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Vážení a milí čtenáři, 

s potěšením Vám představuji podzimní číslo časopisu 

NÁŠ DOMOV. Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli 

přečíst si jeho stránky a získat tak povědomí o 

novinkách v našem domově. Říjen je již tradičně 

spojován s měsícem seniorů, neboť 1. 10. je jejich 

mezinárodním dnem. Spolu jsme již Den seniorů slavili, 

ale chtěla bych Vám opět popřát co možná nejpevnější 

zdraví, štěstí a především životní optimismus s veselou 

myslí.  

Sylva Krejčí, DiS.- sociální pracovnice  
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OKÉNKO PANA VAŇKA 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo dobře zná sám sebe,  nebojí se jiných. 

Japonské přísloví.  

Chceš-li mít vzdělaného syna?  

Vdej se za učitele.  

Vietnamské přísloví 

Slunce vyjde,  i když kohout nezakokrhá.  

Arabské přísloví  

Slova jsou jako včely. Mají med i žihadlo. 

Švýcarské přísloví 
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CO JE U NÁS NOVÉHO? 
ÚSEK MANAGEMENTU 

Úprava velké klubovny 

V měsíci srpnu prošla velká klubovna kosmetickými 

úpravami v rámci vytvoření příjemnějšího prostředí pro 

klienty, kteří ji rádi navštěvují. Celý prostor byl 

vymalován pastelovými barvami, okna opatřena hezkými 

záclonami a na stoly zakoupeny nové ubrusy. Zároveň 

byly některé kusy nábytku odstraněny tak, aby byl 

prostor velké klubovny vzdušnější a volnější pro 

svobodný pohyb klientů.  

Výběrové řízení 

Domov opětovně vyhlásil poptávku po fyzioterapeutovi 

v měsíci srpnu. Na danou pozici se zatím nepřihlásil 

žádný zájemce.  

V rámci výběrového řízení také v tento měsíc vyhlásil 

poptávku po jednotlivých vedoucích daných oddělení a 

(tzn. vedoucí oddělení domova se zvláštním režimem, 

vedoucí II. oddělení a vedoucí III. a IV. oddělení) včetně 

vedoucí všeobecných sester a vedoucí stravovacího 

úseku. Na dané pozice se přihlásili zájemci, kteří prošli 

výběrovými řízeními. 
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Vedoucí provozně – technického oddělení 

Nadále budou probíhat návštěvy pracovníka technického 

úseku p. Seidlerové na pokojích klientů. Vše se 

organizuje pro ověření kvality úklidu a spokojenosti 

klientů. 

 Zrcadla 

Tým pro radu kvality, upozornil na špatně umístěná 

zrcadla na  pokojích klientů – ve špatné výšce a na 

nevhodném místě  postupně bude sjednávána náprava. 

 

Diskuse s paní ředitelkou 

Setkávání klientů s vedením domova bude probíhat po 

jednotlivých patrech, důvodem je zlepšení komunikace 

mezi vedením Domova a klienty. První setkání paní 

ředitelky a klientů IV. oddělení proběhlo dne 31. 8.  

Druhé setkání paní ředitelky s klienty III. oddělení 

proběhlo dne 27. 9. Obě setkání měly příjemnou 

atmosféru. 
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Školení zaměstnanců Domova 

V průběhu roku dochází k neustálému zvyšování 

kvalifikace zaměstnanců Domova v jakémkoli pracovním 

zařazení. Nejvíce vzdělávání musí absolvovat pracovníci 

v sociálních službách a sociální pracovníci, jejich 

požadavek na vzdělávání udává Zákon o sociálních 

službách a to v rozsahu 24 hodin ročně. Proto i na 

podzimní měsíce mají pracovníci naplánováno různé 

školení jako je např.: 

 Problematika sluchového postižení – 8 hodinový 

akreditovaný kurz 

 Nevhodné zacházení a jednání se seniory – 8 

hodinový akreditovaný kurz 

 Základy alternativní a augmentativní 

komunikace – 8 hodinový akreditovaný kurz 

 Seznámení se základy psychohygieny - 8 

hodinový akreditovaný kurz 

 Parkinson standard – vzdělávání v oblasti péče o 

osoby s Parkinsonovou nemocí – interní vzdělávání 

8 hodin 

Všechny tyto kurzy proběhnou v kulturním sále Domova. 

Další specializované vzdělávání jsou výjezdního 

charakteru, od akreditovaných kurzů, přes odborné 

konference po stáže v jiných pobytových zařízeních 

obdobného typu.    

Tereza Blažčíková  – sociální pracovnice 
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ÚSEK PŘÍMÉ PÉČE A ZDRAVOTNÍ PÉČE 

II. oddělení 

Dovolte, abych Vám blíže představil II. oddělení domova 

pro seniory, které je umístěno v 1. patře budovy. Na 

našem oddělení bydlí 40 klientů v jednolůžkových, 

dvoulůžkových a také třílůžkových pokojích. Oddělení II. 

máme rozděleno na část „A“, „B“ a „C“. V každé 

uvedené částí jsou umístěny pokoje klientů. Na oddělení 

máme navíc vířivou vanu, kterou individuálně navštěvují 

klienti z celého Domova.  

K samotnému oddělení patří mimo pracovnu pracovníků 

v přímé péči také TV místnost, terasa a respirium. 

Oddělení II. se pozvolně napojuje na společenské 

prostory, ve kterých klienti mohou využít reminiscenční 

místnost, velký sál, počítačovou místnost, zázemí 

Městské knihovny, velkou klubovnu nebo místnost pro 

léčebný tělocvik.  

Na stejném patře se nachází také zázemí všeobecných 

sester, dvě kadeřnice a kosmetička. Klienti našeho 

oddělení, tak jako v celém Domově rádi tráví volný čas 

četnými aktivitami.  

Rádi chodí do různých tematických klubů, na 

muzikoterapii a velmi oblíbená je i fenka Tami, která 

v rámci canisterapie dochází do klubu i na pokoje 
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klientů. V letních dnech je velice populární terasa, kde si 

naši klienti užívají teplé dny a výhled na celé okolí  

Domova. Pokud nás budete chtít navštívit, rádi Vás 

uvidíme. 

Dvořák Roman - vedoucí II. oddělení 

 

ÚSEK SOCIÁLNÍCH PRACOVNIC 

Změna výše příspěvku na péči 

Na základě novely Zákona o sociálních službách se od 

1. srpna 2016 zvýšila částka přiznaného příspěvku na 

péči všem osobám, které dávku pobírají. O této 

skutečnosti informoval klienty úřad práce doručením 

písemného oznámení s informací o navýšení dávky. 

 

Od 1. 8. 2016 je příspěvek na péči vyplácen 

v následujících částkách: 

 I. stupeň - lehká závislost 880 Kč 

 II. stupeň - středně těžká závislost 4 400 Kč  

 III. stupeň - těžká závislost 8 800 Kč  

 IV. stupeň - úplná závislost 13 200 Kč 
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Vyplácení důchodů z hromadného seznamu 

ČSSZ 

Sociální pracovnice Domova nově vyplácejí zůstatky 

důchodů klientů, kteří jsou zaevidování na hromadném 

seznamu České správy sociálního zabezpečení, dále jen 

ČSSZ, v soukromí na jednotlivých pokojích nebo 

v kanceláři sociálních pracovnic, vždy po individuální 

domluvě s klientem. Výplata je prováděna 15. den 

v měsíci. V případě, že tento den připadne na den 

pracovního klidu (sobota nebo neděle), je výplata 

provedena v nejbližším pracovním dnu, případě v jiném 

termínu určeném ČSSZ.  

V tento den klienti Domova provádí také úhradu za léky, 

které kontrolují naše všeobecné zdravotní sestry popř. 

bratr.  

Sylva Krejčí, DiS. - sociální pracovnice  
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A LÉČEBNÝ 

TĚLOCVIK 

 

V tomto úseku Vás podporují 

a pomáhají Vám: 

 

p. Tereza Blažčíková, DiS. – sociální pracovnice 
pověřená kvalitou služby, vedoucí pracovníků VČA a 
LTV 
 
p. Sylva Krejší, DiS. – sociální pracovnice, pracovnice 
pro volnočasové aktivity 
 
p. Andrea Hradilová – pracovník volnočasových aktivit 
 
p. Šárka Volná – pracovník volnočasových aktivit 
 
p. Jarmila Worková – pracovník volnočasových aktivit  
 

p. Lucia Kanóczová – pracovník pro LTV, která opustila 
tým odchodem na zaslouženou mateřskou dovolenou. 
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NAŠE USKUTEČNĚNÉ AKCE 

 

Slezský venkov 

 

Do Holasovic, kde jsme byli již 20. 6. očekáváni panem 

Klusákem a zároveň i průvodcem, jsme se vypravili už 

jen díky zvědavosti, co nám Slezský venkov nabídne. 

Byla skutečně bohatá nabídka. Během bezmála dvou 

hodin jsme stihli pouze jednu ze tří muzejních expozic, a 

to zhlédnutí stodoly se zemědělskými stroji a polními 

nářadími. Klienti si však v žádném případě nechtějí 

nechat ujít ani ten zbytek, proto v brzké době plánujeme 

opakování. O sladkou tečku na konec se postarala 

manželka průvodce, která působí i v pěveckém sboru a 

zazpívala nám Slezskou hymnu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pracovníci VČA a LTV  
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Pečení sladkých potěšení  

 

Každý týden pečeme v klubu s 
klienty sladká potěšení. Jednou 
to byl sypaný koláč, kefírová 
buchta anebo bramborová 
placka se švestkami. 
Klienti si na sladkém pochutnají 
a zároveň jsou rádi, že se na 
přípravě mohou podílet. 
 

 
Pracovníci VČA a LTV  

Křepelka Líza 

 

 
Dne 2. 8. 2016 nás 
navštívila paní Kulawiak s 
křepelkou Lízou a psíkem 
Bonie. 
Křepelku Lízu se paní 
podařilo náhodně zkrotit a 
klientům vyprávěla kolik má 
zvířat. Klienti byli rádi za 
každé pohlazení.  
 

Pracovníci VČA a LTV  
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Mini Zoo v Domově   

 

V duchu rčení:  

 

„Když nemůže Mohamed k hoře, musí hora 

k Mohamedovi“, 

25. 8. 2016 ve čtvrtek jsme uspořádali pro naše klienty, 

v prostorách domova jakési mini ZOO. 

Klienti, kteří mini ZOO navštívili, měli možnost nejen užít 

si canisterapii s Jokšírským teriérem Dennim, ale také si 

mohli pohladit zakrslého angorského králíka.  

Mnozí z nich se poprvé v životě setkali tváří v tvář 

s želvou nádhernou a mohli tak obdivovat nejen její 

krásné zbarvení, ale i pevnost jejího krunýře. 

Ke každému ze zvířat, která se v naši mini ZOO 

prezentovala, dostali klienti výklad formou čteného slova 

z odborných publikací. 

Celá akce byla velmi zdařilá, užili jsme si se zvířaty 

spoustu legrace a pro klienty tato akce znamenala 

příjemné zpestření dne. 
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Pracovníci VČA a LTV  
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Petang  

Keďže v mesiaci august nám počasie celkom praje, 

nemáme ani moc vysoké teploty a ani chladno tak sme 

sa rozhodli, že by bola škoda toho nevyužiť. Snažíme sa 

aspoň raz za týždeň o nejakú spoločnú aktivitu u nás na 

záhrade. Pre veľký úspech hry petang sme sa rozhodli 

túto hru ešte minimálne raz zopakovať, takže máme za 

sebou už 2 príjemne strávené poobedia.  

Petang je francúzska spoločenská hra , pri ktorej sa 

snažia súťažiaci umiestniť gule čo najbližšie k cieľu, 

ktorý tvorí drevená gulička, tzv. prasiatko. Princíp hry je 

veľmi jednoduchý. Výraznou prednosťou tohto športu je 

to, že ho môže hrať prakticky každý (ženy s mužmi, 

starší ľudia s deťmi, aj telesne postihnutí sa môžu 

zúčastňovať všetkých turnajov) a prakticky kdekoľvek 

(terén ihriska je ľubovoľný). 

Radi by sme ešte stihli kuželky, hod na kôš alebo strelu 

na bránku. 

 

 

Pracovníci VČA a LTV 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Franc%C3%BAzsko
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Spolo%C4%8Densk%C3%A1_hra&action=edit&redlink=1


 

17 
 

Exkurze do Krnovského pivovaru - 

„NACHMELENÁ OPICE“ 

Abychom podpořili naší mladou generaci v podnikání a 
ukázali jim, že nás jejich budoucnost a budoucnost 
města Krnova zajímá, vypravili jsme se se skupinou 
seniorů na exkurzi do místního, řemeslného pivovaru 
pod názvem NACHMELENÁ OPICE. 
 
Ujal se nás pan Jiří Valenta, který nám přiblížil 
technologii vaření piva a ochotně zodpověděl i dotazy, 
které v průběhu exkurze zazněly. 
 
Dozvěděli jsme se o historii spojené se vznikem 
pivovaru i to, že první pivo se v tomto mladém pivovaru 
stočilo 2. 11. 2015 a spoustu dalších zajímavých 
informaci. Nechyběl ani degustační vzorek, který si 
všichni v tomto horkém dni rádi vychutnali. 
 
Naši klienti byli s exkurzí velmi spokojeni a mile je 
překvapila i skutečnost, že i dnešní mladá generace 
dokáže, jak se říká: „vzít za práci“. 
 
Proto ještě jednou děkujeme panu Valentovi a pivovaru 
NACHMELENÁ OPICE za příjemné strávené 
dopoledne…. 

Pracovníci VČA a LTV  
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Návštěva "BARBARY" 

Při tak krásném počasí by byl hřích zůstat doma, proto si 
naši klienti 26. 8. odpoledne vyšli na procházku do 
zahradní restaurace "Barbara". 
 
Cestu jsme si zpříjemnili prohlídkou parku a na přání 
klientů navštívili i městský hřbitov. To nejlepší jsme si 
však nechali až na konec, a to vychlazené pivo a 
sladkou zmrzlinu. Spokojenost chuťových pohárků byla 
docílena u všech a krásné počasí nám bylo nakloněno 
po celou dobu i našeho návratu, což klientům 
vyhovovalo. 

Už nyní se těší na opakovanou akci. 
 
 

Pracovníci VČA a LTV  
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Procházka ve Smetanových sadech 

Někteří klienti si už ani nedovedou vybavit, jak vypadá 
nejen stromová alej ve Smetanových sadech, ale jaká je 
především jejich nová podoba po rekonstrukci, kdy došlo 
k vykácení starých a nemocných stromů, k obnově 
komunikací, obměně laviček, instalaci nového veřejného 
osvětlení, vodovodních přípojek, šachet, fontán, k 
vybudování dvou dětských hřišť, k terénním úpravám, 
obnově trávníků, pokládání kobercových trávníků se 
závlahou a výsadbou zeleně, a také k celkové úpravě u 
řeckého památníku. Právě tam jsme se 31. 8. vypravili.  
Klientům se procházka velice líbila, obzvláště když jsme 

ji završili návštěvou cukrárny. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pracovníci VČA a LTV  
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Procházka kolem zahrádek 
Pro velký zájem procházky jsme si dne 7. 9. odpoledne 
s klientkami DS udělali okružní jízdu kolem řeky Opavice  
a zahrádek. Nemohli jsme minout ani stánek  
u nemocnice, kde se každý člen výpravy osvěžil 
zmrzlinou, nebo kofolou. Litovali jsme jen, že nikdo 
s sebou nenesl ani kousek suchého pečiva, aby nabídl 
ovcím v ohradě, které byly součástí stánku a zároveň i 
zpestřením pro návštěvníky. 
 
 

 
 

 
 
 

Pracovníci VČA a LTV  
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Procházka kolem lesní školky 
Jakoby poslední letní paprsky doprovázely naše klientky 
14. 9. cestičkou kolem bývalé lesní školky u řeky a 
hlásily ,že podzim už se blíží. Na březích koryta řeky 
bylo vidět spadené listí a našli jsme i jedlé houby, které 
se právě na podzim objevují a sbírají. Procházka byla 
pro všechny zúčastněné příjemná, ale pocit z blížící se 
dlouhé zimy už ne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Pracovníci VČA a LTV  
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Čtvrt století pod duhou 
V rámci 25-ti letých oslav existence Domova pro seniory, 
které proběhly 21. července v areálu zahrady DS, byli 
pozváni hosté nejen z řad Domovů Osoblaha, Bruntál, 
Bílá Opava, Vrbno či hosté z Pečovatelského domu, ale i 
z Klubu seniorů Hlubčické ul., Parkinsonova klubu a 
zastupitelé MěÚ Krnov. Tato akce byla spojena i 
s oslavami Dne seniorů, které každoročně pořádáme a 
které si i s klienty nenechají ujít ani rodinní příslušníci. 
Všem bylo dopřáno bohaté občerstvení, které jako vždy 
chutně připravovaly a naservírovaly naše kuchařky- 
Součástí bylo hudební vystoupení v režii otce a syna 
Bogáčových a taneční umění nejen mažoretek z Horní 
Lhotky ve třech vstupech, ale i mladému páru 
latinskoamerických tanců z Opavy. Celá akce byla velmi 
zdařilá a klienty chválená.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovníci VČA a LTV  
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CO NÁS ČEKÁ….. 
20. 10. Vinobraní 

3. 11. ,,Hej páni konšelé“ 

8. 12. Mikulášská zábava  

Na křídech vzpomínek ve Flemmichově vile Krnov 

v měsíci prosinci 

 

Mimo tyto velké akce Vás pracovníci průběžně zvou do 

různých kluboven, reminiscenčních skupin popř. nabízejí 

výlety a vycházky do okolí za příznivého počasí. 

Imobilní klienty navštěvuje pracovnice přímo na pokoji 

s prvky bazální stimulace. 

 

Rotopedtours a pěškotours 

 
Letošní podzim u nás v zařízení proběhne 2. Ročník 
zdravotně motivační akce pro seniory 
ROTOPEDTOURS A PĚŠKOTOURS. Věříme, že se ho 
podobně jako loni zúčastníme a že spolu s našimi klienty 
a členy opět přivítáme podzim aktivním pohybem a 
dokážeme, že věk ani zdravotní stav nerozhoduje a vždy 
lze udělat něco dobrého pro své zdraví.  
 

Pracovníci VČA a LTV  
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VZPOMÍNÁME 

 
paní Anna Daňková 

pan Oldřich Lednický 

pan Ing. Ivo Zedníček 

paní Marie Rusínová 

pan Milan Cudrák 

paní Vilemína Václavková 

paní Anna Blahutová 

paní Hedvika Maschková 

paní MUDr. Ludmila Komínková 

paní Matylda Zavadilová 

pan Radomil Vystrk 

pan MUDr. Václav Šimčík 

paní Marie Malotová 

pan František Omasta 

paní Anežka Krčová 

 

 

   

Uctěme, prosím, v tichosti jejich památku… 
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CVIČÍME NAŠĚI PAMĚŤ  

I Z T T P T O Y L M R 

I T N A I D E M O K A 

J R S S H J I N Z B CH 

T Á R A P A O T O F U 

K T D E M K T R M S S 

K A S C E S T A E A V 

S V S Í E I Z T L S A 

K L A V Í R I S T K Y 

R L L S E T A A D L K 

Ý K O P Y T N A T E C 

Š A N O N É R O U P I 
 

ABORT, EKONOM, FOTOAPARÁT, JAKSI, 
KLAVÍRISTKY,KOMEDIANTI, KOPYTNATEC, 
KVASY, MASTI, MOZOL, ODHAD, PASÁK, 
RADKA, ROUPI, SALON, SALSA, SKLEP, 
SKRÝŠ, SONET, START, SUCHAR, SVETR, 
SVÍCE, ŠANON, TAHAT, ZTRÁTA. 
 

Převzato z internetové stránky http://www.krizovkarsky-raj.cz/ 
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Doufáme, že se vám časopis líbil. A zároveň nabízíme 

možnost všem klientům našeho Domova, kteří by  chtěli 

přispět do našeho časopisu jakýmkoliv příběhem, 

možnost kontaktovat sociální pracovnice slečnu Sylvu 

Krejčí nebo paní Terezu Blažčíkovou popř. oznámit 

informaci jakékoli pracovnici pro volnočasové aktivity. 

Děkujeme  

redakce novin NÁŠ DOMOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYDAVATEL: Domov pro seniory Krnov, Rooseveltova 51, Krnov 

Tisk vlastní.    http://www.dskrnov.cz/ 

Redakční tým:  

Sylva Krejčí, DiS., Tereza Blažčíková, DiS., Bc. Hana Šutovská 


