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Vážení a milí čtenáři Zpravodaje Korýtko,
tak nám ten čas rychle běží, ani jsme se nenadáli a máme tu
prosinec, poslední měsíc roku 2018. Představte si, že příští rok to
bude 20 let co jsem přišel do Korýtka! V prosinci přichází ten
krásný předvánoční čas. Těšíme se na Vánoce, možná že pod
stromečkem budeme mít dárky a možná také někoho obdarujeme.
Obchody už zahájily reklamní kampaň a předvánoční prodej.
Pamatujte si však, že dárek nemusí být drahý, hlavně když je
darovaný od srdce. Podle mého názoru je největší hloupost brát si
na dárky půjčku. Každá půjčka se musí splatit a skončit v dluhové
pasti není nic dobrého. Na prosinec je připraveno spousta akcí, které
nám přiblíží vánoční atmosféru. Vážení čtenáři, přeji Vám krásný
vánoční čas, bohatého ježíška a šťastný nástup do nového roku.

Mgr. Petr Chlebovský, šéfredaktor

MĚSÍC V ROCE

Prosinec
Prosinec je podle gregoriánského kalendáře dvanáctý a poslední měsíc v
roce. Má 31 dní.
Prosinec začíná stejným dnem v týdnu jako září.
21. prosince nebo 22. prosince je zimní slunovrat. Slunce stojí
nad obratníkem Kozoroha. V tento den je na severní polokouli nejkratší
den v roce. Noc je nejdelší.
V římském kalendáři byl prosinec desátým měsícem (proto se jmenuje v
jiných jazycích december, podle decem = deset). V roce 153 př. n. l. byly
přidány ještě další dva měsíce.
V církevním kalendáři, podle toho, na který den připadá Štědrý den,
začíná poslední neděli v listopadu nebo první neděli prosince advent.
Pokud je 29., 30. nebo 31. prosince pondělí, budou připočítány tyto dny
k prvnímu týdnu příštího roku. V takovém případě končí poslední týden
v roce společně s poslední nedělí v prosinci. Takový rok má vždy 52
kalendářních týdnů.
Název pravděpodobně pochází od
slova „prosiněti“ (problesknout), což
značí, že se jedná o měsíc, kdy
slunce už jen občas prosvitne
(probleskne) mezi mraky. Může ale
být
odvozen
též
od
slova siný (modravý, šedivý), či od
slova prase, jelikož tento měsíc je
obvyklým časem zabijaček.
Další možností původu je odvození od slova „prosit“ v souvislosti s
vánočním koledováním.
Pranostiky:
•
•
•
•

Prosinec se sněhem na pěšině, žitko je na každé výšině.
Mnoho sněhu v prosinci - mnoho ovoce a trávy.
Pošmourný prosinec, dobré je znamení pro sady, lučiny i všechno
osení.
Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.

Zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prosinec
http://www.pranostika.cz/prosinec.html
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UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO

Události za listopad 2018
19.11.2018
Hudební vzpomínání: Milan Chladil
V listopadovém vzpomínání jsme si připomněli
osobnost Milana Chladila. Na 35 účastníků
zavzpomínalo na jeho nezapomenutelný hlas a rovněž
si i řadu jeho šlágrů zazpívalo. Prosincové vzpomínání
bude laděno v duchu Vánoc a my si připomeneme
některé z populárních vánočních songů z let třicátých
až osmdesátých.
Milan Chladil se narodil 8. února 1931 do rodiny zajištěného
brněnského krejčího, který syna vedl k řemeslu. Po vyučení krejčím si
první angažmá zajistil v Orchestru Erika Knirsche, kde působil do roku
1954, kdy přešel ke Zdeňku Bartákovi.
Zároveň začal studovat konzervatoř v Brně. Studia zakončil na pražské
konzervatoři. Dle mínění pamětníků ji ovšem nepotřeboval. Byl taky
zapáleným sportovcem. Vynikal v mnoha sportech (tenis, házená,
volejbal, fotbal) a byl velkým fanouškem Slávie.
V polovině 50. let se stal zpěvákem legendárního orchestru Karla
Vlacha. Kromě sólových šlágrů jako Buona Sera; Dívka, jež prodává
růže; Chtěl bych mít kapelu; Diana nebo Ten, kdo ti odešel, vytvořil
také nezapomenutelné duo s Yvettou Simonovou. Jejich šlágry Děti
z Pirea, O nás dvou, Kde je tvůj pláč, Santa Anna Maria, My dva a čas
obsazovaly svého času přední příčky československých hitparád.
V těch časech kolovaly rovněž „ověřené“ informace, že jejich vztah
není jen umělecký. Milan byl však šťastně ženatý s manželkou Aninou
a spolu vychovávali dceru Alexandru.

Tým pracovníků

2.

UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO

Události za listopad 2018
19.11.2018
Hudební vzpomínání: Milan Chladil
V šedesátých letech si zazpíval i v několika filmech a inscenacích –
Revue pro banjo (1963), Zelená pro Kmocha (1967), nebo Písničky
roku (1971). Spoluzakládal kapely Metronom, Šest strýců a Kapelu
Vladislava Slunéčka.
Podílel se na televizních pořadech Album Supraphonu (1962 – 1967).
Sólově i v duetu s Yvettou Simonovou vystupoval v Televarieté, My
dva a čas, nebo Scházeli se na Vlachovce. V parodii na Dietlovu
Nemocnici (Zpěváci na kraji nemocnice) si zahrál ředitele Pekaře.
V roce 1964 získal Stříbrného slavíka.

V 70. letech sebou brával na zájezdy v tu dobu již těžce nemocného
Rudolfa Cortése trpícího Alzheimerovou chorobou. V roce 1985 vyšel
v Melodii obsáhlý rozhovor se zasloužilým umělcem Karlem Vlachem.
V něm na otázku se kterým z interpretů nejraději účinkoval a
spolupracoval, odpověděl, že právě s Milanem Chladilem.
Milan Chladil zkolaboval cestou z koncertu v Příbrami přímo za
volantem svého auta dne 28. června 1984. Ani rychlá lékařská pomoc
mu život nezachránila.
Jeho pohřbu ve strašnickém krematoriu se zúčastnily davy lidí. Na
poslední cestě ho vyprovázela Hašlerova píseň „Ta naše písnička
česká“, kterou několik let předtím nahrál na gramodesku
s orchestrem Václava Hybše a jenž ho tehdy dojala k slzám.
Tým pracovníků
Tým pracovníků
Zdroj: https://www.google.com/
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UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO

Události za listopad 2018
5. 11. 2018
Úklid terasy
V pondělí 5 11. 2018 jsme
společně s dětmi z naší
spolupracující mateřské školy
připravili naši terasu na zimu.

Truhlíky z terasy jsou uloženy
na ve skladu údržby. Část
rostlin byla připravena k
přezimování a svěřena do
péče zaměstnanců Domova se
zvláštním režimem.

Veškerý zahradní mobiliář byl uschován
do stanu na terase. Kouření je nyní možno
pouze na lavičce mimo stan.
Do úklidu se zapojili jak chlapi z údržby,
tak klientky služby Domov pro seniory.

4.

UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO

Události za listopad 2018
5. 11. 2018
Úklid terasy
Vedoucí služby a sociální
pracovníci
ostříhali
dle
odborných pokynů rostliny v
truhlících
a
kamenných
tvárnicích.

Protože byla opravdu už velká
zima, byla akce rychlá a trvala
přibližně hodinu.

Po horkém čaji si šly děti
zazpívat společně se seniory
na
pravidelné
pondělní
Zpívání v Kulturní místnosti.

Mgr. Šárka Menšíková
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UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO

Události za listopad 2018
9. 11. 2018
První jízda uživatelů novým Fordem
V pátek 9 11. 2018 se čtyři uživatelé našeho domova vydali na první
jízdu novým Fordem. Jejich cesta vedla na výstavu „Život bez bariér“ a
„Kreativ“, které se konaly na „Výstavišti Černá louka“ v Ostravě,
uživatelky doprovázely praktikantky a zkušený řidič pan Lukáš Bražina.
Cílem výstavy je pomoci lidem
s různými druhy handicapů, a
to jak zdravotními, tak
společenskými a přispět tak
ke zlepšení života, integrace
do společnosti ve všech
sférách jejich činnosti.

Na veletrhu se prezentovali výrobci, prodejci, distributoři i organizace z
neziskového sektoru.

V neposlední řadě mohli návštěvníci shlédnout expozice
chráněných dílen spojené s prodejem jejich výrobků. Výstava
„KREATIV“ nabídla nepřeberné množství workshopů, korálků,
látek, materiálů a pomůcek pro tvoření.

Mgr. Šárka Menšíková
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UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO

Události za listopad 2018
9. 11. – 11. 11. 2018
Výstava „Život bez bariér“
Ve dnech 9. 11. – 12. 11. 2018 se na „Výstavišti Černá louka v
Ostravě“ konaly dvě výstavy a to „Život bez bariér“ a „Kreativ“.
Součásti výstavy „Život bez bariér“ je i výstava - Senior Handicap. Na této výstavě se návštěvníci dozvěděli, jak mohou
aktivně trávit důchodový věk, jak pomoci handicapovaným vést
plnohodnotný život a jaké jsou novinky na trhu s pomůckami
pro zdravotně znevýhodněné osoby.

Děkuji všem, kteří se této
akce zúčastnili a vzorně
prezentovali domov Korýtko
(Marcela
Ondráčková,
Kateřina Šindlerová, Kateřina
Košařová, Anna Fischerová,
Zuzana Prusáková, Josef
Chovanec, Petra Pavelková a
Karolína Švajdová).
Na této výstavě také zaměstnanci našeho Domova Korýtko,
prezentovali služby, které domov nabízí a to formou letáčků a
výrobků, které vyrobili naši uživatelé. Návštěvníkům se výrobky
velmi líbily, rádi by si je zakoupili. Rovněž si zájmem prohlíželi
terapeutickou knihu. Rádi se u našeho stánku zastavovali a
poslechli si informace o našem domově. Všichni odcházeli nabití
informacemi.
Mgr. Šárka Menšíková
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UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO

Události za listopad 2018
9. 11. – 11. 11. 2018
Výstava „Život bez bariér“

Mgr. Šárka Menšíková
8.

INFORMACE

Plánované události do konce roku 2018

13.12.2018 od 13:00 hodin
Zájezd na Vánoční trhy do Nového Jičína

18.12.2018 od 9:00 do 16:00 hodin
ve vestibulu Domova
Vánoční trhy

20.12.2018
Předvánoční posezení

31.12.2018
Silvestrovské bingo
9.

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO

Události za listopad 2018
14. 11. 2018
Zkušební jízda zaměstnanců novým automobilem

Aby naši uživatelé byli v bezpečí při jízdě v novém autě, byli
zaměstnanci Domova Korýtko, kteří budou toto auto řídit,
prověřeni zkušební jízdou, která proběhla na parkovišti v
Ostravě – Vítkovicích, kde si zaměstnanci vyzkoušeli ovládání
vozidla, jízdu nejen dopředu, ale také couvání mezi dvě auta.
Své řidičské zkušenosti si také vyzkoušeli v ulicích Ostravy.
Rovněž měli možnost si vyzkoušet ukotvení mechanického
invalidního vozíku v autě, aby uživatelé, kteří nemohou
přesednout z vozíku mohli být bezpečně přepravováni.

Mgr. Šárka Menšíková
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UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO

Tvoření s keramikou pro klienty a jejích blízké
27.11.2018 proběhlo v Domově Korýtko
společné setkání uživatelů a jejich blízkých,
kteří si společně mohli vytvořit výrobek
jenž se stane hmatatelnou vzpomínkou na
společně strávený čas. Setkání proběhlo v
tvůrčích dílnách Domova, které jsou nově
vybaveny keramickou pecí a dalším
příslušenstvím pro práci s keramikou.
Aktivitu bylo možné realizovat díky
projektu „tvůrčí stáří“ financovaného z
programu na podporu zdravého stárnutí v
Moravskoslezském kraji na rok 2018.
Během společně stráveného kreativního
odpoledne si lidé povídali, smáli se,
vzájemně si chválili své výrobky, jednoduše
si užívali vzájemnou blízkost.
Děkujeme paní Zuzaně Neunerové za
konzultace ve věci obsluhy keramické pece,
využívání technik keramické tvorby při
aktivizaci seniorů, včetně ukázkových lekcí s
našimi
uživateli
a
aktivizačními
pracovnicemi.

Mgr. Lukáš Bražina
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UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO

Vánoční tvoření s dobrovolníky z Arcelor Mittal
Ve čtvrtek 29.11.2018 se již tradičně konalo Vánoční tvoření s
dobrovolníky firmy Arcelor Mittal Ostrava. Již ráno se začali
dobrovolníci scházet a pomohli nám připravit improvizovanou
vánoční dílnu v kulturní místnosti. Bylo potřeba sehnat velké
množství větviček a ozdob pro výrobu vánočních věnců, větviček do
vázy, dřevěných andílků a přání. Kolem deváté hodiny přišli první
uživatelé a všichni se dali do práce. Kreativitě se meze nekladou,
proto vzniklo velké množství nádherných různobarevných výrobků,
kterými mohou uživatelé zkrášlit své pokoje nebo obdarovat své
příbuzné. V průběhu dopoledne si přišlo něco pěkného vyrobit
zhruba 30 uživatelů. Někteří se hned poté odebrali, jiní ještě zůstali
a prohodili s dobrovolníky pár slov. Po skončení tvoření se
dobrovolníci individuálně dohodli s našimi uživateli a po obědě jim
například předčítali knihy. Všem zúčastněným velice děkujeme za
čas, který v Domově Korýtko strávili a samozřejmě děkujeme i firmě
Arcelor Mittal, která toto svým zaměstnancům umožnila.
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UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO

Vánoční tvoření s dobrovolníky z Arcelor Mittal

Za každou pomocnou ruku z řad zaměstnanců domova taktéž
velice děkuji.
Bc. Karolína Švajdová
13.

UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO

Ježíškova vnoučata

Stejně jako loni se Domov Korýtko i v letošním roce zapojil do
projektu Ježíškova vnoučata. Jedná se o projekt Českého rozhlasu,

který je určen pro osamělé seniory. Ti byli v domově oslovení
personálem a měli možnost napsat či sdělit své přání. Jednotlivá
přání byla zadána do internetové databáze, z které si poté
„Ježíškova vnoučata“ (široká veřejnost s dobrým srdcem) vybírala,
co chtějí komu splnit. K 30.11.2018 se shromáždilo celkem 48

přání. K našemu překvapení se téměř okamžitě přihlásilo 48
dárců, kteří chtějí udělat někomu radost. Nyní průběžně přichází a
předávají svým vybraným pečlivě a s láskou pořízené dárky. Z
některých setkání je zřejmé, že se dárce s naším uživatelem nevidí
naposledy, vznikají nové vřelé vztahy a je pro nás obrovskou
radostí toto sledovat.

13.

UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO

Ježíškova vnoučata

Děkuji kolegyni Petře Pavelkové za pomoc s celým projektem v
rámci domova, všem Ježíškovým vnoučatům, která k nám zavítala
nebo zaslala balíček a také dalším pracovníkům domova, za
spolupráci při zjišťování informací, doprovázení dárců/uživatelů a
neúnavnou komunikaci se mnou a s Petrou

Bc. Karolína Švajdová
13.

VÁNOČNÍ POVÍDKA

SPLNĚNÉ PŘÁNÍ MALÉHO KÁJÍČKA
Malý Kájíček byl kluk jako každý jiný. Maminku a tatínka měl
rád a už se těšil na Vánoce, protože věděl, že pod stromečkem
najde nějaké dárky. Těsně před štědrým dnem koupil tatínek kapra
a dal ho do vany. Každý den se Kájíček chodil na kapra do
koupelny dívat. Třetí den se stal zázrak: kapr promluvil lidským
hlasem "Kájíčku, prosím tě pust mě na svobodu! Když mě pustíš
splním ti přání!" Kájíček byl šokovaný, a běžel to povědět
mamince: "mami ten kapr mluví, povídal mi, že když ho pustíme,
tak nám splní jakékoli přání!"
"Kájo, copak je to za hlouposti, vždyť ten kapr stál tolik peněz,
200,- Kč za kilo, to si myslíš, že ty peníze jen tak vyhodíme?"
Nakonec se maminka poradila s tatínkem a kapra pustili do řeky.
Kapr vystrčil hlavu a povídá "přejte si co chcete, všechno se vám
splní". Tatínek si přál, se stal předsedou vlády a skutečně se jím
stal. Maminka si přála krásný dům a přepychové auto a také to
bylo splněno. Malý Kája si přál spoustu hraček a skutečně se to
stalo. A protože byl tatínek předsedou vlády, nebyl problém koupit
druhého kapra, kterého mohli použít na štědrovečerní večeři. A
tak měli všichni krásné Vánoce.

Mgr. Petr Chlebovský, šéfredaktor

14.

ROZHOVOR

Rozhovor s vedoucí útvaru zdravotní péče
Mgr. Lenkou Knotkovou
Paní vedoucí, jaká by měla být v zařízení, které není
zdravotním zařízením, zdravotní péče?
Na začátek bych ráda upřesnila pojem zdravotní péče, ta zahrnuje
péči lékařskou, kterou v Domově Korýtko poskytuje praktická lékařka
a jiní externí lékaři, a péči ošetřovatelskou, a to základní, kterou
poskytují pracovníci přímé obslužné péče, a odbornou
ošetřovatelskou péči, kterou poskytují všeobecné sestry,
fyzioterapeut, ergoterapeut a nutriční terapeut.
V porovnání s poskytováním zdravotních služeb ve zdravotnických
zařízeních, jakými jsou kupříkladu nemocnice či LDN, jsou tři zásadní
rozdíly. Zaprvé, v domově pro seniory není permanentně přítomen
lékař, vždy je ovšem přítomna zdravotní sestra, což je vzhledem
k věku a zdravotnímu stavu našich klientů nepostradatelné a
opodstatněné, zdravotní sestra se musí při změně zdravotního stavu
klienta umět správně rozhodnout, jakou péči je zapotřebí poskytnout.
Zadruhé, v zařízeních našeho typu není poskytována akutní zdravotní
péče, a zatřetí, počet zdravotnického personálu je ve srovnání se
zdravotnickými zařízeními omezen.
Proč nejsou zdravotní sestry na všech poschodích?
Podávat léky, je pro ně mnohdy velmi náročné, když
mají na starosti čtyři nebo pět poschodí.
Jsem ráda za uvědomění si náročnosti práce zdravotních sester
v našem domově, nicméně musím upřesnit, že podávání léků se liší
v závislosti na denní době. Na denní směně má zdravotní sestra na
starost maximálně dvě střediska, kdežto sestra na noční směně má na
starost všechna střediska, ovšem léky se v průběhu noci podávají ve
výrazně menším rozsahu. Za sebe jsem velmi ráda, že v našem zařízení
máme zdravotní sestru na každé noční směně, což není ve všech
domovech pro seniory samozřejmostí, v mnoha zařízeních podobného
typu v průběhu noci neslouží z úsporných důvodů žádná zdravotní
sestra.

15.

ROZHOVOR

Rozhovor s vedoucí útvaru zdravotní péče
Mgr. Lenkou Knotkovou
Ideálním stavem by samozřejmě byla na denní směně jedna zdravotní
sestra na každém patře, nicméně se naše zařízení, stejně jako mnohá
jiná pobytová zařízení pro seniory, potýká s kritickým nedostatkem
zdravotního personálu.
Jakou máte vizi zdravotní péče do budoucnosti?
Rádi bychom nadále pokračovali v poskytování kvalitní zdravotní
péče. Naší prioritou je získání dostačujícího počtu kvalitního
zdravotnického personálu, především zdravotních sester, a také
rozšíření našeho týmu fyzioterapeutů, aby bylo možno rehabilitační
péči poskytovat našim klientům ve větším rozsahu. Dalším bodem je
také vzdělávání personálu v oblasti paliativní péče a rozšíření
paliativní péče v našem zařízení. Cílem paliativní péče je zmírnění
bolesti a dalšího tělesného a duševního strádání, zachování
důstojnosti pacienta trpícího nevyléčitelným onemocněním
v pokročilém anebo v terminálním stadiu, a poskytnutí podpory jeho
blízkým.
Co byste přála nám klientům a personálu?

Ráda bych využila této příležitosti, abych nejprve poděkovala celému
zdravotnímu úseku za vykonávanou práci, a to všem zdravotním
sestřičkám, dále Katce a Katce na rehabilitaci , nutriční terapeutce
a v neposlední řadě naší paní doktorce Mileně Baldermanové. Rovněž
si velmi vážím a děkuji zaměstnancům přímé obslužné péče za jejich
odvedenou práci. Personálu přeji spokojené klienty a jejich blízké, a
klientům vstřícný, empatický a taktéž spokojený personál 
Blíží se nám vánoční svátky, proto bych při této příležitosti všem
klientům i zaměstnancům Domova Korýtko ráda popřála příjemně
strávený adventní čas a do Nového roku pevné zdraví, mnoho štěstí a
spokojenosti.

Mgr. Petr Chlebovský, šéfredaktor
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HISTORIE A SOUČASNOST

Nezapomenutá Ostrava

1.

2.

3.

Poznali jste místa na fotografiích? Správné odpovědi naleznete v
závěru a řešení.

Zdroj: https://www.google.com/
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ÚSPĚCH V SOUTĚŽI

NEJLEPŠÍ KUCHAŘ ROKU 2018
Tým zaměstnanců se zúčastnil soutěže „Nejlepší kuchař roku
2018 ve společném stravování“.
Paní Táňa Grenová, nutriční s paní Marií Šponerovou, skladní
připravily a „nacenily“ recepty do soutěže. Vedoucí provozu
pan René Škarka s týmem pracovníků kuchyně připravili
podmínky pro řádnou přípravu. Pan Ivo Vidlička, kuchař uvařil
a prezentoval dle receptů pokrmy před odbornou komisí v
Praze.
Výsledkem jsou krásné 4. místa ve dvou soutěžních
kategoriích v celorepublikové soutěži, kterou pořádala
Asociace kuchařů a cukrářů České republiky.

Kristýna Slaná
18.

KORÝTKO PRO SPOLEČNOST

PODPORA POTŘEBNÝM
Při vjezdu na parkoviště Domova Korýtko je nově instalován
kontejner na textil, který je dále zpracován (vyprán) a
předáván potřebným.

DIMATEX – sběr a recyklace textilu
V ČR je umístěno cca 1600 ks kontejnerů na textil a
spolupracují s více než 500 obcemi.

Kristýna Slaná
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2018

SLOVO ŘEDITELE
Vážení uživatelé,
s blížícím se koncem roku 2018 a mého ročního působení
v Domově Korýtko bych se rád krátce zastavil nad činnostmi
uplynulých dvanácti měsíců.
Mým hlavním úkolem při jmenování do funkce ředitele bylo
stabilizovat personál organizace, zlepšit kvalitu stravování
a postupně připravovat Domov Korýtko na dlouho
plánovanou rekonstrukci.
V personální oblasti se nám podařilo doplnit chybějící stavy
personálu téměř do plného počtu naší organizační struktury
a fluktuace personálu se snížila na méně než polovinu
v porovnání s loňským rokem. S některými zaměstnanci bylo
zapotřebí se rozloučit a přijmout nové síly. Sociální služba
bude tak dobrá, jak kvalitní a motivovaný bude personál.
Ve věci rekonstrukce objektu došlo k přepracování projektové
dokumentace z částečné na celkovou rekonstrukci objektu.
Od září letošního roku intenzivně spolupracujeme s projekční
kanceláří Ateliér Chválek s.r.o. na realizaci zadávací studie
stavby a její schválení zřizovatelem. Přál bych si, aby
rekonstrukce našeho domova již byla komplexní, zahrnující
zvětšení podlahové plochy jednolůžkových a dvoulůžkových
pokojů, buňkového systému sociálních zařízení, centrálními
koupelnami, novým stravovacím a prádelenským provozem,
bočních teras a také rekonstrukci celé zahrady kolem
domova. Objekt po rekonstrukci by měl již odpovídat
potřebám pobytové sociální služby 21. století.
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2018

Na druhé straně jsme však omezeni jednak rozpočtem
zřizovatele, konstrukcí budov a nutností zachování stávající
kapacity služeb. V příštím roce by měla být zahájena tvorba
projektové dokumentace pro všechny stupně stavebního
řízení a měli bychom začít hledat náhradní prostory, kde
Vám budeme poskytovat sociální služby po dobu
rekonstrukce. Ta se termínově odhaduje na cca 18 měsíců. V
roce 2020 by měl zřizovatel začít soutěžit zhotovitele stavby.
Předběžný termín zahájení rekonstrukce je v roce 2021, ale
to se může z různých důvodů ještě změnit.
Vzhledem k tomu, že s ohledem na rekonstrukci nejsou
možné zásadní přestavby a úpravy v Domově, tak jsme se
letos soustředili na nákup potřebných věcí – pomůcek, které
zkvalitňují péči o Vás a usnadňují náročnou práci obslužného
personálu.
V roce 2018 se realizovali nákupy do organizace v objemu
cca 4.5 mil. Kč. Například:
 40 ks el. polohovatelných postelí s pasivními
antidekubitními matracemi.
 6 ks el. polohovatelných postelí s bočním náklonem.
 Vícemístné užitkové vozidlo Ford Tourner.
 Sprchová židle a sprchové lehátko pro celkovou hygienu.
 Vybavení pokojů záclonami střediska C2, C3 a DZR.
 Nové lůžkoviny, ložní prádlo a bytový textil.
 Obnova vybavení jednotlivých středisek a útvarů.
Rád bych také poděkoval všem zaměstnancům naší
organizace za to, že se jim daří vytvářet podmínky
k poskytování kvalitních sociálních služeb a to dle svých
možností a schopností.
Mgr. Jan Seidler, ředitel
21.

Všem zaměstnancům a uživatelům sociálních služeb
Domova Korýtko přeji klidné prožití adventního času,
hezké vánoční svátky a hodně zdraví, štěstí
a pohody v novém roce 2019.
Jan Seidler, ředitel

Přeje tým zaměstnanců Domova Korýtko
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KVÍZ

Co mají společného slova?
1. JEZEVČÍK, KOKRŠPANĚL, BULDOK, DOGA…………………………………
2. KLOKAN, KOALA, PTAKOPYSK, BUMERANG……………………………..
3. LYSÁ HORA, PUSTEVNY, RADHOŠŤ…………………………………………..
4. ROHOVKA, DUHOVKA, ČOČKA, SÍTNICE…………………………………..

5. KRÉTA, KORSIKA, IBIZA, KORFU, MALTA…………………………………...
6. PRSA, MOTÝLEK, KRAUL, DELFÍN……………………………………………..
7. CAPPUCINO, ESPRESO, ČOKOLÁDA, ČAJ…………………………………..
8. BACH, MOZART, HAYDN, SMETANA………………………………………….
9. BOLTEC, KLADÍVKO, TŘMÍNEK, KOVADLINKA……………………………
Doplňte křestní jméno herce
1. NEZVAL…………………………………………
2. SKOPEČEK…………………………………….
3. MENŠÍK………………………………………..
4. BAAROVÁ…………………………………….
5. VÍTOVÁ………………………………………..
6. FERBASOVÁ…………………………………
7. HAAS…………………………………………..
8. PUCHOLT…………………………………….
9. RUŽIČKOVÁ………………………............

Mgr. Lukáš Bražina

Řešení najdete na poslední straně tohoto Zpravodaje
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ZÁVĚR A ŘEŠENÍ
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Fotografie z Domova Korýtko: zaměstnanci Domova Korýtko

Řešení:
Co mají společného slova?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Plemena psů
Austrálie
Beskydy
Součásti oka
Ostrovy
Plavecké styly
Nápoje
Hudební skladatelé
Součásti ucha
Doplňte křestní jméno herce

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gustav
Jan
Vladimír
Lída
Hana
Věra
Hugo
Vladimír
Helena
Nezapomenutá Ostrava

1. DOLNÍ OBLAST VÍTKOVICE
2. MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
3. OBLOUK V PORUBĚ

