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Úvodní slovo   

 

Milí přátelé,  

připravili jsme pro Vás nové letní číslo domovského časopisu a já osobně své 

úvodní slovo píši tentokrát mimo kancelář, protože mne skolila angína. A pravidla 

bezpečného setkávání s Vámi klienty i pracovníky platí pro všechny stejně. Na 

dalších stránkách se vracíme ještě k době koronavirové, jak jsme to v našem 

domově celkově zvládli, dozvíte se o nové spolupráci s ambulancí chronických 

ran, o připravovaném konceptu distribuce stravy na jednotlivá oddělení a jaký to 

bude mít přínos. Dočtete se o akcích, které v mezích možností proběhly, např. 

canisterapie, zpívání pod okny nebo společné grilování či výlet. Zpívání pod okny 

se skutečně povedlo, manželé Hudeczkovi a skupina MIRAI rozveselili nejen Vás 

klienty, ale také naše pracovníky a nám všem přispěli pozitivní energií, vnesli 

dobrou náladu v nelehké době. 

A tady krátká retrospektiva, jak jsme my pracovníci vnímali období nouzového 

stavu. Od počátku března do konce května jsme se vedení domova denně setkávali 

a reagovali na každé nové nařízení ministerstev, krajské hygienické stanice. 

Zvažovali jsme, jak některá nařízení aplikovat na naše zařízení, předvídali, 

připravovali krizový plán. Setkávali jsme se s Vámi klienty, aby jste měli dostatek 

informací, vysvětlovali proč musíme nosit roušky, proč je zákaz návštěv, proč 

nemůžete k objednanému lékaři apod. Vím, jak těžká byla ta izolace, kdy nemohli 

Vaši blízcí na návštěvu a kontakt byl omezen jen na telefonickou komunikaci 

nebo prostřednictvím videohovorů. Celkem 5x jsme testovali všechny naše 

pracovníky na přítomnost protilátek na COVID_19 a 2x jsme testovali všechny 

klienty pobytových služeb. Od různých dárců jsme obdrželi velké množství 

roušek, respirátorů, dezinfekce a dárky pro Vás klienty i naše pracovníky. Za to 

všechno patří velké poděkování. Za tímto obdobím se také obrací paní Simona 

Holubová, vedoucí zdravotnického úseku. Jak to celé vnímala ona, která je 

zodpovědna za fungování zdravotnické péče v domově, to si můžete také přečíst 

na dalších stránkách. 
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Obrovské poděkování z mé strany patří Vám klientům, že jste vše tak dobře 

zvládli, chápali nutnost všech těch opatření a neztráceli jste optimismus a úsměv 

na rtech. Další poděkování patří všem našim zaměstnancům, kteří byli stateční, 

snažili se vyjít vstříc  i přesto, že mnozí museli ještě pečovat doma o děti. 

Pracovali jste s maximálním nasazením a obrovským srdcem, abyste usnadnili a 

zpříjemnili klientům celou situaci. Děkuji také rodinám a blízkým za jejich 

pochopení a vzájemnou spolupráci. Zvládli jsme to. Zatím. 

I do budoucna jsem optimista. Jak se říká ohledně vnímání „rozpité sklenice 

vody“, já ji vidím jako poloplnou (nikoliv jako poloprázdnou). Buďme na sebe 

opatrní, dodržujme nastavená pravidla. Jsme tady pro Vás a vždy se budeme 

snažit v naší práci dělat maximum.  

Buďte zdraví a přeji Vám krásný zbytek léta! 

Kateřina Michaliková 

ředitelka 
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Bylo, nebylo a bude … 

Výbor klientů 
ve čtvrtek 18. 06. 2020 proběhlo tradiční setkání s Výborem obyvatel našeho 

domova. Setkáváme se pravidelně jednou za tři měsíce, tentokráte poprvé po 

ukončení nouzového stavu a v obnoveném složení. Probíráme spokojenost klientů 

s naší poskytovanou službou, dostáváme napřímo podněty i pochvaly ohledně 

stravování, trávení volného času apod. Pobyli jsme společně 1,5 hodiny a bylo to 

velmi interaktivní. K našemu povídání nám kuchyně připravila moc dobrý 

dortík           

P.S. zápis ze setkání je na konci tohoto čísla a je i vyvěšen na všech odděleních.  

 

 

 

 

 

 

 

Znovu máme Jacka 😊        

Po dlouhé době nás navštívila canisterapeutka slečna Hanka s naším psím 

kamarádem Jackem.  Je to australský ovčák, tato rasa je známá tím, že nemají 

ocásek a každé oko mají jiné       Jack má jedno 

modré a druhé hnědé. Naši klienti byli potěšeni 

a užívali si doteky a temperament Jacka. 

Těšíme se moc na další návštěvu         
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Dopisy pro klienty 
 

Do našeho zařízení dorazil emailovou poštou balík dopisů určených pro naše 

klienty. Odesílatelem jsou děti ze ZŠ Janáčkovo nám. v Krnově. Moc děkujeme 

dětem za krásné pozdravy a obrázky 👏. Dále chceme poděkovat za tento nápad 

také paní Sylvě Dorazilové, koordinátorce Kavárny u Jarušky ze Slezské 

Diakonie. Vykouzlil klientům úsměv 😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezinárodní den sester 12. května 
 

je oslavován na celém světě vždy 12. května u příležitosti výročí narozenin 

Florence Nightingale, údajně nejslavnější zdravotní sestry. 

Moc Vám děkujeme … a vážíme si Vaší práce. 

    

https://www.facebook.com/dskrnov.cz/photos/pcb.682134059248299/682277402567298/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCBNK_74_IOoxkkQCcTPtseZqgf0vXNdWSOT-jgVQyISrr_fRY3K-FtPuyD3ZG9ZA4izLnIouYS4ieC&__xts__%5B0%5D=68.ARA5lFAmBrPhDE8nlBy0pxJHqK1IWaVd2vRudJyxD1vK5Rg2TaVWF46nZUhmGLIylkUGfpd9mf0qFJ5hUtdWxO3MCwQWuty3VWQp2MyCI4hmjOmEMACekyoRxIU_kg0Tn1Zp7pUVZm8BKvROMVF4f7mqbXXidr7zVIaRy1eeUQogrhmpBhRQuCSSKy53pqUab1-s-fubDtpjsbZ8XScA3RwbV9RjpcYjDgrQV2JrB9dykH9DiPDoUHPcyJ7j--MIAKksyn_4HUgFKI51J9aF50t8h7MhFvBGynea9sK06x1XjADIAPqkGMKhmgnMWda8BHPgyGJoKlf-nMv2eHdFoJw
https://www.facebook.com/dskrnov.cz/photos/pcb.682134059248299/682277402567298/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCBNK_74_IOoxkkQCcTPtseZqgf0vXNdWSOT-jgVQyISrr_fRY3K-FtPuyD3ZG9ZA4izLnIouYS4ieC&__xts__%5B0%5D=68.ARA5lFAmBrPhDE8nlBy0pxJHqK1IWaVd2vRudJyxD1vK5Rg2TaVWF46nZUhmGLIylkUGfpd9mf0qFJ5hUtdWxO3MCwQWuty3VWQp2MyCI4hmjOmEMACekyoRxIU_kg0Tn1Zp7pUVZm8BKvROMVF4f7mqbXXidr7zVIaRy1eeUQogrhmpBhRQuCSSKy53pqUab1-s-fubDtpjsbZ8XScA3RwbV9RjpcYjDgrQV2JrB9dykH9DiPDoUHPcyJ7j--MIAKksyn_4HUgFKI51J9aF50t8h7MhFvBGynea9sK06x1XjADIAPqkGMKhmgnMWda8BHPgyGJoKlf-nMv2eHdFoJw
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Zpívání pod okny – manželé Hudeczkovi a skupina MIRAI 

07. 05. 2020 – manželé Hudeczkovi 
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22. 05. 2020 – skupina MIRAI 
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Otočení se za dobou nouzového stavu … 

Povídání s paní Simonou Holubovou, vedoucí zdravotnického 

úseku 
 

Prošli jsme úplně novou situací s coronavirem, co pro Vás osobně ve Vaší 

pracovní pozici bylo během těch dvou a půl měsíců nejtěžší? 

Toto období bylo náročné pro všechny. Na začátku jsme nevěděli, co nás čeká a 

co bude. Z pozice vedoucí zdravotnického úseku bylo pro mě nejdůležitější, aby 

naši klienti i pracovníci byli v pořádku a v bezpečí. Nedokážu ani spočítat, kolik 

hodin jsem proseděla u hledání nových informací, nařízení z ministerstva 

zdravotnictví. Skoro každý den vznikala nová pravidla, a to jak pro sociální a 

zdravotní služby, tak i pro všechny občany naší republiky. Každý den jsme 

s kolegy ze zdravotnického úseku měřili teploty všem klientům a pracovníkům. 

Probíhalo testování a vždy to čekání do posledního klienta a pracovníka na 

výsledky testů bylo nekonečné. Dále v průběhu této situace vznikl video manuál 

pro naše pracovníky ohledně oblékání a svlékání ochranných pomůcek. Toto 

video mají všichni koordinátoři stále k dispozici na oddělení.  

Tato opatření nejsou naším rozmarem, ale činíme tak v souladu s nařízením vlády, 

jednotlivých ministerstev a krajské hygienické stanice. 

Kdybyste měla zhodnotit, jak jsme to vše v domově zvládli? Jak celou situaci 

vnímali klienti, ale třeba i pracovníci v přímé péči? 

Jak jsem již řekla, pro všechny z nás to byla zcela nová situace, na kterou jsme 

nebyli připraveni. Realizovali jsme ze dne na den prakticky mnoho opatření, 

novinek a byla to cesta do neznáma. Nehorší však bylo pro klienty omezení styku 

s rodinou. Využili jsme jiné formy komunikace - skype, messenger a standardně 

tento způsob komunikace používáme i nadále.  
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Jak vnímáte celou situaci do budoucna, vrátíme se zpět do zajetých kolejí 

nebo to bude už vše „jinak“? 

Snaha vrátit se zpátky tu je, ale nemyslím si, že se to vrátí do doby, v jaké to bylo. 

     Už budeme muset být opatrní, musíme se naučit dodržovat zvýšená 

hygienická opatření, nosit roušky. Uvidíme, co nás bude čekat na podzim. Nad 

tím je velký otazník a nikdo z nás neví co bude dál. Život v domově se však 

nezastavil a věřím, že vše společně zvládneme.  

A nějaké pozitivní poselství      ? 

Děkuji všem pracovníkům v DS. Zvládli jsme to bez toho, že by naše zařízení 

bylo zavřené v karanténě s Covidem_19 a doufejme, že se tato doba nevrátí. Toto 

období nám ukázalo, že lidé si dokáží pomoci - např. šití roušek od všech 

dobrovolníků, a to jak z řad rodin, tak i občanů města Krnova. Moc všem 

děkujeme za pomoc. 

 

Naše spolupráce s Ambulancí chronických ran 
Na začátku je určitě dobré říci, co to ta ambulance chronických ran vůbec je. Tato 

specializovaná odborná ambulance se zabývá problematikou proleženin, 

diabetických defektů, bércových vředů, nehojících se operačních ran a jiných 

dlouhodobě se nehojících defektů. Využívá moderních metod léčby. 

V zařízení máme 7 klientů, které navštěvuje zdravotní personál z ambulance 

chronických ran. Každých 14 dní ve středu hodnotí stav dekubitů a provádí 

převazy za asistence našeho zdravotnického personálu. Jsme 

rádi, že i praktičtí lékaři jsou pozitivně nakloněni této 

spolupráci.  

 

Simona Holubová  

Vedoucí zdravotnického úseku 
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Setkávání s klienty v průběhu nouzového stavu  

 
Po celou dobu nouzového stavu pravidelně probíhalo setkávání s klienty a 

vedením domova. Odpovídali jsme na aktuální otázky klientů ohledně uzavření 

domova, zákazu návštěv, výjezdů k lékařům, možnosti kadeřníka a jiných 

služeb…          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testování pracovníků i klientů a pravidla nošení roušek 

V rámci plošného testování klientů a pracovníků pobytových sociálních služeb s 

cílem eliminovat nákazu rizikových skupin jsme pravidelně dle pokynů Krajské 

hygienické stanice testovali také v našem domově. Celkem jsme testovali 5x 

pracovníky pobytových služeb a 2x klienty.  

Testy byly vždy negativní. 😊  

Roušky - toto neoblíbené slovo - byly několik měsíců naším ,,kamarádem“ i 

módním doplňkem. Dle nařízení ministerstva 

zdravotnictví povinnost roušky byla daná pro 

všechny občany ČR. Postupné uvolňování 

umožňuje nemít roušku, ale v našem zařízení je při 

návštěvě stále NUTNÁ. Bez roušky nebude 

návštěva umožněna. A každým dnem se situace 

mění. K dnešnímu dni jsou návštěvy dokonce povinny mít respirátor FFP2.  

https://www.facebook.com/dskrnov.cz/photos/pcb.653120785482960/653119548816417/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCIJQb70zZEpXT4u3-l2lcQVNXEJwUluMuOwm63nn70fs1ZAJLU6-p4i7z0uZk3IjeZou9GN_4KQcDo&__xts__%5B0%5D=68.ARDpptonxZnpI1cyZKc_0ZAq3nNIKeREvigejI4WWFLE16Pv-Vk3HVl0CqorfnqNQnkmy0_qtSaMLA0T61y9Xynafx8XSFwgOaxOj50xYwx01h6Dr8dzG5PkwEN8Jt3SH-8UFDCkACFkrLSDPWXyOG2-WRrmQqizL71juX2lmeoASODh-T2Qck6uuAzs7ZyV2iZ4iUM6sekb-pYmJu9HVZZQ_s5xrX0OE8V7eMtU5xY6k2JRAwlb7OJT7_qfnaPqsafAgk8fCST-y8KNIxNJ0JGKWUc3DzDcoAK4NNXUHoXzbjR4pZ0lMsw-kVtdTbNbhgtErBK-aIJUXc2ZbEbnHbk
https://www.facebook.com/dskrnov.cz/photos/pcb.653120785482960/653119548816417/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCIJQb70zZEpXT4u3-l2lcQVNXEJwUluMuOwm63nn70fs1ZAJLU6-p4i7z0uZk3IjeZou9GN_4KQcDo&__xts__%5B0%5D=68.ARDpptonxZnpI1cyZKc_0ZAq3nNIKeREvigejI4WWFLE16Pv-Vk3HVl0CqorfnqNQnkmy0_qtSaMLA0T61y9Xynafx8XSFwgOaxOj50xYwx01h6Dr8dzG5PkwEN8Jt3SH-8UFDCkACFkrLSDPWXyOG2-WRrmQqizL71juX2lmeoASODh-T2Qck6uuAzs7ZyV2iZ4iUM6sekb-pYmJu9HVZZQ_s5xrX0OE8V7eMtU5xY6k2JRAwlb7OJT7_qfnaPqsafAgk8fCST-y8KNIxNJ0JGKWUc3DzDcoAK4NNXUHoXzbjR4pZ0lMsw-kVtdTbNbhgtErBK-aIJUXc2ZbEbnHbk
https://www.facebook.com/dskrnov.cz/photos/pcb.649029625892076/649028555892183/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCZ5_FAImNriKYgc-FNyh8DjaeDrKhMmlj3KxHiqqJi64d0hkAK6IwYl6ZyJXwTZeDfbFY7Riw6Bgub&__xts__%5B0%5D=68.ARDBIMUM48hjDE5UoRZOec-FfThKJXdUuA9l74g0F6jAfbvFe7Y4uM8JAJr70Xdvos_WzzMoa4WjCUy2dEKRGBu95dpyaO1Qb5szRIxjG1QFHwTIeklVrX6B4Ssz1Kun7muXO8MwKQ6v6n7Y8j7iTquO2MTtVqYcFbP7vwZAse0FRLVtuGOhk1FNuFuegNwUYSKM8NOlSwLk0G4zS4f54R9zXTw2rryXWoi6VM2KnEzmqQS4U-zeaLF9f5Op9Si7obTX6mNvBpwcEsPsJMFWRExh7BYmUYJY8KpG1iD1LAcCFSisQ0EfK4JtD4KVOLhNmtNVetenUTrmQmt1rDjf_h0
https://www.facebook.com/dskrnov.cz/photos/pcb.649029625892076/649028555892183/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCZ5_FAImNriKYgc-FNyh8DjaeDrKhMmlj3KxHiqqJi64d0hkAK6IwYl6ZyJXwTZeDfbFY7Riw6Bgub&__xts__%5B0%5D=68.ARDBIMUM48hjDE5UoRZOec-FfThKJXdUuA9l74g0F6jAfbvFe7Y4uM8JAJr70Xdvos_WzzMoa4WjCUy2dEKRGBu95dpyaO1Qb5szRIxjG1QFHwTIeklVrX6B4Ssz1Kun7muXO8MwKQ6v6n7Y8j7iTquO2MTtVqYcFbP7vwZAse0FRLVtuGOhk1FNuFuegNwUYSKM8NOlSwLk0G4zS4f54R9zXTw2rryXWoi6VM2KnEzmqQS4U-zeaLF9f5Op9Si7obTX6mNvBpwcEsPsJMFWRExh7BYmUYJY8KpG1iD1LAcCFSisQ0EfK4JtD4KVOLhNmtNVetenUTrmQmt1rDjf_h0
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Stravovací úsek 

V únoru jsme absolvovali první zkoušení možné nové distribuce pokrmů na 

jednotlivá oddělení. Vybrali jsme nejvhodnější možnost a v červnu jsme 

potvrzovali druhým zkoušením naše úvahy s odbornou firmou přímo v provozu. 

Tentokrát to bylo včetně plnění a závozu oběda na jedno oddělení. 

Úspora času pracovníků kuchyně i oddělení, zvýšená kvalita jídla, udržení 

teploty      nové nahřívací vozíky, nádobí, speciální myčka, to vše chceme zajistit 

pro naše klienty a pracovníky. 
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Úsek sociální a kvality 

Kdo by si byl pomyslel, když se v posledním dni v roce 2019 objevila zpráva, že 

v Číně vyšetřují záhadné dýchací onemocnění neznámého původu, co nás všechno 

čeká. V tuto dobu, konkrétně ve Wu-chanu, postihla nemoc 27 osob, ale ještě 

nebylo potvrzeno šíření choroby mezi lidmi. Již 9. ledna 2020 oznámila WHO, že 

nemoc pravděpodobně způsobuje nový typ koronaviru. Jelikož je dnes díky 

letecké dopravě svět úzce propojen, začala naše republika už na konci ledna 

zavádět na letištích i jinde přísnější bezpečnostní opatření. V tuto chvíli svůj první 

případ oznámilo Německo. A jak se to vše odehrávalo dále, Vám nemusím 

popisovat, protože my všichni jsme se nedobrovolně stali aktéry této nebezpečné 

hry zvané „Pandemie“. Aby klienti všech zařízení byli chráněni, byly domovy pro 

seniory a domovy se zvláštním režimem uzavřeny pro návštěvy. Toto období 

nebylo příjemné pro nikoho z nás, ale mohu říci s klidným svědomím -  

ZVLÁDLI JSME TO      .  

Někteří klienti využili spojení prostřednictvím telefonu nebo videohovoru. 

Videohovory pomáhaly zajišťovat sociální pracovnice. A z těchto důvodů 

neprobíhaly také společné rehabilitace, aktivizace, či stolování. Protože byly 

všechny školky i školy uzavřené, nebylo možné uskutečnit žádný koncert či 

přednášku uvnitř budovy. Ale chtěla bych poděkovat pracovnicím volnočasových 

aktivit, které pro nás připravily zpívání pod okny manželů Hudeczkových, a 

chystané vystoupení Krnovanky. Věřím, že si tento zážitek v září nenecháte ujít.  

V průběhu uvolňování byly umožněny návštěvy blízkých v zařízení. Rodiny se 

objednávaly u sociálních pracovnic, kdy návštěva byla přesně daná na určitý čas 

a byl i určen prostor.  

Od začátku roku 2020 se toho hodně stalo a také náš tým prochází obměnou. 

Rozloučila se s námi paní Bc. Tereza Minarčíková, DiS., která se přestěhovala a 



 

 14 

začala pracovat v jiném zařízení. Chtěla bych jí tímto poděkovat za vše, co pro 

zařízení udělala.        

No a další novinkou je, že úsek sociální a kvality má novou paní vedoucí, a tou 

jsem já (Sylva Krejčí – dříve sociální pracovnice II. oddělení). V době, kdy píši 

tento krátký článek, tak probíhá výběrové řízení na novou sociální pracovnici a 

doufám, že budeme mít v kolektivu brzo novou, dobrou posilu.        

Na závěr bych ještě chtěla připomenout, že kdykoliv se můžete obrátit na svou 

sociální pracovnici a opravdu pro Vás máme na každém oddělení dveře otevřené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sylva Krejčí, DiS.  

vedoucí úseku sociálního a kvality 

 

Domov se zvláštním režimem 
 

Na našem oddělení se klientům snažíme prostory zvelebit a zútulnit. V minulém 

roce se podařila takto připravit aktivizační místnost, letos byla v plánu výmalba a 

obložení jídelny v retro stylu, ve které si již mohou klienti spokojeně vychutnávat 

svůj oběd. Byly vymalovány také zbývající pokoje a proběhla instalace nových 

světelných zařízení.  
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Dne 6. 3. 2020 došlo k vydání opatření v souvislosti s koronavirem, byl zahájen 

nouzový stav a po celou doby byly zakázány návštěvy rodinných příslušníků a 

blízkých klientů. Tímto byly zrušeny také všechny naplánované velké 

společenské akce domova. Nyní se už situace vyvíjí k lepšímu, v rámci oddělení 

probíhají aktivizační činnosti, canisterapie a už jsme i vyjeli na výlet do Muzea 

praček na Vraclávek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme rodinným příslušníkům klientů za trpělivost a pomoc v řešení 

vzniklé situace.  

Ivana Nováková 

koordinátorka DZR 
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II. oddělení 

Grilování s klienty 

V minulých dnech proběhlo na 2. oddělení 

grilování klobás a párků. Původní plán byl na 

terase, ale z důvodu nepříznivého počasí se celá 

akce uskutečnila v respiriu. Klienti mohli po 

dlouhé době opět společně posedět a pobavit se. 

Grilované klobásky a párky všem moc chutnaly, 

rovněž tak pivo, které se podávalo jak alkoholické, tak nealko. Společně s 

volnočasovou pracovnicí si na závěr klienti zavzpomínali na klasické 

„hospodské“ písničky, které si společně zazpívali. Celou akci pak ukončila jedna 

z klientek, která svým spolubydlícím zahrála na foukací harmoniku písničky na 

přání. A pokračovat v grilování budeme i na dalších odděleních 😊👍 

 

 

 

 

Zdeňka Sedlmayerová 

koordinátorka II. oddělení 
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III. ODDĚLENÍ  

Na našem oddělení, jako na všech ostatních, začal Nový rok poklidně, měli jsme 

spoustu zpestření v rámci projektu Ježíškova vnoučata (cestovatelské přednášky, 

návštěva Sov), také besedu s paní lékárnicí anebo Knoflíkový bál. Těšení se na 

jaro, posezení na terase či zahradě s příbuznými nám překazila nečekaná situace 

v podobě pandemie koronaviru. Zvykali jsme si na novou situaci těžko, ale museli 

jsme se podřídit. O to víc se pracovníci snažili klientům věnovat svůj čas 

individuálně, pravidelně informovat o aktuálním dění, a hlavně jim 

zprostředkovat kontakt s rodinou telefonicky nebo pomocí videohovorů. Také 

nám všem klientům i zaměstnancům zazpívala skupina MIRAI pod okny, kterou 

všichni přivítali. Postupně se začaly uvolňovat návštěvy a naše klienty to moc 

potěšilo. Objevilo se z obou stran klientů i rodin veliké uvolnění a radost 

z očekávaných návštěv. 

 

Markéta Kačorová 

        Koordinátorka III. oddělení
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IV. ODDĚLENÍ  

Rok 2020 – magicky vyhlížející letopočet a my měli do tohoto roku dobře 

našlápnuto.  

V lednu jsme ještě vstřebávali zážitky z prosincových akcí, které střídaly jedna 

druhou, rovněž Ježíškova vnoučata byla zase o něco štědřejší než v roce minulém. 

V únoru jsme zahájili vlnu akcí přednáškou mladých cestovatelů. Svým 

vyprávěním a obrazovým doprovodem nás přenesli do vzdálené Namibie. 

O 14 dní později následovala beseda s lékárnicí paní Alenou Fryščákovou. 

Přiblížila nám práci lékárníků a laborantů nemocniční lékárny a nechyběla ani 

názorná ukázka míchání krémů, plnění kapslí nebo odlévání čípků. 

Hned další den propukla letošní prozatím největší akce -  „Knoflíkový bál“. 

O hudbu se postarali manželé Hudeczkovi a o vtipné vystoupení Seniorky 

z Hlavnice. Nechybělo ani chutné občerstvení, které bylo výsledkem práce naší 

domovské kuchyně a bohatá tombola obsahující celkem 13 krásných a 

hodnotných cen. 

Na začátku března jsme ještě stihli Ježíškovo vnouče v podobě světelné animace. 

Ta mnohé obyvatele domova uchvátila, nebo alespoň zaujala. 

 A potom už přišla na dlouhou dobu velká STOPKA v podobě KORONAVIRU. 

V první fázi nás čekaly „jenom“ roušky, a tak jsme ještě stihli v rámci mezipater 

sportovní klání, které naši pozornost alespoň na chvíli rozptýlilo a užili jsme si 

spoustu legrace, hlavně v okamžiku, kdy přišla na řadu sportovní disciplína 

podobná pozemnímu hokeji. 

 

Po několika dnech přišla na řadu další opatření a my se už nemohli setkávat 

v klubech po skupinkách, ale jen jeden na jednoho (tedy jeden klient a jeden 

pracovník). 
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Nebylo to lehké období. Padaly otázky typu: „Co bude dál…? Kdy uvidíme své 

blízké…? Bude už to tak napořád…?  

A tehdy se ukázalo, že IV. oddělení (a věříme, že nejen ono) má sehraný tým 

pracovníků, který dokáže táhnout za jeden provaz. Vzájemně jsme se na oddělení 

povzbuzovali, pomáhali si, uklidňovali jsme Vás, naše klienty i sebe navzájem a 

vlévali si optimismus do žil. 

Všichni určitě znáte pohádku „Princové jsou na draka“ kde zpívá Jan Čenský a 

Ivana Andrlová: „dělání, dělání všechny smutky zahání“, chytili jsme se tohoto 

hesla a navzdory koronaviru a všem opatřením jsme se pustili do práce, jako by 

se za branami domova nic zvláštního nedělo.  

Sice v rouškách a v omezeném počtu, ale přesto jsme společnými silami za 

uplynulé dva měsíce ušili, naplnili a povlékli levandulové polštářky, nazdobili 

kraslice a jarně vyzdobili náš klub. Také jsme si 

vyzkoušeli práci s novými, vlastnoručně 

vyrobenými pomůckami. 

V polovině dubna jsme se dočkali a mohli jsme 

poprvé navštívit zahradu našeho domova. Byl to 

úžasný pocit nasát (byť přes roušku) jarní vzduch 

vonící rozkvetlými stromy a čerstvě pokosenou 

trávou.   

Radost z možnosti pohybovat se na domovské zahradě nám ještě znásobila 

nabídka manželů Hudeczkových zazpívat a zahrát nám pod okny a balkóny 

domova. 

V klubu jsme se na tuto akci hned začali připravovat. Pustili jsme se do výroby 

obrovských srdcí, která později zkrášlovala náš domov při „balkónovém“ 

koncertě a byla jakýmsi projevem díků za tak skvělý nápad. 
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No, a když byla srdce hotová, začali jsme vyrábět mávátka rovněž se symbolem 

srdíčka. Ta měla sloužit k zamávání místo potlesku pro ty, kterým už prostě obě 

ruce neslouží, aby i oni mohli projevit své nadšení z hudebního vystoupení. 

Příprava na tuto akci nám dala spoustu práce, ale výsledek stál za to. Počasí nám 

přálo a manželům Hudeczkovým to zpívalo jako vždycky. Strávili jsme společně, 

a přesto na dálku krásné odpoledne, které jako by bylo předzvěstí lepších zítřků…. 

Na našem oddělení se navýšila kapacita klientů na celkový počet 33 a byl posílen 

i personál o dva pracovníky v přímé péči.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renáta Bachroňová 

koordinátorka IV. oddělení 
 

¨ 
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Zápis výboru obyvatel z 18. 06. 2020 

Projednávané body: 

1) p. Ing.  Michaliková – ředitelka  

o Poděkování klientům za zvládnutí období v nouzovém stavu (popis 

průběhu stavu, setkávání krizového štábu, zásobování ochrannými 

pomůckami aj.). 

o Zrušení zahradní slavnosti. Po odděleních jsme připravili opékání 

klobás.  

o Úprava výtahu v části B (nový evakuační výtah). 

o Na IV. oddělení proběhla zkouška nového výdeje teplého jídla (pro 

zlepšení kvality vydávané stravy, udržení vyšších teplot) – 

plánujeme v tomto roce nastavení výdeje pro celý domov (nové 

nahřívací vozíky a nádobí). 

o Návštěvy – od 22. 06. 2020 návštěva na objednání v rámci budovy 

na 45 minut.  Klienti mají možnost jít ven na procházky, k lékařům 

dle potřeby. Po příchodu bude změřena teplota na recepci a dodrženy 

zvýšené hyg. podmínky. 

o Poděkování za ušité roušky pro klienty a pracovníky a další dary pro 

zařízení. 

o Spolupráce s firmou Nutricia – klademe důraz na zlepšení nutriční 

péče u klientů se specifickými výživovými nároky (nové sippingy 

různých příchutí) 

2) p. Holubová  – vedoucí zdravotnického úseku 

o Rozvolňování na odborná vyšetření klientů – aktuálně se znovu 

přeobjednávají klienti na odborná vyšetření. Objednávání mají na 

starosti zdravotní sestry.  
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o MUDr. Nováková vizity v Domově pro klienty každé pondělí 

dopoledne. 

o Aktuálně využíváme i služební auta při dopravě k lékaři 

s doprovodem. 

3) p. Remešová - vedoucí stravovacího úseku 

o Každou středu od 15:00 do 17:00 hod. dochází do zařízení nutriční 

terapeutka p. Hana Klímová. Klienti mají možnost konzultace. 

Objednání konzultace probíhá u koordinátorů daného oddělení. 

Koordinátoři nadále osloví p. Remešovou – vedoucí stravovacího 

úseku.  

o Informování o průběhu provozu kuchyně v době nouzového stavu. 

o Informace o jídelníčcích, nových recepturách. 

4) p. Krejčí -   vedoucí úseku sociálního a kvality 

o Domovský časopis - další číslo vyjde v červenci.  

o Aktivity proběhlé od 01/2020 - taneční terapie p. Veleta, Kavárna u 

Jarušky, kouzelník a bavič Nikolas Kara, cestopisná přednáška 

Afrikou a Nambií, projížďka Mercedesem, Tajemné sovy, 

Domovský bál (zhodnocení), přednáška lékárny 

o Zhodnocení zpívání pod okny – manželé Hudeczkovi, skupina Mirai. 

Další připravované akce: ochutnávka piva, hipoterapie, sokolnická 

show, vinobraní, atd.  

o Aktuálně se vybírá nový pracovník pro volnočasové aktivity pro II. 

oddělení – výběrové řízení 

o Pedikúra – nově provádí sl. Šimečková – cena je 140 Kč 

o Kadeřník – p. Pandovská – přestěhování do nových prostor na 

stejném patře.  
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o Opatření Domova– návštěvy rodinných příslušníků a blízkých 

možné stále na objednání u sociálních pracovnic, možnost 

telefonování, skype, messenger. Často využívané. 

o Rozdělení klientů 3. oddělení mezi SP – p. Machová 3. odd. – část 

„C“, p. Žáčková 3. odd. – část „B“ – aktuálně je p. Žáčková na 

dlouhodobé nemocenské. 

o Nová vedoucí (koordinátorka oddělení) od 1.4.2020 na III. oddělení 

-   p. Markéta Kačorová. 

o V měsíci červenci bude předána na jednotlivá oddělení mobilní 

schránka na přání a stížnosti.  

Připomínky a podněty výboru: 

o Dotaz na vycházky ven, víkendové pobyty domů (bylo zodpovězeno) 

o Dotaz klientky, zda bude možné využít v létě hostinský pokoj pro 

rodinu (bude individuálně projednáno i dle aktuální epidemiolog. 

situaci, máme k dispozici 2 hostinské pokoje). 

o Pochvala kuchyně za výborné jídlo celkově v DS a připravený dort na 

Výbor klientů. 

o Brambory s podmáslím byly suché (minulý týden). Na koho je možné 

se obrátit. – klient osloví pracovníka na daném oddělení, a ten 

kontaktuje kuchyň ohledně nápravy. 

o Více sladkého jídla na výběr. 

o V jídelníčku je zařazeno hodně omáček (jiná klientka oponuje, že jich 

není hodně). 

o Více zařadit do jídelníčku ryby (paní Remešová sděluje, že ryby jsou 

zařazeny 1x za dva týdny) + běžně jsou např. rybí pomazánky). 

o Hodnocení jídelníčků ze strany klientů. (máme formulář, známkování  

od 1-3).  

o Pochvala za velmi dobrou kyselou zelnou polévku.  
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o Červenou řepu lépe nastrouhat více najemno.  

o Pochvala za švestkové knedlíky. 

o Zlepšení jídla – vzpomínka na několik let zpátky, kdy klientka 

pracovala na DpS jako správce.  Klientka sděluje, že polévky klienti 

pečovatelské služby vylévali a nebyly dobré. Aktuálně je kvalita jídla 

velmi dobrá. 

o Zhodnocení zpívání pod okny – manželé Hudeczkovi, skupina 

MIRAI: obě vystoupení se klientům líbila. Klienti se těší na další 

hudební vystoupení.  

 

Přečetla jsem za Vás … 

Dobrovolníci pomáhají udržovat botanicky cenné lokality 

V polovině července se do Krnova vrátili dobrovolníci, aby se na loukách 

patřících městu pustili do senoseče. Botanicky cenné lokality Horní a Dolní louka, 

Genofondový sad a Horky-Kabátův kopec, které se nachází na území bývalého 

vojenského cvičiště mezi Chomýží a Ježníkem, má v péči základní organizace 

ČSOP Slezské odrůdy. Její snahou je zachování pestrých květnatých luk, které 

ohrožují konkurenčně úspěšnější traviny. Coby pracovní nástroje proto 

dobrovolníci používají ručně vedenou lištovou sekačku a křovinořezy, posekanou 

hmotu odklízejí hráběmi. 

„Zde všude se vyskytují zvláště chráněné druhy rostlin, jež se nám díky 

zvolenému způsobu péče daří v těchto lokalitách udržet a stabilizovat. Letošní 

výskyt orchidejí, co se druhů i počtu týče, znalce lokality velmi příjemně 

překvapil. Každoroční výskyt kosatců sibiřských letos doplnil ve větší míře i 

mečík střechovitý. Nachází se zde však také celá řada dalších vzácných a často i 

méně nápadných bylin, jako je například hadilka či hladýš,“ popisuje Lukáš 

Matela ze spolku Slezské odrůdy. 
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Ochránci přírody volí polovinu července z toho důvodu, že řada z cílových rostlin 

v tomto období dokvétá, a právě doba sečení ovlivňuje druhovou skladbu porostu. 

Květnaté louky pak přináší radost nejen lidem, ale především jsou užitečné pro 

hmyz. „Omany, pcháče nebo očistce potěší zejména čmeláky, motýly a včely. 

Dobromysl, mateřídoušku, třezalku nebo bukvici lékařskou mají zase v oblibě 

bylinkáři,“ vyjmenovává Lukáš Matela. 

V letošním roce se do senoseče zapojily téměř dvě desítky dobrovolníků a 

brigádníků, kteří spí v blízkosti luk ve svých stanech. Spolek Slezské odrůdy by 

pak rád veřejnost přivítal i na dalších akcích. „Vzhledem ke koronavirové krizi i 

k proměnlivému počasí se nám letos plánuje o něco obtížněji. Určitě bychom však 

rádi v srpnu pozvali dobrovolníky na lokalitu Kabátův kopec, kde stejně jako 

vloni budeme mechanickou cestou (tedy ručně, nikoli chemicky) likvidovat 

invazní druhy, jako je například zlatobýl kanadský. Aktuální informace zájemci 

najdou na našem facebookovém profilu Slezské odrůdy,“ uzavírá Lukáš 

Matela. (tg) 

 

 

Zdroj: https://krnov.cz/dobrovolnici-pomahaji-udrzovat-botanicky-cenne-lokality/d-

34122?fbclid=IwAR0acbhYFSHmnsr9cxiRkQW3BYTW65blJyphPQfwEOPYWm7FuC_h5Y7OMm0 

 

 

 

https://krnov.cz/dobrovolnici-pomahaji-udrzovat-botanicky-cenne-lokality/d-34122?fbclid=IwAR0acbhYFSHmnsr9cxiRkQW3BYTW65blJyphPQfwEOPYWm7FuC_h5Y7OMm0
https://krnov.cz/dobrovolnici-pomahaji-udrzovat-botanicky-cenne-lokality/d-34122?fbclid=IwAR0acbhYFSHmnsr9cxiRkQW3BYTW65blJyphPQfwEOPYWm7FuC_h5Y7OMm0
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Nádražní budovu čeká kompletní oprava 

V příštích dnech by měla být zahájena kompletní oprava nádražní budovy 

železniční zastávky Krnov-Cvilín, a to včetně zpevněných ploch a inženýrských 

sítí. Investorem akce za 19 milionů korun bez DPH je Správa železnic, státní 

organizace. Práce by měly skončit v červnu příštího roku. Oprava zahrnuje 

výměnu výplní otvorů a doplnění chybějící hydroizolace. Dojde k optimalizaci 

vnitřních prostor, když úpravy dispozice se dotknou především veřejných toalet a 

komerčních prostor. Dále bude řešena oprava komínového průduchu, injektáž stěn 

proti zemní vlhkosti, oprava vnitřních omítek a podlahových konstrukcí. Bude 

provedena oprava elektroinstalace, rozvodů plynu a vzduchotechniky. Stávající 

zdroj vytápění bude vyměněn za nový. Bude doplněn orientační systém a 

vyměněn nevyhovující mobiliář. V rámci stavby bude odstraněna dodatečná 

dřevěná vestavba bývalého bufetu a dalších drobných dřevěných objektů, které 

nejsou zapsány v katastru nemovitostí. V rámci investice bude fasáda nádražní 

budovy kompletně zateplena kontaktním zateplovacím systémem. Dále bude 

provedeno zateplení soklu a stropů pod nevytápěnými půdními prostory. Bude 

doplněno svislé vedení hromosvodu. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.krnov.cz/nadrazni-budovu-ceka-kompletni-oprava/d-

34067?fbclid=IwAR0CwO_z_-C3RLJeS6MQarFJ_pLxjVSSKTckHJoFZY4WDgjhM3B05-fWjUI 

 

 

https://www.krnov.cz/nadrazni-budovu-ceka-kompletni-oprava/d-34067?fbclid=IwAR0CwO_z_-C3RLJeS6MQarFJ_pLxjVSSKTckHJoFZY4WDgjhM3B05-fWjUI
https://www.krnov.cz/nadrazni-budovu-ceka-kompletni-oprava/d-34067?fbclid=IwAR0CwO_z_-C3RLJeS6MQarFJ_pLxjVSSKTckHJoFZY4WDgjhM3B05-fWjUI
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Vydává a tiskne 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: 

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

• Ing. Kateřina Michaliková, reditel@dskrnov.cz   

• Hana Havlíková, h.havlikova@dskrnov.cz  

 

 

Všichni klienti poskytli souhlas se zveřejněním svých fotografií v časopise.                      

V případě jakéhokoliv dotazu nebo zájmu o přispívání do časopisu NÁŠ 

DOMOV kontaktujte paní Sylvu Krejčí, DiS. 

 

http://www.dskrnov.cz/
mailto:s.krejci@dskrnov.cz
mailto:reditel@dskrnov.cz
mailto:h.havlikova@dskrnov.cz

