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Úvodní slovo ředitele 
 

Vážení čtenáři, 

časopis se Vám dostává do rukou uprostřed adventního času, kdy všude kolem 

nás vrcholí přípravy na sváteční dny Vánoc. Ani náš Domov není výjimkou. Jistě 

jste zaznamenali množství vánoční výzdoby na chodbách, v respiriích, za každým 

z našich obyvatel postupně doputovává nějaký ten dárek v rámci akce „Ježíškova 

vnoučata“, pracovníci společně s klienty pečou cukroví. To vše tvoří tu vnější, 

hmatatelnou a materiální tvář Vánoc, pomyslnou krásně nazdobenou obálku. 

Mnohem důležitější než samotná obálka je však její obsah.  

Každý dárek, který obdržíme, symbolizuje mezilidské vztahy. Za každým dárkem 

stojí jeho dárce, jehož motivací je láska, náklonnost, přátelství či „obyčejná“ 

touha udělat radost.  

Světélkující výzdoba je zase symbolem světla v nás a mezi námi – pozitivity, 

naděje, nového začátku. Tak jako betlémská hvězda, která se zjevila pastýřům 

v čase narození Ježíše z Nazaretha jako znamení nového zrození, nové etapy 

lidských dějin, které se přitom odehrálo ve vší obyčejnosti: ve chlévě, na seně, 

zabaleno do plenek.  

Nám všem přeji pevné, obohacující mezilidské vztahy a zázrak nových 

(pozitivních) začátků, klidně i ve zcela obyčejných věcech. V našem Domově se 

budeme i nadále snažit o to, aby nezůstalo jen u přání, ale abychom byli co nejvíce 

nápomocni tato přání naplnit. 

 

Mgr. František Fojtík  

ředitel 
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Co nového v Domově? 

Vážení klienti Domova, 

jistě neuniklo vaší pozornosti množství stavebních prací, které se v aktuálním čase 

provádějí v celé budově. Jsou s nimi spojeny nepříjemné doprovodné jevy, jako 

je hluk stavebních strojů a prach. Je to však nezbytná daň za zvýšení komfortu a 

kvality bydlení. 

Co jsme od léta zrealizovali? 

- Malování vybraných společných prostor a některých vašich pokojů tam, 

kde to bylo nezbytné. 

- Vytvořili jsme nové respirium v prostoru před velkou hlavní jídelnou 

v přízemí. Naši pracovníci, pan Petr Balcar a Kamil Krč sundali původní 

hnědé obložení a stávající stěnu vyspravili a natřeli na bílou barvu, čímž se 

prostor prosvětlil. Do respiria jsme přidali stoly a židle, u nichž tráví čas 

někteří obyvatelé našeho Domova s návštěvami. 

- Postupně snižujeme nástěnky v celém objektu Domova tak, aby byly 

pohledově níže. 

- Zakoupili jsme nový užitkový automobil Renault pro potřeby pečovatelské 

služby. Automobil bude sloužit primárně na rozvoz obědů pro klienty 

pečovatelské služby. 

- Dokončili jsme instalaci požárně-bezpečnostního systému EPS. Ve všech 

pokojích, místnostech i společných prostorách Domova jsou naistalovány 

hlásiče požáru, které v případě vzniku této nepříjemné události, ke které, 

pevně doufám, v našem zařízení nedojde, spustí sirény a uzavře dveře mezi 

jednotlivými úseky budovy tak, aby se požár nemohl šířit. 

- Na balkónovou terasu 4. oddělení jsme pro vás na žádost personálu pořídili 

nový ratanový nábytek pro zvýšení komfortu letního posezení. 

Co je v realizaci? 

- V těchto dnech stavební firma dokončuje celkovou rekonstrukci centrální 

koupelny na 3. oddělení, takže se budete moci těšit na hezké a moderní 

prostory určené k celkové hygieně.  

- V jídelnách a pracovnách 4. a 3. oddělení, ve kterých bývá v létě neúnosné 

horko z důvodu přílišné blízkosti ploché střechy, se v těchto dnech instaluje 
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klimatizace, která umožní personálu pracovat a vám, obyvatelům Domova 

společné aktivity a stravování ve větším komfortu i v těch nejparnějších 

letních dnech. 

- Právě v těchto dnech vrcholí akce „Ježíškova vnoučata“, v rámci které 

téměř každý obyvatel Domova obdrží dárek, který si přál. 

Co se chystá? 

Samozřejmě, že výše uvedenými aktivitami naše plány nekončí. V příštím roce 

bychom rádi pokračovali ve zvelebování našeho společného prostoru – pro nás 

pracovního, pro vás domácího. 

- Budeme měnit linoleum všude tam, kde je výměny třeba, zejména v těch 

případech, kdy je lino poškozené a hrozil by pád našich klientů. 

- Na druhém oddělení proběhne celková rekonstrukce respiria včetně 

kuřárny.  

- V plánu je i celková úprava vstupní haly do Domova. Ve stejném duchu, 

v jakém proběhla rekonstrukce respiria v přízemí, tedy zesvětlení prostoru 

+ odstranění těch podivných stropních konzolí a jejich nahrazení stropními 

kazetami. 

- Na 4. oddělení probouráme vchody do ubytovacích buněk, do kterých nyní 

nelze vstoupit přímo, nýbrž pouze klikatou chodbičkou. Přímé vchody 

umožní lepší pohyb klientů na vozíčku nebo i s celým lůžkem. 

- Na přelomu roku začneme s budováním nového zázemí pro zdravotnický 

personál v 2.NP. Zdravotní sestřičky, které se o vás starají 24 hodin denně, 

si také zaslouží důstojné pracovní prostředí. 

Krom výše uvedených aktivit, které zvyšují kvalitu materiálního zázemí Domova, 

zavádíme řadu změn, které se projeví ve zvýšení kvality samotné péče o vás, naše 

uživatele. O tom ale zase v některém z příštích vydání časopisu. 

 

Mgr. František Fojtík 

ředitel  
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Zvýšení ceny za úhradu pobytu a stravy od 1. 1. 2023 
 

Vážení klienti,  

v adventním čase připravujeme řadu aktivit, podnětů, kulinářských překvapení, 

výzdoby, kterými se snažíme zpříjemnit vám předvánoční chvíle.  

Žel, mám pro vás před koncem roku i jednu méně příznivou informaci. S ohledem 

na vývoj ekonomiky a celkové zdražování služeb, energií a zboží jsme nuceni 

zvýšit úhrady za pobyt a stravu. Zvýšení nabyde platnosti od 1. 1. 2023. 

Zvýšení úhrad bylo schváleno Dozorčí radou Domova pro seniory 21. října a 

projednáno na Výboru obyvatel Domova 16. listopadu. 

Při stanovení výše úhrad jsme limitováni vyhláškou 505/2006 Sb., kde jsou 

stanoveny maximální částky, které můžeme po vás žádat. Tyto státem nastavené 

„stropy cen“ samozřejmě nepřekračujeme. Snažili jsme se úhrady navyšovat se 

zohledněním valorizace důchodů v září, v lednu a s ohledem na novou lednovou 

dávku, tzv. „výchovné“ tak, aby celkové platby byly pro vás únosné.  

Zvýšené ceny za pobyt se liší podle typu pokoje, který v našem Domově obýváte, 

průměrně se však jedná o 19% navýšení a souvisí zejména se současnými 

cenami energií, které se zvedly v řádu násobků. Úhradu za stravu jsme zvýšili 

jen o 4 Kč / den, a to konkrétně na ceně obědů. 

Podrobný Sazebník úhrad obdržíte od našich sociálních pracovnic, které s vámi 

budou v následujících týdnech ve věci zvýšených úhrad komunikovat. 

Doufám, že výše uvedené zvýšení cen úhrad přijmete s pochopením. Věřte, že ani 

nám radost nedělá. 

 

Mgr. František Fojtík 

ředitel 
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Dozorčí rada 

Na čtvrtém setkání Výboru obyvatel letošního roku byl vznesen dotaz co je to 

Dozorčí rada, kde má schránku.  Město Krnov jako náš zřizovatel ustanovilo 

Dozorčí radu jakožto samostatný, nezávislý, kontrolní a iniciativní orgán. Setkání 

probíhá nejméně 4x ročně. První zasedání Dozorčí rady proběhlo 18.12.2017.  

 

Členové dozorčí rady: 

Bc. Monika Dudová - předsedkyně 

MUDr. Tomáš Edelsberger 

PhDr. Mgr. Jana Koukolová, MBA 

Šárka Tavandzi 

Jiří Nezval, DiS. 

    
Úkolem Dozorčí rady je zejména: 

1) Hodnotit soulad činnosti Domova pro seniory Krnov s účelem, za kterým byl 

zřízen. 

2) Kontrolovat činnost organizace s ohledem na zvyšování kvality péče a zájmy 

klientů. 

3) Kontrolovat hospodaření organizace, nakládání s finančními prostředky, 

čerpání z fondů organizace a plněni finančního plánu. 

4) Hodnotit výsledky předchozího roku Domova pro seniory Krnov s ohledem na 

roční účetní uzávěrku a výroční zprávu Domova pro seniory Krnov. 

5) Iniciovat kontrolu účetnictví a čerpáni financí dle nastaveného rozpočtu 

organizace. 

6) Předkládat řediteli a zřizovateli návrhy ve věci koncepce rozvoje Domova pro 

seniory Krnov a návrhy směřující ke zvyšování kvality poskytované péče a ke 

zlepšení hospodařeni organizace. 

 

7) Jmenovat a odvolávat ombudsmana Domova pro seniory Krnov.   



  

8 
 

Poznámka: Aktuálně v DS Krnov není jmenován ombudsman. 

  

Sylva Krejčí, DiS. 

vedoucí úseku sociálního a kvality  

 

 

Výchovné od 1.1.2023 

Co je to výchovné? 

Jedná se o částku, o kterou se zvýší procentní výměra starobního důchodu 

za každé dítě, které příjemce tohoto důchodu vychoval.  

 

Jaká je jeho výše? 

Částka zvýšení za vychované dítě stanovená pro rok 2023 činí 500 Kč za 

každé dítě, které pojištěnec vychoval. Výchovné se stává součástí procentní 

výměry starobního důchodu, která následně bude zvyšována jako celek 

v rámci budoucích valorizací. Pokud náleží zvýšení za vychované dítě ke 

starobnímu důchodu, který byl přiznán se zřetelem k  mezinárodní smlouvě 

o sociálním zabezpečení nebo ke koordinačním nařízením EU podle poměru 

dob pojištění získaných v České republice k celkové době pojištění (tzv. 

dílčí důchod), stanoví se částka tohoto zvýšení rovněž v  dílčí výši 

odpovídající stejnému poměru dob pojištění, v  jakém byl přiznán dílčí 

důchod. 

 

Komu výchovné náleží? 

Osobě (ženě nebo muži), která zajišťovala výchovu konkrétního dítěte v 

největším rozsahu. Podmínky pro uznání dítěte za vychované budou podobné těm, 

které platí dosud pro účely snížení důchodového věku žen. Bude se tedy 

vyžadovat, aby osoba před datem vzniku nároku na starobní důchod osobně 

pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti roků, s tím, 

že pokud se ujala výchovy dítěte po dosažení osmého roku jeho věku, postačí, 

pokud pečovala aspoň po dobu pěti roků a nepřestala o dítě pečovat před 

dosažením jeho zletilosti. 
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Informace dostupné z webového portálu ČSSZ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylva Krejčí, DiS. 

vedoucí úseku sociálního a kvality  
 

Volba prezidenta České republiky 2023 

Volba prezidenta republiky se koná na území České republiky v pátek 13. ledna 

2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 

14.00 hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta se na území České republiky 

uskuteční v pátek 27. ledna 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 

28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

  

Voličem je:  

 občan ČR, který nejpozději 14. ledna 2023 dovrší 

věku 18 let; 

 ve druhém kole pak i občan ČR, který nejpozději 28. 

ledna 2023 dovrší věku 18 let, a nemá omezenou 

svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a omezenou 

svéprávnost k výkonu práva volit. 

Prokázání totožnosti:  

 Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství 

České republiky platným občanským průkazem, platným cestovním, 

diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním 

průkazem. 
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 Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky 

potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno. 

Průběh hlasování 

 Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku 

opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu 

hlasovacích lístků. 

 Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 

 S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru 

určeného k vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. Jinak mu nebude 

hlasování umožněno. 

 Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro 

kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. 

 Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací 

lístek, jinak je hlas voliče neplatný. 

 Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném 

tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které 

nejsou vloženy do úřední obálky. 

 Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží 

před okrskovou volební komisí do volební schránky. 

 S voličem, který nemůže ze zdravotních důvodů vybrat zvolený hlasovací 

lístek nebo nemůže číst, může být v prostoru určeném pro vložení 

hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen 

okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do 

úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. 

 

Hlasování ve zdravotnickém a obdobném zařízení 

Pokud volič pobývá v době volby prezidenta v nemocnici, porodnici, sanatoriu, 

ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení (dále jen "zdravotnické 

zařízení"), které se nachází v jiné obci nebo jiném volebním okrsku, než 

do kterého podle místa svého trvalého pobytu volič náleží, může v tomto zařízení 

hlasovat, a to: 
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a. na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů  

voliče by měla o možnosti zápisu informovat správa příslušného 

zdravotnického zařízení.  Údaje o voličích, kteří potvrdí zájem 

hlasovat na základě svého zápisu do zvláštního seznamu voličů, předá 

správa příslušného zdravotnického zařízení obecnímu 

úřadu nejpozději 9. ledna 2023 do 14.00 hod. (Pro případné druhé kolo 

volby nejpozději 23. ledna 2023 do 14.00 hodin). 

V době hlasování se dostaví do příslušného zdravotnického zařízení 

členové okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou. 

Poté, co volič prokáže totožnost a státní občanství České republiky 

platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem, komise mu 

umožní hlasovat. Hlasovací lístky a úřední obálku obdrží volič 

od členů okrskové volební komise. 

b. na základě voličského průkazu  

Správa příslušného zdravotnického zařízení požádá příslušný obecní 

úřad nebo ve dny voleb příslušnou okrskovou volební komisi, aby 

zajistila hlasování ve zdravotnickém zařízení. Voličský průkaz 

odevzdá volič členům okrskové volební komise, kteří se dostaví do 

zdravotnického zařízení s přenosnou volební schránkou, Poté, co volič 

prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným 

občanským průkazem nebo cestovním dokladem, obdrží úřední obálku 

spolu s hlasovacími lístky a může hlasovat. 

 

Zdroj:https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volba-prezidenta-republiky 

2023.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d 

 

Společné přání krásných a pohodových zimních dní 
Za celý úsek sociální a kvality bych Vám ráda popřála krásné a klidné vánoční 

svátky, příjemně stráveného Silvestra a v novém roce 2023 hodně zdraví! 

 

 

Sylva Krejčí, DiS. 

vedoucí úseku sociálního a kvality  
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Dění na DZR 
Tento předvánoční adventní čas vede k malé bilanci toho, co se podařilo 

v zařízení a na oddělení zvláštního režimu. 

V letních dnech klienti trávili čas převážně venku před zařízením. Za příznivého 

počasí se grilovaly klobásy, párky, smažily se bramboráky, koblihy, palačinky, 

pekly se jablečné štrůdly. Uspořádali jsme výlet na zámek v Bruntále. Také jsme 

uzavřeli tradičně letní sezónu společně s II. oddělením, vařením kotlíkového 

guláše. Samozřejmě byla možnost si ke všem těmto dobrotám dát nejen ochucené 

ale i klasické pivko. Vždy hrála příjemná muzika, zpívalo se, povídalo. Všechny 

tyto aktivity plánuje dle přání klientů naše volnočasová pracovnice paní Worková. 

Pokud je prostor, bývá nápomocná také sociální pracovnice pro odd. DZR –                          

paní Pavelková.  

Určitě bych ráda zmínila zahradní slavnost, která se konala v červnu s tématem  

,,cirkus“. Kolem klientů se pohybovala spousta klaunů, bylo možné si pohladit 

kozu anebo králíka. Také zde mohli sledovat hudební a taneční vystoupení. Počasí 

se jako každý rok vydařilo.   

V zařízení měli možnost klienti využít nabídky k návštěvě ,,Kavárničky u 

Jarušky“, projekci s koncerty a filmy, besedy (ta poslední dokonce z projektu 

,,Ježíškovo vnouče“ s mediálně známým knězem Zbigniewem Czendlikem). 

Velmi je potěšila také návštěva tanečního mistra pana Velety, na dušičky měli 

klienti večeři při svíčkách. 

Nyní se již provádí vánoční výzdoba nejen společných prostor, ale také na 

pokojích klientů, kde jim se zdobením pomáhají pracovníci. V aktivizačním klubu 

už zavoněly pečené perníčky a cukroví. Nyní čeká klienty zdobení cukroví a 

ochutnávka. Již nás navštívil i čert s Mikulášem a andělem, byly přichystané 

balíčky z kuchyně našeho zařízení.  

Chtěla bych Vám přiblížit i průběh Štědrého dne a Silvestra. Jelikož je projekt 

,,Ježíškovy vnoučata“ v plném proudu, najdou klienti všechny dárky na Štědrý 

den pod stromečkem (samozřejmě i ty Vaše). Hned po snídani za poslechu 

vánočních koled, budou pracovníci rozdávat dárky, pomáhat s rozbalením a 

následným odnesením na pokoj. Celý den je čekají dobroty z naší kuchyně, určitě 

i od Vás, rodin. Ve večerních hodinách bude klienty čekat v naší jídelně na odd. 
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u prostřených stolů štědrovečerní večeře. Tuto chvíli strávíme společně za zněním 

vánočních koled. 

Silvestr bude již tradičně probíhat dle přání klientů. V aktivizačním klubu mají 

možnost přichystat jednohubky, chlebíčky, bude určitě také přípitek. Během 

celého dne mohou sledovat oblíbené filmy pro pamětníky nebo pohádky,  

proběhne poslech známých písní.  

V rámci blížících se vánočních svátků a 

nového roku přejeme všem spokojenost 

v profesním i osobním životě a krásné 

prožití vánočních svátků. Také děkujeme 

rodinným příslušníkům za jejich 

spolupráci s personálem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koordinátorka DZR 

Ivana Nováková 
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Dění na II. oddělení 

Na II. oddělení je již vše v plném proudu příprav na Vánoce. Každopádně se 

musíme spolu s Vámi ohlédnout za časem stráveným od léta. Věřte, že se u nás 

událo mnoho zajímavého. Třeba jsme se vydali na výlet do Úvalna na Strážiště, 

kde jsme se prošli okolo rozhledny Hanse Kudlicha, rovněž si dali k snědku 

bramborové placky a zapili to dobrou kávou či vychlazeným pivem.  

Konec prázdnin byl pro nás spojen s velkou slávou, na oddělení jsme slavili hned 

troje narozeniny, a to ne ledajaké. Našim oslavenkyním bylo celkem 291 let, 

slavili jsme totiž 95, 96 a dokonce 100 let. S významnými jubilanty se vůbec u 

nás na II. oddělení letos roztrhl pytel, v listopadu jsme slavili hned 103. 

narozeniny vůbec nejstarší občanky Krnova – paní Hildegardy Zebišové. Oslava 

to byla vskutku nádherná, naší oslavenkyni přišel popřát nejen pan ředitel         

Mgr. Fojtík, ale i samotní gratulanti z městského úřadu – paní místostarostka       

Bc. Monika Dudová, paní Růžena Feketová z Aktivu pro občanské záležitosti 

města Krnova a paní Ing. Dita Círová, tisková mluvčí MÚ Krnov a zároveň také 

redaktorka Krnovských listů.   

Co se týče dalších výletů, byli jsme se podívat v opavském Slezském muzeu, kde 

nás nejvíce zaujaly vycpaná zvířata a výstava s historickými artefakty, které byly 

nalezeny v celém opavském a bruntálském okrese. Také jsme si zajeli do Arboreta 

do Nového Dvora, kde jsme měli možnost obdivovat barvy letošního teplého 

podzimu. Nesmíme jistě zapomenout zmínit návštěvu zdravotních klaunů, kteří 

nám svou přítomností nejen vykouzlili úsměv na tváři, ale i velmi zpříjemnili den. 

Doufáme, že jejich návštěva nebyla v našem domově poslední.  

K našim pravidelným aktivitám v klubu patří trénink paměti, kdy vzpomínáme na 

naše oblíbené filmy a herce, také doplňujeme známé dvojice, pořekadla, přísloví 

či jazykolamy. Také si společně zacvičíme. Ovšem nejraději se věnujeme 

společnému vaření či výrobě věcí, které nám poté zdobí společné prostory. Letos 

jsme vyráběli barevné listy či houby. Teď před Vánoci vytváříme hvězdičky či 

vánoční stromečky.  

V současné době se chystáme na přípravu vánočního cukroví, kdy si společnými 

silami uděláme těsto na linecké a perníčky. Všichni se již moc těšíme na naše 

společné vánoční posezení, kdy se sejdeme, rozdáme si dárky od Ježíškových 

vnoučat. Rovněž si zazpíváme koledy, ochutnáme cukroví a vzájemně si 

popřejeme, abychom se opět i za rok společně sešli. 
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Závěrem je nutno také zmínit, že naše oddělení prošlo velkými stavebními 

úpravami, kdy došlo k celkové rekonstrukci koupelny na oddělení C. Pracovníci 

obdrželi také koupací lůžko, které je využíváno k celkové koupeli imobilních 

klientů. Rekonstrukcí prošla také kuchyňka na 2. oddělení. Za tyto nákladné 

opravy vedení domova moc děkujeme.  

Za celé II. oddělení přejeme všem krásné ale hlavně klidné Vánoce. 

 

 

 

 

 

 

 

koordinátorka II. odd. 

Zdeňka Sedlmayerová  

a VČA Bc. Petra Oubělická  
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Dění na III. oddělení 

Ještě nedávno si naši klienti 3. oddělení užívali slunečních paprsků, před kterými 

se v červnu zchlazovali v Kavárně u Jarušky, nebo v Kavárně Na Peróně 

Úvalno. Né jinak tomu bylo i na konci měsíce, kdy byli přítomni i rodinní 

příslušníci, a to při příležitosti oslav Zahradních slavností, které každoročně 

pořádáme. Větší raritou byla přítomnost kouzelníka, kterého si začátkem července 

na Kouzelnické show nenechali naši klienti ujít. Tak stejně ani výlet do 

Restaurace Strážiště na vychlazené pivo a křupavé bramboráčky. To ještě nikdo 

netušil, že za měsíc se budou smažit větší bramborové placky i u nás na terase 

a na druhý den se budeme buďto mazlit s poníkem v rámci Canisterapie, nebo se 

jen tak procházet po kulturní památce Krnovské synagogy.  

 

Začátek září si naši klienti zpestřili trávením odpoledních chvilek na terase u 

paměťového procvičování, nebo v respiriu u promítacího plátna 

s přírodopisným dokumentem. Vrtkavost počasí se dala v tomto období již 

očekávat a nikoho nepřekvapil první výlet skoro s krátkým tričkem u vody 

v Yacht clubu a druhý výlet ve Slezském zemském muzeu Opava skoro se 

zimní bundou. Blížící se zimní období a chladnější počasí nikdo nechtěl 

podceňovat a raději zůstali všichni v teple, kde však také nezaháleli. Kromě 

kreativního tvoření v klubovně, pečení jablečného koláče či podzimního 

rozjímání u reminiscence, byli mezi nás pozvaní i klienti Domova pro seniory 

Pohoda Bruntál na soutěžní klání v Bingu. Proběhla i oslava 90-ti leté paní 

Dagmar a vychytali jsme i pěkné počasí nejen na procházku po okolí domova, 

ale i na návštěvu ZŠ Žižkova, kde si žáci připravili hudební a pěvecké 

vystoupení.  

 

O rozveselení a zpestření už tak dušičkového času, se postarali pánové Czendlik, 

který byl pozván na besedu prostřednictvím Ježíškových vnoučat a pan Veleta, 

který naše klienty v rámci taneční terapie vždy úspěšně roztancuje.   

 

V těchto dnech pečeme cukroví a nemůžeme se dočkat oslav Vánoc a Silvestra.   
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za III. odd. VČA Andrea Hradilová  



  

18 
 

Dění na IV. oddělení 

Prvních pět měsíců letošního roku bylo IV. oddělení z důvodu dlouhodobé 

nemoci bez stabilní volnočasové pracovnice. Pomáhaly nám VČA z jiných 

oddělení, do aktivit se zapojily všechny pracovnice přímé péče. Naši klienti tak 

měli možnost poznat nové tváře, což pro ně bylo zpestřením.  

Dnes již má IV. oddělení svou volnočasovou pracovnici opět k dispozici a díky 

tomu se ještě v rámci prvního pololetí a těsně po něm podařilo uskutečnit několik 

zajímavých akcí, které si naši klienti opravdu užili. Pojďme si některé z nich 

připomenout.  

 

První z nich byl výlet do „Kavárny na Peróně“ v Úvalně, kterou jsme navštívili 

ve čtvrtek 23. 6. 2022. Ten den nám počasí přálo a díky vstřícnosti provozovatelů, 

kteří nám kavárnu otevřeli dřív, než je běžná otvírací hodina jsme si mohli dopřát 

dopolední kávu a výborný domácí zákusek ve stínu vzrostlé lípy, která roste na 

nádraží v Úvalně už od nepaměti. Jedna z našich klientek dokonce vzpomínala, 

jak pod ní v mládí sedávala.  

 

 

  



  

19 
 

Další akcí, která se konala ve středu 29. 6. 2022, bylo sportovní dopoledne, kdy 

jsme si vyzkoušeli netradiční disciplíny šité na míru našim klientům. Při 

sportovním zápolení nebyla nouze o humorné situace, které doprovázel 

radostných smích klientů a nás napadala píseň Jaroslava Uhlíře:  

 

 

 

 

Není nutno, není nutno, 

aby bylo přímo veselo, 

hlavně nesmí býti smutno, 

natož aby se brečelo. 

 
 

 
 

 

 

 

V pondělí 18. 7. 2022 jsme 

vzpomenuli v rámci tzv. 

mezipater nedožité 83. narozeniny 

Karla Gotta. Na programu byl 

video koncertem na přání 

v kulturním sále našeho domova. 

Koncert zaznamenal hojnou účast 

klientů, a zvláště pak dámského 

osazenstva našeho domova.  
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Ve středu 20.7. jsme opět navštívili Úvalno. Tentokrát jsme zamířili do 

„Restaurace na Strážišti“, kam už několik let jezdíme na jejich vyhlášené 

bramborové placky. Počasí bylo ten den opravdu letní, a tak klientům přišlo 

k bramborákům vhod i dobře vychlazené čepované pivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Co se týče novinek a změn v rámci oddělení, došlo k posílení našeho týmu o jednu 

pracovnici přímé péče. Nyní náš tým čítá 15 pracovnic. Také nás čekají stavební 

úpravy v úseku části B, kdy by měl mít každý jednolůžkový pokoj (buňka) vlastní 

vchod. Nebude se tak muset procházet přes dosavadní temnou společnou chodbu.  

Za celé oddělení Vám přejeme spoustu nádherných zimních dní, krásné Vánoce a 

šťastný Nový rok. Děkujeme našim klientům a rodinám za přízeň a podporu.  

 

koordinátorka IV. oddělení Renáta Bachroňová a VČA Šárka Volná  
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Informace ze zdravotního úseku 

S nástupem nového pana ředitele se na našem zdravotním úseku otevřely nové 

možnosti. Do našeho týmu jsme začali přijímat i praktické sestry, které se zaučují 

a jsou velice šikovné. Na tuto pozici jsme přijali i muže, což je změna nejen pro 

náš kolektiv, ale i pro naše klienty. Po zaučení jsou již plnohodnotnými 

pracovníky našeho týmu. Za toto jsme velmi rádi, ale pořád není náš tým plně 

obsazen.  

Tomuto zlepšení předcházelo pár krušných měsíců. Z důvodu nedostatku 

personálu jsme v práci byli skoro pořád. Z tohoto maléru nám taky hodně 

pomáhají pracovníci na dohodu.  

Aktuální sezónu respiračních nemocí jsme doposud zvládli bez režimových 

opatření. Byli bychom ale rádi, kdyby příbuzní klientů, kteří se necítí dobře, 

zvážili návštěvu.  

Budeme věřit, že bez režimových opatření zvládneme vše i nadále, hlavně o 

Vánocích, aby tak naši klienti byli se svými blízkými.  

Za celý tým Všem přejeme krásné Vánoce, hodně zdraví a štěstí v Novém roce 

2023. 

 

vedoucí zdravotního úseku   

Simona Holubová 
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Informace ze stravovacího úseku 
Vážení klienti, 

dostala jsem nabídku, abych něco napsala do časopisu. Sice nejsem žádný 

spisovatel, ale proč ne☺ , ráda se s Vámi podělím o své pocity a plány. 

Již brzy se nám přiblížil poslední, ale i zároveň nejkrásnější měsíc roku, a to je 

prosinec. Je to měsíc plný štěstí, očekávání, nadějí a lásky. Doba, kdy se rodiny 

scházejí, obdarují své příbuzné svou přítomností i dárečky a také vítají příchod 

Nového roku.  

Hned v pondělí ráno 5. prosince jsme začali čertíkovou snídaní, během dne byla 

rozdána Mikulášská nadílka s to velkým andělským úsměvem pracovníků našeho 

domova. Je to krásná tradice a ta se musí stále dodržovat. 

Ve čtvrtek 8. prosince bylo v odpoledních hodinách ve velké jídelně připraveno 

ADVENTNÍ POSEZENÍ. Je to společná doba, kdy při doprovodném programu si 

můžete jen tak posedět, popovídat, zaposlouchat do hudby při podávaní 

připraveného občerstvení, jako jsou chlebíčky, jednohubky, upečené tyčinky 

z listového těsta. Nechyběla ani kávička se zákuskem. Klienti, kteří nebyli 

přítomni ve velké jídelně, dostali občerstvení na svá oddělení. 

Na Štědrý den bude menu, jako loni. K obědu se bude podávat výběr ze 3 druhů 

polévek a k večeři si můžete vybrat kapra, rybí filé, anebo kuřecí řízky 

s bramborem, nebo bramborovým salátem. Pro každého z Vás, jako sladká tečka, 

bude připraven tácek s cukrovím.  

V našem stravovacím provoze už máme dostatek personálu, můžeme Vám tímto 

již opět dopřát více variant jídel.  

Společně se těšíme na tento vánoční čas a zároveň si přejeme, aby se Vám všechno 

líbilo, hlavně chutnalo a cítili jste se tady co nejlépe. 

Do nového roku 2023 bych Vám všem ze srdce chtěla popřát hodně zdraví, 

porozumění, podpory příbuzných a přátel, a v neposlední řadě neustálou 

profesionální péči našich pracovníků Domova.  

 

vedoucí stravovacího úseku a kolektiv kuchyně 

Světlana Pospíšilová  
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Informace z pečovatelské služby 

Období od května 2022 až doposud bylo pro terénní pečovatelskou službu náročné 

a to hlavně vzhledem k časté pracovní neschopnosti pracovnic. Museli jsme si 

proto požádat o výpomoc pečovatelek za dlouhodobé pracovní neschopnosti. 

V současné době u nás v tomto režimu pracují dvě pečovatelky, které nám 

pomáhají zajistit péči u klientů a klienti si na ně začínají pomalu zvykat. V září 

nás zastihla, velmi smutná zpráva, kdy po vážné nemoci nás navždy opustila paní 

Mirka Janoušková, která v pečovatelské službě pracovala víc jak 20 let. 

Pracovníci PS se účastnili školení, aby si rozšířili svůj profesní rozvoj. Školení je 

pro ně velmi přínosné, zvlášť školení – sebeobrany, kdy bylo možné si i na živo 

vyzkoušet různé chvaty, úchopy jak se ubránit v případě potřeby i bez větší 

fyzické síly pečovatele. V měsíci září na PS proběhla kontrola hygieny (KHS), při 

kontrole bylo vše v pořádku. 

V roce 2022 máme k dnešnímu dni ve službě 33 nových smluv, kdy klienti 

využívají naší pomoci terénní pečovatelské služby v domácnostech ve svém 

přirozeném prostředí. Celkem poskytujeme péči 143 klientům, kterým 

poskytujeme péči, úkony pečovatelské služby. Rozvážíme také obědy, které si 

všichni pochvalují.  

Našim přáním je, aby rok 2023 byl celkově klidnější a všichni byli i nadále 

spokojeni s naší službou tak jak doposud. 

 

 

vedoucí pečovatelské služby 

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 

Vánoční kvíz 
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Popletené koledy 

Štědrý oběd nastal.  _______________________________________ 

Pomodlil se Kristus Pán.  _______________________________________ 

Štěstí zdraví večer svatý.  _______________________________________ 

Čteme Vám noviny.  _______________________________________ 

Dej Ježíši štěstí tomu domu. _______________________________________ 

Hle hle támhle v kostele.  _______________________________________ 

Chtíc aby vlád.   _______________________________________ 

Já bych rád k jesličkám.   _______________________________________ 

My tři andělé jdeme k Vám.  _______________________________________ 

Bohaté vánoční hody.  _______________________________________ 

Pásli osli valaši.   _______________________________________ 

Jak jsi krásné jezulátko.   _______________________________________ 
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Výsledky kvízů 
Vánoční kvíz 

1b, 2a, 3a, 4c, 5c, 6a, 7b, 8c, 9b, 10b 

Popletené koledy  

Štědrý večer nastal. 

Narodil se Kristus Pán. 

Štěstí zdraví pokoj svatý. 

Nesem Vám noviny.  

Dej Bůh štěstí tomu domu.  

Hle hle támhle v betlémě.  

Chtíc aby spal.  

Já bych rád k betlému.  

My tři králové jdeme k Vám.  

Veselé Vánoční hody.  

Pásli ovce valaši.  

Jak jsi krásné neviňátko.  
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Přejeme Vám ty nejkrásnější zimní chvíle… 
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