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…úvodem tradičně jen pár slov… 

 

Vážení naši milí, 

letní číslo domovského časopisu bude zaměřeno mimo jiné také na 

krásné a kulaté 30. výročí vzniku domova… více jak čtvrt století 

stojíme při Vás. Při této příležitosti bychom rádi přiblížili jeho 

počátky a zhodnotili, čeho se nám za ta léta podařilo dosáhnout, 

zahrnuli jsme proto i nějaké rozhovory. Dále se zaměříme na 

koncept bazální stimulace a též Vás seznámíme s připravovanou 

aktivizační novinkou. Samozřejmě nebudou chybět střípky ze 

života každého oddělení a oblíbená 

rubrika pro zasmání či procvičení 

mozkovny. 

 

 

 

 

PS: Pohodlně se usaďte, začínáme.  
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„Chceme rozumět klientům“ 

O dění v domově a plánech do budoucna s paní ředitelkou Ing. Kateřinou 

 Michalikovou.  

 

1. Jaké služby nabízíte? 

Poskytujeme pobytové služby v rámci domova pro seniory, domova se zvláštním 

režimem a od ledna i odlehčovací pobytovou službu. Kromě toho nabízíme terénní 

péči prostřednictvím naší pečovatelské služby v domácnostech klientů, která 

obnáší pomoc s úkony, jako je donáška jídla a podání stravy, osobní hygiena či 

obstarání nákupů. V rámci chodu domova pro seniory poskytujeme nepřetržitou 

ošetřovatelskou a sociální péči. Máme vlastní stravovací provoz, neboť 

připravujeme celodenní stravu pro klienty našich pobytových služeb a 

poskytujeme obědy i veřejným strávníkům či klientům jiných organizací. Nedílnou 

součástí je také ekonomicko-provozně-technický úsek, vše musí úzce 

spolupracovat. Klademe důraz na zvyšování kvality služeb i odbornosti 

personálu, zkrátka chceme rozumět našim klientům.  

 

2. Co se za uplynulých 30 let změnilo?  

Bylo toho mnoho. V každém období přicházely různé výzvy, kdy také mí 

předchůdci museli řešit a přijímat zásadní rozhodnutí. Domov byl zasažen 

povodní v roce 2007, v roce 2013 došlo k jeho sloučení s Domovem jistoty 

Devětsil. Mám-li zhodnotit dobu svého působení, pak mne těší výsledky zvyšování 

kvality poskytované péče, kdy vzniklo nové oddělení, změnil se systém práce 

volnočasových pracovníků, zkvalitnila se péče o imobilní klienty a navýšili jsme 

počet pracovníků přímé péče. V oblasti stravování jsme se začali věnovat více 
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nutriční péči a zrealizovali jsme nově systém výdeje stravy. Zapracovali jsme na 

zlepšení vybavení domova, realizovali mnoho investičních projektů. Troufám si 

říct, že došlo ke stabilizaci pracovního týmu a zlepšení vzájemné spolupráce. 

Registrovali jsme novou pobytovou sociální službu - odlehčovací službu, 

věnujeme se podpoře domácích pečujících prostřednictvím svépomocné skupiny. 

A nesmím opomenout také zvládnutí pandemie, která letos zasáhla i náš domov. 

 

3. Jak se chcete dále rozvíjet?  

Plánů je hodně. Podstatné bude rozhodnutí zřizovatele o dalších krocích v oblasti 

kapacity pobytových sociálních služeb ve městě. Naše budova není vhodně 

navržena pro poskytování pobytové sociální služby a modernizace je 

nevyhnutelná. Aktuálně se nám podařilo získat tři dotace se spoluúčastí, a to na 

zřízení pietní místnosti, rekonstrukci centrální koupelny a výměnu nového 

evakuačního výtahu. Máme připravený projekt na celkovou rekonstrukci 

stravovacího provozu. Budeme pokračovat ve zvyšování odbornosti pracovníků, 

pracujeme na získání certifikátu pracoviště bazální stimulace a na standardizaci 

nutriční péče.  

 

4. Dostává se vám zpětné vazby od klientů či jejich rodinných příslušníků?  

Zrovna minulý měsíc jsme uspořádali setkání s klienty a jejich blízkými, kteří nám 

vždy sdělí, co lze zlepšit nebo naopak ocení naši práci. V poslední době mám 

několik krásných reakcí přímo od rodin. Když vám někdo řekne, že tatínek u nás 

„jen kvete“ a že děkuje ochotnému personálu za péči, tak mne zaplaví pocit štěstí 

a hrdosti na naše pracovníky. Potěšilo mne také ocenění Osobnost roku 

v kategorii Humanita, což vnímám jako ocenění práce celého týmu.  
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5. Bez koho by to určitě nešlo?  

Poděkování si zaslouží všichni pracovníci, a to za profesionalitu, vstřícnost i 

nasazení. Jsem také ráda za velmi dobrou spolupráci a podporu našeho 

zřizovatele města Krnova, dozorčí rady a všech spolupracujících organizací, 

dobrovolníků, dárců, lékařů… Opomenout rozhodně nesmím ani klienty a jejich 

rodiny, jak dobře zvládli situaci s covidem, když chápali nutnost všech 

nastavených opatření a neztráceli optimismus.  

6. Které volnočasové aktivity mají u klientů největší úspěch?  

Mezi nejoblíbenější patří cvičení, trénink paměti, vzpomínání či canisterapie. 

Nezapomínáme ani na klienty, kteří nemohou ze zdravotních důvodu navštívit 

klub, těm se věnujeme individuálně na pokojích. Úspěšná je bazální stimulace, jež 

podporuje vnímání, komunikaci a kognitivní schopnosti člověka. Velký ohlas má 

taneční terapie, kdy dlouhodobě spolupracujeme s panem Veletou, bývalým  

tanečním choreografem ND Praha.  

7. Jak jubileum oslavíte?                                                                                

První akce se uskutečnila v červnu v podobě zahradní kovbojské slavnosti. Nyní 

pokračujeme menšími akcemi a oslavy vyvrcholí na podzim Vinobraním a Dnem 

otevřených dveří.  
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Léta počátků Domova pro seniory

Psal se rok 1987, kdy počala stavba objektu. V červnu roku 1991 byla výstavba 

dokončena a život do DS se vnesl dne 22.7.1991. Od 1.10.1991 jsme fungovali 

jako samostatná rozpočtová organizace, jejímž zřizovatelem bylo město Krnov. 

Od 25.11.1991 si držíme statut příspěvkové organizace. Prvními klienty byli 

senioři z domova seniorů Karlovec, kteří zde byli umístěni na přechodnou dobu, 

než byl zahájen provoz nového domova v Bruntále. V době zahájení provozu 

činila ubytovací kapacita počtu 130 míst. Klienti byli ubytováni v 82 pokojích. 

Vlivem velkého zájmu o poskytovanou službu, byla posléze v roce 1993 kapacita 

rozšířena na počet 136 míst.  

Za dobu své působnosti vydáváme od roku 1998 obědy i pro cizí strávníky. Též 

jsme nahradili hydranty a ruční hasicí přístroje řádnou požární signalizací. Již od 

roku 1995 disponujeme dorozumívacím zařízením. V roce 1996 jsme byli 

moderní natolik, že jsme si mohli dovolit i myčku na nádobí. O rok později jsme 

se pyšnili i konvektomatem. Živelná pohroma v létě roku 1997 způsobila zatopení 

suterénu. Rázem tak došlo k devastaci provozního zázemí objektu včetně kuchyně 

a prádelny. Voda v prostorách dosahovala téměř 2 a půl metru. Venkovní 

prostranství bylo rovněž zahlceno. Likvidace pohromy si vyžádala bezmála 4 mil. 

korun. Ještě do srpna téhož roku se podařilo provoz obnovit, a to za spolupráce 

spoluobčanů, vojáků a hlavně pracovníků domova. Začátkem milénia se provedla 

úprava topného systému a celková rekonstrukce prádelny. Nově vznikl oddělený 

prostor na čistou a nečistou zónu. V roce 2004 byly provedeny opravy jídelních 

výtahů dle norem EU.  
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Léta počátků Domova se zvláštním režimem 

Domov se zvláštním režimem funguje na ul. Rooseveltova od roku 2013, jeho 

prvopočátky začaly na Ježníku. Budova si prošla celkem pestrou škálou uživatelů. 

Ocitla se v kongregaci Šedých sester sv. Alžběty, které začaly pečovat o tzv. 

přestárlé a práce neschopné ženy. Posléze řady doplňovaly klientky s duševní 

poruchou, které byly postupně umisťovány do zámku  Hošťálkovy. Od roku 1965 

se péče opět zaměřila na ženy seniorského věku, téhož roku už řady zaměstnanců 

nahradily místo duchovních civilní zaměstnanci. Až do roku 1991 byl v našem 

městě domov Ježník jako jediný svého druhu. Sestěhováním soběstačných klientů 

však začal ztrácet na významu a zájmu. Vlivem skladby klientů, vyžadujících 

náročnější péči, se situace dostala až do udělení Statutu náročné ošetřovatelské 

péče, který byl udělen dne 1.1.1996. V roce 2009 došlo k přejmenování názvu 

organizace na Domov jistoty Devětsil. Roku 2011 krnovské zastupitelstvo 

rozhodlo o sloučení dvou stávajících domovů a v lednu roku 2013 došlo 

k sestěhování. Domov jistoty Devětsil mohl nově nabídnout své služby i klientům 

mužského zastoupení či manželským párům.  
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Léta pohledem nejdéle působící pracovnice koordinátorky 

paní Renaty Bachroňové 

Paní Renata pracuje v našem zařízení od samého vzniku DS 

Krnov. Rádi bychom přiblížili její práci, postřehy a dojmy, 

zkrátka její pohled na dění v DS. 

 

1. Kdy jste začala v našem zařízení pracovat? 

Vzpomenete si ještě na Vaše začátky?  

Do zařízení jsem nastoupila hned po škole, když mi bylo 17 let, bylo to roku 1991. 

Začátky byly náročné, ale myslím si, že je to jako u každé nové práce. Asi mi to 

ani nějak nepřišlo, ale pamatuji si, že jak jsem začínala, tak jsem ještě nemohla 

sloužit noční, jelikož jsem nebyla plnoletá. Učila jsem se za pochodu.  

2. Co se za tu dobu v domově obecně změnilo?  

Změnilo se toho dost. Dnes máme třeba hlavní vchod do budovy přes recepci. 

Původně byl vstup u oddělení DZR, ten se dnes využívá už jen pro klienty a 

zejména pro příjezd sanitních vozů. Vybavuji si, že zde bylo o mnoho více živých 

květin. Postup vidím zejména ve vybavení, což usnadnilo naši práci. Dnes je to už 

automatické, že máme myčky, tehdy nebyly. Strava se vozila na oddělení ve 

velkých várnicích a jídlo se servírovalo až tam… dnes máme ohřevné boxy, což je 

pomoc neskutečná, jelikož v nich už máme vše předem nachystané. Zbývá stravu 

roznést a podat. Taky třeba nebyly jednorázové INKO pomůcky, koupací křesla 

apod.  
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Změny nastaly i v záznamech a vykazování, nyní se musí vše evidovat do 

programu v PC, předtím bývaly jen rukou psané komunikační sešity. A tam se 

mimochodem psaly jen mimořádné události, nikoliv každodenní záznamy jako je 

tomu již dnes. Nahlížíme už na celkový pohled jedince, spolupracujeme více úseků 

dohromady. Taky je zapotřebí většího množství pracovníků na oddělení. V 

začátcích byl na oddělení jen jeden pracovník a zdravotní sestra. Jelikož se pak 

za ta léta proměnila struktura úrovně klientů, bylo zapotřebí péči posílit. Zvýšil 

se i počet volnočasových pracovníků, kteří tady taky nebyli od samého začátku. 

Došlo k rozdělení oddělení. Dvě horní patra byly vždy brány jako jedno III. 

oddělení, jelikož v tom nejvyšším byli velmi schopní klienti. Vnímám ale, že i tak 

bylo pro pracovníky náročné se mezi patry pohybovat, zejména na noční směně. 

Jsou to asi tři toky, co se tato oddělení oddělila a mohlo tak vzniknout samostatné 

IV. oddělení.  

3. Měla jste možnost za ta léta pracovat i na vícero odděleních?  

Vyzkoušela jsem si práci na každém oddělení. Začínala jsem hned v přízemí, tehdy 

to ale ještě nebyl domov se zvláštním režimem. Vybavuji si tehdejší klienty. Byly 

to typické pohádkové babičky a dědečci, nosili šátky a rádiovky. Nicméně podle 

aktuálních stavů jsem byla přemisťována dále z oddělení na oddělení. Na 

současném oddělení jsem měla možnost pracovat i dříve, a to než jsem odešla na 

mateřskou dovolenou, jelikož tam byla fyzicky méně náročná práce vlivem 

schopnosti klientů. Ale když to srovnám dnes, skladba se promíchala, tak aby 

každé oddělení bylo vyrovnané. Tím, že jsem prošla všechna oddělení, získala 

jsem mnoho zkušeností a poznala spoustu pracovníků. Myslím si, že s ohledem na 

vedoucí funkci, kterou vykonávám, je to pro mě už dnes jistá výhoda. 
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4. Jaký byl Váš postup až ke koordinátorce oddělení?  

Když jsem tady začínala, tak mě vlastně nikdy nenapadlo, že bych se na této funkci 

mohla ocitnout. Nikdy jsem k ní nijak nesměřovala, všechno se odehrálo tak 

spontánně a ve výkonu vedoucí oddělení (koordinátorky) působím už 3 roky. Jsou 

za tím dlouhá léta strávená v přímé péči. Když se rozhodlo, že se dvě oddělení 

rozdělí na samostatná patra, byla jsem právě z důvodu dlouhého působení 

v domově navržena na vedoucí pozici. A já tedy tuto výzvu přijala.  

5. Co se Vám podařilo z Vaší funkce prosadit, zavést?  

V prvé řadě šlo o to udělat z nově vzniklého oddělení samostatnou jednotku a 

plynule ji oddělit. Myslím si, že jsme se s tím poprali statečně a všechno se zdařilo. 

Šlo o to dát dohromady nový tým, vytvořit zázemí a příjemnou atmosféru. Na IV. 

oddělení bojujeme obecně s malým prostorem. Donedávna byla skladba klientů 

velmi soběstačná. Velký počet se chodil stravovat do velké jídelny. Nicméně 

obměněním stavů, tohle už nebylo možné. Požadovali jsme zřízení jídelny přímo 

na patře, tak jak to má ostatně každé oddělení. Z naší odpočinkové místnosti se 

tedy zřídila jídelna, která má rozhodně o 100% větší využití.  

6. Jak proběhlo sestěhování domova Ježník?  

Došlo k úpravě pokojů, byly tady i čtyřlůžkové pokoje a to v přízemí a I. patře, 

celá strana B. Stávající klienti byli z přízemí podle schopnosti přemístěni po 

budově, horní patra patřila původně těm schopnějším. Nová služba neměla být  

naší součástí, měla to být samostatná jednotka. I když oddělení takto funguje, 

ostatně jako ta zbylá, tak přesto si myslím, že jsme na sebe dosti navázáni a 

spolupracujeme na společných činnostech. S klienty k nám přišlo mnoho nových 
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pracovníků, bez kterých si už nedokážu chod DS  ani představit. Bylo to náročné, 

ale nijak dramatické. 

7. Popište, co obnáší Vaše práce.  

Den na oddělení začínám takovým malým předáváním a shrneme si plán daného 

dne. Rozhodíme si směny na úseky oddělení, tzn., který pracovník bude na určité 

části. Pokud jsou dovolené nebo nemocenské je potřeba určit zastupujícího 

pracovníka, který bude zajišťovat celkovou koupel a realizaci individuálního 

plánu. Probereme denní výjezdy k lékaři, kdo zajišťuje doprovody atd. Pokud je 

naplánovaná nějaká akce, musíme si rozvrhnout úkoly a domluvit se na zajištění. 

Informace si opět předáváme po obědě od 13 hodin. Zhodnotíme, co se dělo 

dopoledne, zmíníme stavy klientů, pokud je něco v nepořádku atd.  

Já se snažím mým pracovníkům co nejvíce pomáhat hlavně v přímé péči. Jsem 

k dispozici po celou směnu. Mezitím musím plánovat směny, spíše tedy většinu 

času přehazovat, jelikož se pořád něco děje. K mé roli se váže také kontrolní 

činnost. Sleduji korektnost zápisů, průběh realizace individuálních plánů, 

aktualizace plánů péče, kódování činností… Také musím průběžně vykonávat 

přímé kontroly na pokojích při podávání stravy, provádění hygieny… 

Zodpovídám za chod oddělení, aby bylo vše v pořádku a byli spokojeni klienti i 

jejich rodiny. Ostatně i já sama mám ráda, když jsou věci v pořádku.  
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8. Je něco, po čem se Vám stýská jako pracovníkovi přímé péče? 

Každá práce má svoje. Stýská se mi nejvíce po té čisté hlavě, kterou jsem měla, 

když jsem jako pracovník přímé péče odcházela domů. Jako vedoucí oddělení 

moje práce nikdy nekončí a musím být v pohotovosti na telefonu. Když mám volno 

nebo dovolenou, stále jsem často duchem nepřítomna. Ovšem považuji to za 

přirozené a myslím, že s tímto musí bojovat každý vedoucí pracovník… a když 

říká, že ne, tak pěkně kecá       . Taky se mi stýská po mých klientech, kterým jsem 

dělala klíčového pracovníka.  

9. Na co za ta léta nejraději vzpomínáte, na co naopak méně?  

Vzpomínám na kolegy, na tu legraci, která panovala na pracovnách. Poznala jsem 

mnoho přátel. Také spoustu srdečných klientů a rodin, kdy si pak člověk s uznáním 

řekne, že má ta jeho práce smysl. Když děláme spokojené své okolí, vrací se nám 

to, a o to lépe se cítíme i my samotní.  

Krizové pro mě bylo samozřejmě Covidové období. Najednou nebylo koho napsat 

na směny, oddělení se sypalo jako domeček z karet, klienty jsme postupně vyvážely 

na covid jednotku.  Ta nejistota a strach byly nejhorší. Nebyly návštěvy, což bylo 

nejhorší pro klienty, kteří byli na svoji rodinu fixovaní. Rozhodně to zamávalo 

s každým z nás, vidět to, jak se klienti bez nich trápí. Najednou tady měli jen 

pracovníky, kterých zůstalo také velmi málo na dvě oddělení. Museli jsme se  

věnovat pouze základním úkonům a co nejméně se zdržovat na pokojích, aby se 

nemoc dále nešířila. 

Zjistila jsem díky této celé nešťastné době jednu věc, a to, že směny jdou napsat 

naprosto vždycky! Asi už mě nic tak nikdy nevyvede z míry. Zajišťovala jsem 

rozpis směn i na covid jednotce. Na celé té době bylo pozitivní to, jak jsme všichni 
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drželi pohromadě a pospolu. Všichni jsme si navzájem pomáhali a brali svou 

profesi jako opravdové poslání. Vyjádření slov díků za úsilí a práci nebude nikdy 

dostatek.  
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Léta  pohledem klientky paní Matyldy Šlapákové 

Klientka paní Matylda Šlapáková je naší uživatelkou již od 

roku 2001. Letos v dubnu u nás oslavila neskutečných 20 let 

pobytu. Mimo to, v červnu slavila i své životní jubileum, 

přenádherných 95 let. Ve svém věku se stále ničeho nebojí, 

vede aktivní život a těší se dobrému zdraví. Rozhodli jsme 

se ji trochu vyzpovídat, jak to tady u nás těch neskutečných 

20 let zvládala.   

1. Jak vypadaly prostory domova, když jste nastoupila? 

Zcela upřímně bych řekla, že se prostory za ta léta vůbec výrazně nezměnily. 

Změny proběhly na chodbách, kde se akorát proměnila výzdoba a přidaly se nové 

obrazy. Teď tu máme navíc i andulky, měli jsme i velké akvárium s rybičkami, ale 

to nám přemístili do velké jídelny. Zkrátka, sice je to tady pořád stejné, ale mě to 

vyhovuje. Nejsem typem člověka, který by si liboval v nějakých změnách.  

2. Jste pořád ve stejném pokoji a na stejném patře?  

Do domova jsem přišla společně se svým manželem, pobývali jsme na pokoji v 

první patře. Tam jsme společně strávili 8 let do doby, než mě manžel bohužel 

navždy opustil. I po jeho smrti jsem na tom samém pokoji zůstala ještě pár let a 

měla jsem nové spolubydlící. Později jsem se přestěhovala na IV. oddělení, jelikož 

to tam byla taková, jak já říkám „elita“. Prostě tam byly všichni soběstační, ale 

dneska je to už tak půl na půl. Zde jsem se pak na patře stěhovala ještě jednou, a 

to na jednolůžkový pokoj. Teď jsem, kde jsem, jsou to taky tak 4 roky. Jsem moc 

spokojená, že jsem sama svou paní.  
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3. Jak vypadá Váš pokoj? 

Je moc hezký a slunný, má žlutou výmalbu. Mám tady klasicky postel, nějaké 

skřínky, komodu na TV, stolek…takové klasické vybavení. Uprostřed nesmí chybět 

moje křesílko s taburetkem na nožky, tak si vždycky nejlépe odpočinu. Co se mi 

na tomto pokoji nejvíce líbí, je zabudování malé kuchyňky. Vždy si můžu pěkně 

připravit kafíčko, mám na to prostor a vleze se mi tam i trocha porcelánu, hrníčky, 

talířky. Samozřejmě mám na poličce vystaveny fotky, na pokoji mám pak pár 

obrázků a moje vystavené výrobky, které jsem sama dělala v aktivizačním klubu. 

Taky mám přístup na balkón.   

4. Poznala jste tady za ta léta skutečné přátele?  

Musím říci, že ano, jen jich ubývá. Měla jsem tady několik blízkých přítelkyň do 

toho ještě ten nešťastný Covid. Nyní tady mám jednu spřízněnou duši, známe se 

10 let a nedáme na sebe dopustit. Pravidelně spolu trávíme odpoledne. S novými 

klienty jsem taky pořád v kontaktu, ale nejde to úplně hned si někoho připustit k 

tělu. Věřím, že postupem času budou nová přátelství postupně vznikat.  

5. Na jaký nejkrásnější zážitek zde stále vzpomínáte? Najde se i nějaká 

smutná vzpomínka?  

Nelze vybrat jen jeden, jelikož jsem tady prožila dlouhá léta, nejvíce si libuji ve 

společenských akcích, jsem totiž moc ráda v kolektivu. Takže bych řekla, že každá 

taková událost je pro mě nejkrásnější vzpomínkou. To naše hromadné posezení a 

poklábosení, aktivity, co si pro nás nachystají. Opravdu jsem vždy potěšena 

napříč celým rokem od jara do zimy. Smutnou vzpomínkou je pro mě samozřejmě 

ztráta manžela, tehdy se mu udělalo z ničeho nic špatně, odvezli ho a už se mi 

nevrátil. 
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6. Stal se náš domov pro Vás skutečným domovem? 

Ano, cítila jsem se tady dobře od první chvíle. Manželovi to sice pár let trvalo, ale 

taky se tady s tím sžil. Když se tak zamyslím, je to můj domov, vlastně tak o tom i 

hovořím, že jsem u sebe doma, jdu k sobě domů atd. Co více si mám přát. Mám 

krásný pokoj, mohu požádat o pomoc, vypráno, navařeno a zábava, to vše mi je 

zde dopřáno nadmíru.  

7. Jak se Vás dotkla pandemie?  

Byly to těžké časy. Hlavně pro pracovníky, co všechno museli zakusit. Dokud jsem 

sama neonemocněla, nepřišlo mi to pro mě samotnou nějak náročné, všechny ty 

zákazy a omezení jsem zvládala. Zabavila jsem se sama na pokoji. Když už jsem 

pak onemocněla, byla jsem přestěhována na izolační část, ze které se nesmělo 

vycházet, byl to holý pokoj bez ničeho. Jak člověk není ve svém, je hodně nervózní. 

Strádala jsem spíše po té duševní stránce, než té fyzické.  

8. Jsou současní pracovníci v něčem za ta léta jiní?  

Za ty roky jsem jich už poznala opravdu hodně. Ale vždy byli všichni milí a  

ochotní. Nikdy na mě nebyl žádný hrubý, nebo se choval povýšeně. Jinak myslím 

si, že je to o lidech, jak Vám kdo sedne. S některým pracovníkem si popovídám 

více a s některým méně, ale to mu přece nemůžu mít za zlé. Mají za celý den velmi 

náročnou práci a taky se nelze neustále usmívat od ucha k uchu. Vždy když něco 

potřebuji, jsou tady pro mě a to je pro mě nejdůležitější. 
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9. Jaké aktivity zde vykonáváte?  

Ráda se věnuji rukodělným činnostem. Teď zrovna skládám z obalů od čajových 

pytlíků květinky. Nejrůznější sezónní výzdoby vyrábíme také v klubu, zkrátka 

tvoříme všechno možné, malujeme kamínky atd. Také pečeme a u toho 

vzpomínáme. Poměrně často hrajeme v klubu bingo a děláme různé kvízy. Co 

chvilku je pro nás připravena nějaká akce, kde se vždycky ráda účastním. V 

odpoledních hodinách hrávám se svou blízkou přítelkyní karty, taky trávím čas na 

pokoji u televize nebo se procházím po zahradě, ale zase pokud počasí dovolí. 

Jsem vděčná za to, že stále mám tu možnost řídit si čas podle sebe. Je to ta největší 

výhra. 

10. Je něco co byste zde chtěla změnit? 

Nějaké změny snad jen po té vizuální stránce. Například nová madla na chodbách. 

Ty stávající dřevěná už nemají moji plnou důvěru. Myslím si, že kovová by byla 

stabilnější a hlavně i vzhlednější. Taky by se mi líbilo nahradit stávající podhledy 

na chodbách, už za něco modernějšího. To je jen pár takových nápadů, co bych 

třeba já osobně uvítala.  

11. Co byste ráda vzkázala nově příchozím klientům?  

Ať neváhají a přicházejí, život je příliš krátký a zkusit třeba všechno. Tady budou 

mít kompletní péči a navíc i zábavu. Já si třeba ve společenských akcích plně 

libuji. Vedení domova se aktivně zajímá o naše názory a potřeby, dokonce máme 

i společné schůze, kde se můžeme otevřeně bavit. Domov pro seniory je obecně 

pro nás starší lidi výbornou volbou, zejména pro ty, o které se nemůže už postarat 

rodina. Sami nejlépe víme, kolik mají starostí sami se sebou, zejména v této 

náročné době. 
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Současnost 

Jak již bylo řečeno, v budově DS se nachází provoz hned tří pobytových 

sociálních služeb. Celková kapacita zařízení je 136 klientů (97 míst domov pro 

seniory, 35 míst domov se zvláštním režimem, 4 místa odlehčovací služba). 

Všechny naše služby jsou vybaveny řadou pomůcek pro imobilní klienty, např. 

polohovací lůžka, antidekubitní matrace, zvedák, sprchovací židle, chodítka… 

Postupně je obměňován nábytek na pokojích klientů. Momentálně se instaluje a 

zavádí do provozu nové signalizační zařízení. Byly zakoupeny nové transportní 

ohřevné boxy na stravu, do provozu se zavedlo také nové mycí centrum. Byl 

zbudován evakuační výtah v části B, do budoucna se modernizace bude týkat i 

výtahu v části C. Nově je upraveno také prostranství zahrady DS, přibylo více 

zeleně, sedacích ploch, nainstalovaly se posilovací stroje. Plánuje se zasklení 

horních teras a hlavně zřízení pietní místnosti. Modernizace domova neustále 

pokračuje a to tak, aby se klientům v zařízení dobře a spokojeně žilo.  
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Jak vlastně provádíme bazální stimulaci? 

Domov pro seniory usiluje letos o získání certifikátu „Pracoviště bazální 

stimulace“. Naše přípravy vrcholí, zaměřujeme se na korekci provedení a také 

kontrolu formálních záznamů, které tento status vyžaduje. Vyvrcholení veškerých 

příprav nastane v letních měsících a pevně věříme, že na konci prázdnin se 

budeme pyšnit uctivým oceněním. Při této příležitosti bych Vám ráda koncept 

bazální stimulace představila a přiblížila. Lze říci, že se jedná o jistou formu 

komunikace. Hovoříme až o osmi komunikačních kanálech. Každá tato oblast má 

své specifikum, na které se při úkonu zaměřujeme – kůže, pohyb, chvění, sluch, 

zrak, čich, motorika a ústa.  

Nejhojněji využíváme somatickou stimulaci zklidňující, která patří koneckonců i 

k těm nejoblíbenějším. Využívá se zejména u klientů, kteří jsou po celý den 

upoutáni na lůžku či mohou být jen zlomek času vysazeni do pojízdného křesla. 

Této formě obvykle předchází celková tělesná koupel v rámci bazální stimulace. 

Ta probíhá tak, že se po celou dobu dotýkáme klienta oběma rukama a snažíme 

se modelovat jeho tělesnou linii. Atmosféru bychom neměli narušovat 

nežádoucími elementy, třeba přecházet do místnosti nebo hovořit se třetí osobou. 

Samotná somatická stimulace představující cílené promazávání. Ovšem dala bych 

tomu dovětek, jakéhosi cíleného promazávání. Je zde totiž kladen důraz na tah a 

směr doteku. Lze promazávat obličej, končetiny a záda. Vše záleží na tom, jak je 

klient na dotek citlivý a zdali mu není na nějaké části těla nepříjemný. Důvodem 

projevů nevole je nejčastěji bolestivost v dané oblasti, která se odvíjí od 

zdravotního stavu a indispozic. Ovšem setkáváme se i s tím, že doteky mohou 

klienta lechtat, a ano, i takhle prosté to někdy je. Tehdy se zaměřujeme na jiný 

komunikační kanál.  
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V rámci somatické stimulace se aplikují zklidňující a povzbuzující prvky. 

Zklidňující mají klienta uvolnit a povzbuzující doslova nabudit, respektive zvýšit 

jeho pozornost. Při stimulujících prvcích postupujeme v rámci končetin ze shora 

dolů ve směru růstu chloupků, a to až ke konečkům prstů. U povzbuzujících prvků 

je tomu právě naopak. Při každém promazávání je důležité, aby jedna ruka šla 

vždy napřed a ta druhá hned v závěsu. Klient tak může smysly vnímat, kdy doteky 

přichází a kdy zase ustupují. Na zádech by naopak ruce měly vytvářet symetrický 

pohyb, buď od páteře do stran či naopak. Záleží na zvolených a preferovaných 

prvcích.  

Celý proces zahájíme iniciálním dotekem, mimochodem ten lze využívat i mimo 

úkon, třeba před provedením hygieny, podáváním stravy atd. Nejčastěji je toto 

místo na rameni nebo paži. K tomuto místu se vracíme taktéž i na konci. Zároveň 

informujeme klienta, co budeme dělat nebo co jsme dělali. Nicméně na slovní 

hodnocení a popis nesmíme opomenout i v rámci samotného úkonu. 

Nezapomínáme se klienta ptát, jak je spokojen a to i tehdy pokud neočekáváme 

odpověď. Při promazávání využíváme různé vonné a masážní oleje. K aplikaci si 

můžeme vzít například žínky či froté ponožky, které mohou dodávat na intenzitě 

kontaktu. Samozřejmostí je buď relaxační hudba, nebo jiné klientovy oblíbené 

skladby. Nejčastěji holdují mistru Karlu Gottovi či lidovým písním. Poslední 

dobou využíváme také aroma lampy, které zvlhčují vzduch a dodávají osvěžující 

esenci. Celá tato atmosféra vyvolává v klientech jistou formu komunikace. I zcela 

imobilní a nekomunikující klient začne svým způsobem komunikovat. Nejčastěji 

mimikou, přivírá oči, pozorně nás sleduje, uvolní rty, povolí prsty a spokojeně si 

i oddechuje. Tohle je pro nás potom jasná známka úspěchu. Mnohdy totiž 

nekomunikující klienty dokáže proces uvolnit natolik, že nám náhle zareagují 

slovně. A tomu se říká krásný moment překvapení.  
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Po skončení bývá klient obvykle dle konceptu napolohován. Jedná se o polohy 

hnízdo a mumie. Hnízdo představuje ohraničení klientovy linie těla mezi všechny 

záhyby. Klient mívá mírně rozložené končetiny, tak aby je mohla obejmout 

polohovací pomůcka. Mumie zase ve srovnání představuje jistou souměrnost. 

Horní končetiny situujeme na hrudník a klienta zavineme do deky či prostěradla. 

Každá z těchto poloh umožňuje klientovi vnímat, kde je začátek a konec jeho těla. 

V podstatě dochází k uvědomění, že stále tam ty končetiny jsou, i když už s nimi 

nelze aktivně hýbat. Napolohování slouží zejména k celkovému prohřátí těla, 

tehdy je ale nutné nepřekročit čas 30 minut, jelikož by mohlo dojít k přehřátí 

organismu.  

Konceptem bazální stimulace docilujeme například stimulace vnímání vlastního 

těla, okolního světa, dále napomáháme navazovat komunikaci se svým 

bezprostředním okolím, zlepšovat časovou a prostorovou orientaci. V neposlední 

řadě a zejména, stále prožívat vše v co nejdůstojnější kvalitě života, a to za 

jakéhokoliv situace. Věříme, že tyto cíle nás budou bezmezně posouvat dále, 

abychom šli co nejvíce naproti onomu avizovanému důstojnému stáří.  

Bc. Michaela Magdoňová 

sociální pracovnice DS Krnov 
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Aktivizační novinka - virtuální realita 

Jako každý rok si pro nás připravila Ježíškova vnoučata spoustu originálních 

dárků. Stává se, že vnoučata jsou natolik štědrá, že našim drahým klientům dopřejí 

dárky v hodnotě tisíců, ovšem asi jsme opět překonali rekord. Od jednoho 

Ježíškova vnoučete jsme dostali brýle pro virtuální realitu. Respektive dostali 

jsme neomezený rozpočet, abychom si sami vybrali to nejlepší. A tak jsme si tedy 

vybrali! Díky virtuální realitě se nyní pouhým mrknutím oka přemístíme 

kamkoliv. Po nasazení brýlí se například můžete ocitnout uprostřed lesa, nebo se 

projet na kole po slavných velkých městech a rozhlédnout se kolem sebe po 

památkách.  S naší virtuální realitou se i jako první senior dostanete do kosmu! 

Jedná se o nekonečnou škálu možností, v současné době připravujeme konkrétní 

programy, buďte u toho!  

 

Tahle chytrá věcička si najde své využití i u imobilních klientů. Samozřejmě 

konečné stanovisko bude mít lékař, jelikož virtuální realita není například vhodná 

pro klienty s epilepsií. Je třeba maximálně využít moderních technologií, jelikož 

řada klientů už vlivem svého zdravotního stavu není mnohdy schopna dopřát si 

pohyb venku. Jsme rádi, že jim to můžeme zprostředkovat alespoň touto formou.  
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Zahradní slavnost – léto s kovbojem  

Ve čtvrtek 24. června jsme v Domově pro seniory odstartovali první společnou 

zahradní akci. Účast byla hojná, přivítali jsme spoustu vzácných hostů.  O hudbu 

se postaral pan Zdeněk Břicháček se svou vnučkou, který hrál na klávesy nejen 

k poslechu ale i k tanci. Zazněly známé české písně, a tak si klienti mohli také 

zazpívat či jen zavzpomínat.  

Aby si klienti připadali jako na pravém divokém západě byli přítomni dva koně 

ze stáje Láryšov, se kterými bylo možné se nejen vyfotit ale také si je pohladit. 

Chovatelka Jana Blažejová nám sdělila mnohé informace o chovu a životě koní. 

Mladé dívky, které se o koně rovněž starají, předvedly jejich dovednosti.  

Pro klienty si pracovníci kuchyně připravili mnoho dobrot. Na uvítanou je čekala 

dobrá káva a zákusek ve formě à lá panna cotta z exotického ovoce. Také byly 

připraveny tradiční koláčky s mákem a tvarohem.  Čepovalo se dobré vychlazené 

pivo a kdo neholdoval božskému moku, pro něj byla připravena domácí bezová 

limonáda. Veškeré dobroty byly upraveny i pro klienty, kteří musí mít 

mechanicky upravenou stravu. Abychom nezapomněli na vitamíny, nesmělo 

chybět sezónní ovoce jako hroznové víno, nektarinky a melouny. Jako třešnička 

na dortu se podával přímo na místě grilovaný kuřecí stehenní steak se 

zeleninovým ratatouille. 

Své vystoupení si pro klienty připravily také pěti a šestileté dívenky z mateřské 

školy Klíček v Krnově. Pod vedením Bc. Veroniky Vojtkové zazpívaly klientům 

pár veselých písní a také si připravily velmi propracovaný tanec s barevnými 

třásněmi za doprovodu písně Děti ráje. 
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Také si zaslouží velkou pochvalu i volnočasové pracovnice DZR Jarmila 

Worková a Simona Víchová, které vyrobily výzdobu tak, že jsme si opravdu 

alespoň na čas připadali jako na Divokém západě. Nechyběly kaktusy, dekorace 

v kovbojském stylu, také foto-koutek s opravdovým valníkem, kde ze sebe klienti 

mohli udělat opravdového kovboje.  

Bylo velmi příjemné udělat tlustou čáru za situací s covidem, kdy byly veškeré 

akce omezeny jen na jednotlivá oddělení a nebylo možné se potkávat. Zároveň i 

takovýmto způsobem zahájit léto. Počasí nám přálo, slunce svítilo jako na 

Divokém západě, a i když žádný kovboj nepřijel, akce se vydařila na výbornou! 

Všem zaměstnancům domova patří ještě jednou velký dík, jak za organizaci, tak 

za doprovod klientů či za přípravu výborného občerstvení. 

 VČA Bc. Petra Oubělická  
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Dění na DZR  

Letní sezóna je v plném proudu a i na DZR jsme se nechali unášet vlnou letního 

vánku. Sezónu jsme zahájili výletem na kozí farmu do Úvalna. Tento výlet 

zanechal v klientech pozitivní náladu. Nejen to, že si prohlédli zvířata, ale také si 

vyrobili originální mýdlo z kozího mléka. Výlet se velmi líbil, proto jsme o pár 

dní později opět navštívili Úvalno, tentokrát jsme však zabloudili do nově 

otevřené Kavárny na Peróně.  Majitel pan Toman nás pohostil dobrou kávou a 

lahodným zákuskem. S výlety ale zdaleka nekončíme, plánujeme návštěvu 

zámku  Hošťálkovy a Safari muzea Jelení. V klubu nadále a stále pracujeme dle 

týdenního harmonogramu, snažíme se klientům zpříjemnit jejich volné chvíle, 

buď procházkou na čerstvém vzduchu, návštěvou na pokoji nebo při skupinovém 

sezení. V poslední době velmi rádi grilujeme a první letošní seanci jsme zahájili 

současně s II. oddělením. Sezónu zamýšlíme ukončit kotlíkovým gulášem, neboť 

v minulém roce měla tato akce velký úspěch nejen u klientů, ale i u personálu.  

VČA Jarmila Worková & Simona Víchová 
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Dění na II. oddělení  

Ani na II. oddělení ve volném čase nezahálíme. Spolu s klienty jsme na konci 

měsíce dubna uspořádali akci k pálení čarodějnic. Nejprve pro nás klientky 

v dopoledním klubu připravily muffiny, a aby nebyly jen tak ledajaké, měly 

černou a červenou barvu. Odpoledne jsme si společně zasoutěžili, zatančili nebo 

jen tak poseděli ve společnosti ostatních. Jaro jsme pak přivítali s otevřenou 

náručí. Společnými silami jsme si vyrobili krásné stromy, které nám zdobí stoly 

v jídelně. Také v chodbách nám visí barevné papírové květiny pro rozveselení. 

Začátkem května jsme navštívili Arboretum Nový Dvůr. Nejenže si klientky 

prohlédly stálou expozici s vycpanými zvířaty, ale především mohly obdivovat 

krásy pestrobarevných rododendronů, které barvami doslova přetékaly.  

Na konci měsíce května proběhlo na terase pečení bramboráků, při kterém byli 

přítomni i plně imobilní klienti. Užívali si společnosti ostatních, nasávali 

atmosféru a neodmyslitelnou vůni bramborových placků. Také jsme si pak 

v klubu udělali chlebíčky.  Dne 14. června nás poctila vzácná návštěva tanečního 

mistra Mgr. Petra Velety. Po taneční rozcvičce si spolu s klienty zatančil u 

oblíbených písní. Díky libému zvučnému tónu hlasu pana Velety i klienti, kteří 

trpí na bolesti kolen, rázem na vše zapomněli a oddávali se rytmu charlestonu.  

V plném proudu letní sezóny jsme si na II. oddělení připravili ovocný den. 

V dopoledním klubu počaly přípravy na bublanině s rybízem. Pro klienty, kteří 

musí mít mechanicky upravenou stravu, byla připravena ovocná dřeň z jahod a 

třešní. Pro všechny to bylo velmi příjemné zpestření.  
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Momentálně probíhá na chodbách oddělení změna výzdoby. Snad všichni klienti 

mají rádi české filmy, jak staré černobílé z období první republiky, tak i ty novější. 

Proto jsou průběžně vyráběny plakáty s oblíbenými filmy a herci. Doufáme, že se 

u nás budete cítit skoro jako v kině. Na zakončení prázdninové sezóny plánujeme 

opět ugrilovat něco dobrého. Rádi bychom si udělali nějaký výlet do zahrady 

bruntálského zámku, do opavského Slezského muzea nebo jen do cukrárny na 

našem krásném náměstí. Snad nám všechny plány vyjdou! 

VČA Bc. Petra Oubělická 
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Dění na III. oddělení  

Vstup do další jarní a přelom letní dekády jsme zahájili dubnovou návštěvou psích 

společníků v rámci Canisterapie. Kromě běžného kontaktu hlazením, si naši 

klienti mohli australské ovčáky nejen učesat, ale i odměnit pamlskem z dlaně. 

V polovině dubna následovalo Sportovní dopoledne, kde zdatně zápolila dvě 

patra, a to naši klienti se čtvrtým oddělením. Utkání skončilo nerozhodným 

výsledkem. Ke konci měsíce proběhla jedna menší akce Kavárna u Jarušky, kde 

se v kulturním sále promítala divadelní inscenace O vodnickém štěstí Vojtěcha 

Moravy a jedna větší, která duben završila nejen předáním leteckých průkazů, ale 

možností pohladit si živou havěť, jako šváby, červy, myši, potkana, a to vše 

v rámci Sletu čarodějnic.  

 

Měsíc zamilovaných jsme nemohli začít jinak, než hudebním pohlazením na duši 

ze strany manželů Hudeczkových.  Jejich tóny lidových písní doléhaly až na 

balkónové terasy, kde si i přes nepřízeň počasí naši klienti s nimi rádi zazpívali. 

Po bezmála měsíční pauze se opět v rámci Canisterapie přišli nejen ukázat, ale i 

pomazlit psí chlupáči. Týden nato proběhla další aktivizace, a to na vyžádání 

klientů, kteří chtěli vidět český film s obsazením více známých herců, promítal 

se film Kristián. Následující den se ve stejném kulturním sále, kde se promítalo, 

sešli klienti našeho i čtvrtého oddělení, kteří mají soutěživého ducha a zahráli si 

společenskou hru Bingo. To neznamená, že ostatní zahálí. Na našem oddělení 

máme novou klientku, která už desítky let vyšívá krásné obrázky křížkovým 

stehem, a proto jsme uspořádali dopolední výstavu její tvorby v respiriu, protože 

na odpoledne už opět byly v plánu grilované klobásky s pivním mokem. 
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Po částečném rozvolnění se k nám do Kavárny u Jarušky konečně mohla 

dostavit i paní Mezerová se svou přednáškou o zajímavých památkách Krnova a 

o deset dní později se naši klienti už probírali dámskou i pánskou konfekcí při 

prodeji oblečení. Přestože byla půlka června za námi, nás kromě následné 

Canisterapie čekala i terapie taneční s panem Veletou, na kterou se převážně 

těšily dámy. Taneční mistr nezklamal. Do tance zapojil i pány, kteří si to také 

užívali. V tanci se pokračovalo i na Zahradní slavnosti v prostoru před 

domovem. O hudební doprovod se postaral pan Břicháček, o taneční vystoupení 

děti MŠ Klíček a o kulturní zážitek dva koníci ze stáje Láryšov za doprovodu paní 

Blažejové. K uzavření červnového léta s třešňovou příchutí jsme si upekli 

bublaninu a vychutnali si tak prosluněnou siestu na terase našeho třetího 

oddělení. 

VČA Andrea Hradilová  
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Dění na IV. oddělení 

Postupné rozvolňování mimořádných opatření spojených s COVID – 19 jsme 

v rámci volnočasových aktivit přijali s povděkem.  

Klienti dostali možnost setkávat se ve větších skupinách, mohli začít 

navštěvovat zahradu a v závěru druhého čtvrtletí s nástupem teplých dní se 

začalo jezdit i na výlety. 

Škála aktivit na IV. oddělení byla opravdu pestrá a na své si mohl přijít každý 

z klientů. Posuďte sami, tady je výčet toho nejzajímavějšího: 

1. Společnými silami jsme si vyráběli čarodějnické pokrývky hlavy pro 

všechny obyvatele IV. oddělení. 

2. V rámci „MEZIPATER“ jsme si spolu s III: oddělením uspořádali 

sportovní dopoledne v kulturním sále. 

3. V prostorách respiria jsme si užili „REJ ČARODĚJNIC“. 

4. Jakmile to počasí dovolilo, vyzkoušeli jsme si posilovací stroje na naší 

nové Barevné zahradě. 

5. Osadili jsme si truhlíky na terasách a vyrobili venkovní výzdobu domova 

na připravovanou akci. 

6. Užili jsme si zpívání pod okny manželů Hudeczkových. 

7. Dopřáli jsme si cestopisný dokument „S kuchařem kolem světa – 

FILIPÍNY“. 

8. Zavzpomínali jsme a vyzkoušeli si pletení věnečků z pampelišek. 

9. Namalovali jsme si v klubu jaro. 

10. Upekli jsme si buchtu s názvem „Tvarohová deka“. 

11. Oslavili jsme významná životní jubilea některých našich klientů. 
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12. Navštívili jsme Chářovský park v plném rozkvětu a pořídili nádherné 

fotografie. 

13. Po delší odmlce jsme si zatančili s panem Veletou. 

14. Načesali jsme si třešně na naší zahradě a upekli bublaninu. 

15. Za nepříznivého počasí, kdy se nedalo jít ven, jsme si vyrobili a 

vyzkoušeli nové didaktické, sportovní a hudební pomůcky. 

16. V hojném počtu jsme se zúčastnili vydařeného „Léta s kovbojem“ na 

které jsme se nezapomněli stylově obléci. 

17. Na terase oddělení jsme si uspořádali „Jahodovou párty“ kde se povídalo, 

sportovalo a mlsalo. 

18. Navštívili jsme Yacht Club Krnov, kde jsme si užili téměř plážovou 

atmosféru a načerpali energii z přírody. 

19. No a abychom zrekapitulovali a vyhodnotili I. pololetí letošního roku 

promítli jsme si společně fotografie z uvedených akcí, zavzpomínali na to, 

co jsme na nich zažili humorného a dobře jsme se u toho bavili…. 

No řekněte, máme čas se na IV. oddělení nudit…      ?           

VČA Šárka Volná  
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Úsek sociální a kvality 

Navýšení cen celodenního stravného  

Od 1.8.2021 dochází k navýšení ceny celodenního 

stravného pro klienty služeb domov pro seniory a 

domov se zvláštním režimem, a to o 5,- Kč, vč. DPH. 

Důvodem je neustálý nárůst nákladů na suroviny. 

Navýšení o 1 Kč se týká snídaně, dopolední i 

odpolední svačiny, večeře. Celodenní strava se tedy 

bude účtovat ve výši 159,- Kč a u diabetické stravy ve 

výši 165,- Kč na den. 

Nová kolegyně  

Do našeho kolektivu nastoupila od 01. 07. 2021 paní Bc. Marcela Pavelková, 

která je novou sociální pracovnicí pro Domov se zvláštním režimem.  

Nové signalizační zařízení 

V rámci programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v 

Moravskoslezském kraji na rok 2020, jsme získali dotaci na pořízení nového 

signalizačního zařízení pro klienty DS a DZR.   

 

Signalizační zařízení je potřebné pro každého seniora, který využívá pobytových 

služeb z důvodu možnosti přivolání si rychlé pomoci pečujícího personálu v 

případě ohrožení vlastního zdraví. Klienti budou moci využívat nový signalizační 

systém s prvky ochrany specificky určených pro seniory s demencí. 

 

 

 



 

 

41 

Jedná se např. o speciální náramky nebo nášlapné 

podložky k posteli při nebezpečí pádu. Zařízení také 

monitoruje opuštění objektu prostřednictvím kamer s 

funkcí detekce obličeje. Mimoto je u každého lůžka 

umístěno bezdrátové zařízení, další v centrální 

koupelně, společenských místnostech, jídelnách nebo 

kulturním sále. Také v každé koupelně pokoje je k 

dispozici bezdrátový nástěnný nouzový hlásič se 

šňůrkou pro přivolání pomoci. 

 

TENTO PROJEKT JE PODPOŘEN Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO 

KRAJE. 

 

 

 

 

 

Vedoucí úseku sociálního a kvality 

Sylva Krejčí, DiS. 
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Informace ze zdravotnického úseku 

I v našem zařízení bojujeme proti onemocnění Covid – 19 očkováním. Obdrželi 

jsme vakcíny Moderna a Pfizer. Očkovalo se již ve 4 vlnách a nyní je naočkováno 

cca 95% klientů. Velký zájem byl i mezi zaměstnanci, tam jsme na cca 75%. 

Pevně věříme, že vysoký podíl proočkovanosti a zvýšená obranyschopnost po 

prodělání nemoci nám pomůže proti opětovnému propuknutí. V opatřeních lze 

stále spatřit patrné rozdíly mezi naočkovanými a nenaočkovanými klienty, u těch 

je stále vyžadován test například před návštěvou kadeřnice či pedikérky. 

Donedávna byli tito klienti omezování i na vycházkách mimo zařízení, mohli 

pouze na zahradu objektu, jinak museli do povinné desetidenní izolace. Jsme rádi, 

že toto opatření se již zrušilo, stejně tak jako izolace při návratu z hospitalizace či 

při novém nástupu. 

Vlivem postupného návratu k normálu v ambulancích, evidujeme v současné 

době velký počet doprovodů k lékařům, zejména pak do přilehlých větších měst. 

Proto prosíme i rodiny o spolupráci. Lékařkou DS je paní MUDR. Klaudie 

Nováková. Až 90% našich klientů je v její péči. Spolupracujeme s dalšími 

odbornými lékaři (psychiatry, kardiology, diabetology, neurology…). Jako 

zařízení spolupracujeme i s nemocniční lékárnou, kdy klientům obstaráváme 

léky. Jsme též součástí Ambulance chronických ran a Nutriční ambulance. V době 

propuknutí pandemie v našem zařízení, byly zakoupeny 2 

kyslíkové koncentrátory a pumpy pro enterální výživu. 

Poskytování kvality péče je díky tomu zase na vyšší úrovni.  

Vedoucí zdravotnického úseku 

           Simona Holubová 
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Informace ze stravovacího úseku 

V uplynulém období jsme zkusili zařazovat pro klienty další druhy ryb, než na 

jaké byli zvyklí – filety Mahi Mahi, Nilský okoun, Mořská štika, Hoki filety. 

Připravili jsme i celého pstruha s opékanými brambory a zeleninovým špízem. 

Také postupně zkoušíme přidávat i nové druhy zdravějšího pečiva, housek – 

slunečnicové, bramborové, s česnekem atd., rovněž i žitných chlebů s obsahem 

vlákniny – královský, gurmán, žitný.  

V červnu probíhalo setkání s rodinami, kde jsme návštěvám upekli nějaké sladké 

pohoštění s kávou. Také proběhlo setkání s klienty, kde klienti dostali sladké 

domácí překvapení – jednou řezy makovník nebo řezy červená karkulka, či  dortík 

ze zakysané smetany s ovocem a kávou. Dne 24.6. proběhla zahradní slavnost, 

kde jme měli opět plné ruce práce. K celodennímu jídelníčku jsme zvládli cca 150 

porcí navíc. Připravili jsme 250 koláčků, 150 ručně vyrobených desertů ze 

sušenek, zakysané smetany a manga, 150 míchaných ovocných misek z 6 

druhů čerstvého ovoce – meloun, nektarinky, broskve, meruňky, bílé a červené 

víno. Klenotem bylo 150 nakládaných kuřecích steaků se zeleninou Ratatouille. 

Připravili jsme limonády s příchutí mojito a kávu. Paní ředitelka a naši klienti nás 

velice pochválili a troufáme si říci, že právem. 

Nově byly zavedeny na každé oddělení sešity, kde se mohou 

klienti vyjádřit  ke stravě, co jim chutná, co naopak nikoliv, či 

na co by měli chuť. Jsme rádi, že polevilo také opatření 

stravování pouze na odděleních, již se těšíme z toho, že klienti 

navštěvují naši velkou jídelnu.   

        Vedoucí stravovacího úseku  

       Liana Mošová  
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Informace z pečovatelské služby 

Pečovatelská služba prošla stejně jako všichni ostatní velkou zatěžkávající 

zkouškou, která ukázala, že i v těžké době pandemie pracovníci dokážou velmi 

dobře vzájemně spolupracovat týmově a to i když se navzájem vůbec neviděli. 

Velkým pomocníkem však jsou nadále i nedávno zakoupené chytré telefony, které 

usnadňují vzájemnou komunikaci. Komunikace v terénu je tak, u této služby 

prioritou, protože situace se u klientů často mění z hodiny na hodinu a je třeba na 

ně pružně reagovat. Pečovatelská služba v současné době poskytuje své služby 

150 klientům. Přičemž z toho 8 klientů zajišťujeme mimo město Krnov.  

Jsme rádi, že Domov pro seniory nás pravidelně zásobuje OOPP prostředky, bez 

kterých by se nedala péče o klienty v terénu poskytovat. Tímto také děkuji našim 

klientům za jejich trpělivost a vstřícnost v rámci služby, kdy se situace měnila a 

stále mění každým den a to jak vlivem vládních nařízení tak samotné organizace 

PS. A největší dík patří právem všem pracovníkům PS, kterých si nesmírně vážím 

za jejich obětavou práci a vytrvalost při dlouhodobém vysokém a vyčerpávajícím 

psychickém i fyzickém pracovním nasazení. I přes všechny ztížené podmínky se 

stále snažíme udržet péči o naše klienty na vysoké 

profesionální úrovni. Všichni však věříme, že se již 

blýská na lepší časy.  

 

 

 

Vedoucí PS    

Mgr. Ilona Minolová 
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Něco pro zasmání…aneb veselá mysl, půl zdraví 
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Něco na procvičení mozkovny …aneb kdo luští, toho paměť neopouští  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najděte nová slova (nápověda v obrázku)  
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Nápověda:  

Amsterodam, Brusel, Bratislava, Dublin, Helsinky, Lisabon, Madrid, Oslo, 

Praha, Stockholm. 
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Výsledky kvízů z Velikonočního vydání časopisu 

Schované hudební nástroje: 

• Piano 

• Housle 

• Viola 

• Violoncello  

• Varhany 

• Kytara 

• Klarinet  

• Harfa 

• Saxofon  

• Buben  

Osmisměrka: 

Lidé se totiž BÁLI, ŽE JSOU JEDOVATÁ. 

Křížovka: 

I.část        II.část 

1. Nova 

2. Špagetka 

3. Chalupáři 

4. Fimfárum 

5. Kateřina  

6. Portýr 

7. Orion  

8. Oáza  

9. Čich 

10. Pletení 

11. Naftalín  

12. Nohavica 

13. Stavení  

14. Fidlovačka  

15. Slavín 

16. Olivový 

17. Hokejista 

18. Plameňák  

 

 

 

Tajenka:  VELIKONOČNÍ NADÍLKA  
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Přejeme Vám chvíle plné radosti! 

 Vydává a tiskne se pro vnitřní potřebu Domova pro seniory Krnov. 

Sídlo zařízení:  

Domov pro seniory Krnov  

Rooseveltova 2141/51  

www.dskrnov.cz  

facebook.com: Domov pro seniory Krnov  

 

Redakční tým:  

Ing. Kateřina Michaliková, reditel@dskrnov.cz  

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

Bc. Michaela Magdoňová, m.magdonova@dskrnov.cz. 

Hana Havlíková, h.havlikova@dskrnov.cz  

 

Obsah časopisu se vytváří za spolupráce pracovníků úseku sociálního a přímé 

péče DS Krnov. Všichni klienti poskytli souhlas se zveřejněním svých fotografií 

v časopise. V případě jakéhokoliv dotazu nebo zájmu o přispívání do časopisu 

NÁŠ DOMOV kontaktujte paní Sylvu Krejčí, DiS. 
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