Wericha. Nejoblíbenější film je pro 

mne Jak vytrhnout velrybě stoličku, Jak dostat tatínka do polepšovny, které 

režírovala Marie Poledňáková. Tyto komedie zůstanou nesmrtelné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 29 

Přechod na nový standard vysílání DVB - T2 

Co je DVB-T2? 

DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) je nový standard pozemního 

(anténního) televizního vysílání, kterým je již pokryta téměř celá ČR a který bude 

zanedlouho představovat jediný způsob, jak televizní vysílání naladit. DVB-T2 vychází 

z původního standardu DVB-T. Liší se způsoby komprese, tedy algoritmy, které snižují 

potřebný datový tok.  

 

Jak DVB-T2 naladit? 

Abyste naladili vysílání v DVB-T2 HEVC / H.265, musí televizor nebo set-top box 

tento standard podporovat. 

 

Kdy dojde k ukončení televizního vysílání v DVB-T? (termín přechodu na DVB-T2 

HEVC) 

K celoplošnému vypnutí vysílání ve formátu DVB-T dojde na území České republiky 

nejspíše na konci roku 2020, nejpozději však 1. února 2021. Přesný plán vypínání 

vysílačů bude součástí Technického plánu přechodu, který bude ministerstvo průmyslu 

a obchodu připravovat v následujících měsících. DVB-T zůstanou do roku 2021 nejspíše 

jen základní programy. 

Piktogram, který znázorňuje vysílač s vykřičníkem, by měl 

diváky upozornit na to, že by přeladění na DVB-T2 měli 

bezprostředně řešit.  

 

Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/media/2969165-objevil-se-na-televiznich-kanalech-ct-piktogram-

s-vykricnikem-je-cas-resit-prechod-na 

 

 

Sylva Krejčí, DiS. 

sociální pracovnice II. oddělení 

https://ct24.ceskatelevize.cz/media/2969165-objevil-se-na-televiznich-kanalech-ct-piktogram-s-vykricnikem-je-cas-resit-prechod-na
https://ct24.ceskatelevize.cz/media/2969165-objevil-se-na-televiznich-kanalech-ct-piktogram-s-vykricnikem-je-cas-resit-prechod-na
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Leden 2020 – valorizace důchodů 

Důchody roce 2020 porostou o víc než dříve zákonem stanovenou valorizaci. A 

to v průměru o 900 Kč. Vláda schválila nařízení předložené Ministerstvem práce 

a sociálních věcí, kterým se stanoví potřebné parametry pro výpočet nových 

důchodů a zvýšení již vyplácených důchodů od ledna 2020. Nadstandardně si 

polepší senioři s nižšími důchody. 

 

Sylva Krejčí, DiS. 

Sociální pracovnice II. oddělení 

 

 

Žádáme klienty, a to především ty, kteří mají sníženou úhradu za pobyt a 

stravu, aby své sociální pracovnici dodali během ledna 2020 aktuální 

důchodový výměr. 

Sociální pracovnice Domov se zvláštním režimem – p. Bc. Světlana Žáčková 

Sociální pracovnice II. oddělení – p. Krejčí Sylva, DiS. 

Sociální pracovnice III. a IV. oddělení – p. Bc. Eva Machová 
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seniory Krnov.  

 

Sídlo zařízení:  

Domov pro seniory Krnov  

Rooseveltova 2141/51  

www.dskrnov.cz  

facebook.com: Domov pro seniory Krnov  

Redakční tým: 

 Sylva Krejčí, DiS., s.krejci@dskrnov.cz 

 Bc. Tereza Minarčíková, DiS., t.minarcikova@dskrnov.cz 

 Ing. Kateřina Michaliková, reditel@dskrnov.cz   

 

 

Všichni klienti poskytli souhlas se zveřejněním svých fotografií v časopise.                      

V případě jakéhokoliv dotazu nebo zájmu o přispívání do časopisu NÁŠ 

DOMOV kontaktujte paní Bc. Terezu Minarčíkovou, DiS., nebo paní Sylvu 

Krejčí, DiS 

NÁŠ DOMOV 

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

