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VÁNOČNÍ POZDRAV ČTENÁŘŮM KORÝTKA

Vážení a milí čtenáři Zpravodaje Korýtko!
Situace s koronavirem se pomaličku lepší. Máme povoleny
návštěvy, ovšem za přísných podmínek. Návštěvy musí mít
respirátor a může tady pobýt jenom půl hodiny. Přesto to je dobré
znamení. V předvánočním čase, často myslíme na své blízké. Byli
bychom rádi, kdyby také mysleli na nás. Adventní čas je vůbec
kouzelný. Křesťané čekají příchod Krista na svět a proto ho slaví
radostně. Vážení přátelé musím se vám omluvit za zpoždění
listopadového čísla v současné situaci to je vůbec komplikované.

Vážení čtenáři Zpravodaje Korýtko, přeji vám společně s mým
pracovním týmem Šťastné Vánoce a Šťastný nový rok.
Mgr. Petr Chlebovský, šéfredaktor
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PF 2021

Vážení a milí uživatelé služeb, zaměstnanci!
Rok 2020 byl nesmírně hektický a náročný. Koronavirová pandemie
„dává zabrat“ nejen imunitnímu systému, ale také psychice.
Dobrou zprávou je, že se daří zátěžové situace s vypětím sil
zvládnout. Bohužel ne bez chyb. Věřím, že se z chyb poučíme a
v budoucnu budeme schopni řadu náročných situací řešit lépe.
Vážení klienti,
přeji Vám, abyste v roce 2021 mohli vídat své blízké, prožívat
společně hezké chvíle, účastnit se společenských aktivit a žít!
Vážení zaměstnanci,
přeji Vám, abyste měli v roce 2021 dostatek sil, pohodu v
osobním životě a příjemné pracovní podmínky!

Kéž všichni
v rozkrojeném jablíčku,
najdete jednu velkou
hvězdičku!

Kristýna Slaná
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PODĚKOVÁNÍ

DĚKUJEME VŠEM DOBROVOLNÍKŮM A STUDENTŮM
V PRACOVNÍ POVINNOSTI!
V domově působilo od října do prosince 2020 8 studentů
v pracovní povinnosti a nově nastoupilo 7 dobrovolníků!
Vážení a milí, bez Vás by to bylo o mnoho náročnější! Děkujeme
Vám za práci, kterou jste pro uživatele služeb i zaměstnance
odvedli!
Děkujeme za ochotu, vstřícnost a aktivitu!
Do roku 2021 Vám přejeme pevné zdraví, radost ze života a úspěch
v pracovním životě!
Rádi Vás přivítáme v létě u příjemnějších příležitostí, jako jsou
zábavy a veselice. Kéž se jich všichni dočkáme!
Kristýna Slaná
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PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ COVIDOVÝM A KARANTÉNNÍM TÝMŮM
Od září 2020 jsme se ojediněle setkávali s preventivní karanténou,
či covid pozitivitou. V říjnu se situace lehce zhoršovala, aby
nakonec na přelomu října a listopadu čelil domov největší zátěži,
jakou za dobu své existence zažil.

Z celého patra C1 a části patra C4 vzniklo covidové oddělení,
z patra B3 karanténní oddělení. Jednotlivé případy se objevily
na C3 a B4, na kterém nakonec musela být také zřízena covidová
zóna. Domov zažil personální krizi, která neměla obdoby. V přímé
péči scházelo až 29 pracovníků v přímé péči. Vypomáhali studenti
v pracovní povinnosti i dobrovolníci. Došlo i na vzájemnou
personální výpomoc mezi patry.
Obrovské pracovní nasazení a rozšíření nákazy si bohužel v závěru
vybralo svou krutu daň. Dopouštěli jsme se chyb, setkali jsme se
s úmrtím zaměstnance. Nakonec jsme však nejhorší překonali.
Poděkování patří všem, kteří „bojovali v první linii“. Všechny
týmy, které se s nákazou potýkaly, podaly neuvěřitelný výkon!
Jste skvělí!

DĚKUJEME!
Kristýna Slaná
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PODĚKOVÁNÍ

ANDĚLÉ MEZI NÁMI
Doba covidová přináší nejen zátěž, ale také nás vede k
přehodnocení. Nutí všechny uvědomit si, co je a není opravdu
důležité. V době výskytu nákazy se, bohužel, museli mnozí klienti
stěhovat, ať už do covidových nebo karanténních zón. Neměnili jen
prostředí, ale také pečující personál. Dočasná změna tak umožnila
poskytnout reflexi klientům, kteří jsou přímo ve službě a řada z
nich nám dává zpětnou vazbu.
„Je až neuvěřitelné, jak lidský a
soucitný přístup mohou pečující
klientům nabídnout.“
„Není to jen laskavý přístup, ale
také intonace hlasu a velmi
příjemné vystupování.“
„Tam pracují snad praví andělé.“

DĚKUJEME!
Mimořádné uznání patří týmu pracovníků na patře C1. Ač po
většinu času pracovali v plných ochranných pomůckách,
nekomfortních, na úkor vlastních základních potřeb, všichni
prokázali své mimořádné kvality. Pod vedením Renáty Augustínové
dodrželi veškerá opatření (nikdo se nenakazil!) a neubrali na svém
standardu, kterým je přístup orientovaný na klienta, s vysokou
mírou lidskosti, pochopení, se schopností projevit soucit,
starostlivost a umění skutečně provázet.
Vím, že na každém patře domova Korýtko jsou zaměstnanci, kteří
jsou obdobně nastaveni. Pracujme na tom, aby se tento přístup
stal společnou normou pro všechny.
Kristýna Slaná
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Z DOMOVA KORÝTKO

OZO shrnutí projektu
V letošním roce jsme získali peníze z projektu OZO, měli jsme
naplánované akce, ale bohužel kvůli pandemii covid 19 se
většina akcí nemohla uskutečnit.
V květnu 2020 jsme objednali v souladu s plánovaným
průběhem předplatné novin a časopisů, jednalo se o
Moravskoslezský deník, předplatné časopisu Vlasta a Květy.
V měsíci září se mělo konat Vinobraní, ale bohužel kvůli
pandemii se z této akce uskutečnil pro naše uživatele catering,
který pro nás připravila společnost MELIVITA s.r.o., což je sociální
podnik, který zaměstnává dlouhodobě nezaměstnané a
zdravotně znevýhodněné. Další akcí měla být výsadba stromů
našich uživatelů spolu s dětmi z mateřské školy, bohužel ani tato
akce se nemohla uskutečnit a poslední plánovanou akcí byl
výlet, dvakrát jsme změnili termín, ale nakonec nebylo možné na
výlet jet. Domluvili jsme se proto se společností OZO, že za
peníze, které nám zbyly, objednáme předplatné novin a
časopisů na jeden rok a to od prosince 2020.
Těšit se můžete na předplatné časopisu Vlasta, Květy,
Překvapení, TV Magazínu, TV mini a Deníku. Doufáme, že vám
předplatné udělá radost a dozvíte se spoustu zajímavých
informací.

Mgr. Šárka Menšíková
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Z DOMOVA KORÝTKO

Spolupráce Domova Korýtko s Úřadem městského
obvodu Ostrava – Jih
Každý rok naše společenské akce pro uživatele v Domově
Korýtko podporuje Úřad městského obvodu Ostrava – Jih.
Bohužel letos kvůli pandemii coronaviru se téměř žádné akce
nekonaly, proto vznikl nápad, že by úřad mohl zakoupit balíčky
pro naše uživatele k Mikuláši a to buď s cukrovinkami, nebo
drogerií. V pátek 4. 12. 2020 nám zástupce úřadu paní
místostarostka Mgr. Dagmar Hrabovská spolu s paní Šárkou
Zubkovou balíčky dovezly. K balíčkům přidaly i krásná přáníčka
k Vánocům s přáním do nového roku od dětí ze Základní školy a
mateřské školy Ostrava – Hrabůvka, Krestova ulice. Našim
uživatelům se balíčky moc líbily a děkujeme za ně. Také bych
ráda poděkovala paní Šárce Zubkové, která naši spolupráci
organizuje.
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Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO

Komfortnější služby
V letošním roce byla pořízena pro zajištění kvalitnější služby
nová pohodlná a bezpečná křesla pro klienty, která jsou i pěkně
barevná.
Klienti, kteří nevlastní televizi
tak mohou část dne trávit
v těchto křeslech a sledovat televizi a.
a ostatní dění na oddělení.
Řada klientů v roce 2020
měla také pořízeno novou polohovatelnou postel včetně nové
matrace.
Velký dík patří panu řediteli za zajištění finančních prostředků
na tyto pomůcky.
V letošním roce jsme také plánovali uskutečnit pravidelná
Setkávání u čaje - za lepším přístupem ke stáří. Jednalo se o
projekt v rámci dotačního Programu na podporu zdravého
stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020. Projekt byl
Moravskoslezským krajem podpořen v celkové výši 30 tis. Kč.
Uskutečnilo se ale pouze jedno setkání a jedno vystoupení s
názvem „Tři židle“ + byly pořízeny informační materiály pro
osoby blízké a zbylé finanční prostředky ač neradi budeme
vracet..
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Rostislav Mrlina

Z DOMOVA KORÝTKO

Retro koutek - výzva
Vážení čtenáři našeho zpravodaje z „ Domova Korýtko“!
V rámci podpory práce s životními příběhy našich klientů
bychom byli rádi, kdybyste nám doplnili náš začínající „Retro
koutek“, který by měl být funkční a připomínat „staré časy“.
Koutek bychom rádi vybavili také starým nádobím, starými
obrazy, vymalovali ho klasickým válečkem, apod.
V případě, že byste měli nějakou nepotřebnou „retro věc“, rádi
bychom ji na DZR uvítali. Děkujeme.
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Rostislav Mrlina

Z DOMOVA KORÝTKO

Ozdoby
Na oddělení C4 máme v letošním roce ozdoben vánoční
stromeček háčkovanými vločkami a hvězdami. Na stromu se
najde i anděl.
Ozdoby nám uháčkovala paní Naďa Onderková z B2. Vločky i
hvězdy jsou moc krásné, všichni je obdivují a my tímto paní
Onderkové moc děkujeme.
Paní Naďo, jste moc šikovná. Děkujeme a přejeme krásné
vánoce.
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Anna Fischerová

Z DOMOVA KORÝTKO

Dvojí využití dýní
V podzimních měsících zdobilo vstupní prostory aranžmá z
dýní. Několik týdnů jsme se mohli kochat
jejich krásou.
Výstavka skončila adventem a hledalo se využití krásných
plodů dýní. Na oddělení C4 jsme si pár plodů odnesli a
vzhledem k tomu, že všechny dýně byly jedlé, využili jsme je na
uvaření chutné polévky.
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Anna Fischerová

Z DOMOVA KORÝTKO

Covid zóna C1
Od 1. 11. 2020 jsme musely den ze dne změnit chod našeho
patra z důvodu pozitivity na covid 19 u našich uživatelů služby,
kteří po testování vyšli pozitivní.
Uživatelé služby, kteří byli negativní jsme musely přestěhovat na
patra B3 a C2. Pozitivní uživatelé těchto pater jsme si převážely k
nám do covid zóny. Celkem jsme měly 31 uživatelů covid
pozitivních.
Po dobu 40ti dnů, kdy trvala u nás covid zóna jsme si přivezly
celkem 26 uživatelů z jiných pater (B3, B4, C3, C2, DZR).
V covid zóně jsme se snažily o maximální péči, né pouze
fyzickou, ale hlavně duševní nebo-li psychickou. Pro všechny
uživatelé to bylo velmi složité. Dozvěděli se, že mají covid
pozitivitu, museli opustit svůj pokoj, své patro a viděli celý den
pouze tzv. kosmonauty. (Tak nás uživatelé z naší zóny
pojmenovali).
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Z DOMOVA KORÝTKO

Tímto jsme poznaly spoustu nových lidi s dobrým srdcem.
Snažily jsme se o to vytvořit i přesto dobrou náladu a společně
to zvládnout , co nejlépe.
Většinu uživatelů služby mělo možnost vrátit se zpět na svá
jednotlivá patra. 10ti lidem se už to bohužel nevyplnilo. A my se
ještě teď vyrovnáváme z jejich ztrátou. Nejhorší okamžiky pro
nás byly, kdy se stav uživatele z hodiny na hodinu zhoršil a nastal
konec. I přesto jsme se snažily být u nich, aby neodcházeli sami z
tohoto světa.
I za tu krátkou dobu nám tito lidé přirostly k srdci.
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Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO

Děkujeme patrům za milé dárečky a povzbuzení nás v této tíživé
době, velmi milé nás překvapila slečna Terezka (studentka v
pracovní povinnosti), která nám poslala sladký životabudič.
Děkujeme panu řediteli Janu Seidlerovi, p. vrchní Lence
Knotkové, p. Kristýně Slané za poskytnutí veškerých pracovních
pomůcek, které nás po celou dobu chránily. Jeho manželce za
vynikající štrůdl, na kterém jsme si velmi pochutnaly.
Děkujeme, že andělé při nás stojí a stály po celou dobu
testování, kdy my jako personál jsme stálé pozitivní, ale testy
nám vycházely a vycházejí negativní.
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Z DOMOVA KORÝTKO

Nejvíce chceme poděkovat patru C3, panu Pepovi Chovancovi,
Petře Pavelkové a Zuzce Prusákové, kdy pro nás připravili
nádherné překvapení v podobě poděkování za péči, kterou jsme
věnovali jejím uživatelům služby, kdy byli u nás v covid zóně.
Dostaly jsme nádherný dort, vánoční hvězdu a obrázky nás jako
„ kosmonautu“. Držely jsme slzy na krajíčku, bylo to pro nás
velmi emočně silné.
Děkujeme a víme, že ještě není konec, ale snad budeme mít
aspoň chvíli na odpočinek a na nabrání nových sil.
Řídíme se heslem: „Když nemůžeš, přidej víc“.
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COVID TÝM C1

Z DOMOVA KORÝTKO

Příprava na Vánoce
„Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé…“. Protože se
Vánoce kvapem blíží a na všech střediscích už voní vánoční
cukroví, i my jsme se s vervou pustili do příprav.

Zdobení stromečku k Vánocům
neodmyslitelně patří. Víte, že tato tradice
pochází z Německa a původně byl
stromeček zdoben jablky, ořechy a
jinými potravinami?
My jsme letos vsadili na kombinaci
slaměných a dřevěných ozdob.
Když už byl stromeček ozdobený, začali jsme s pečením cukroví.
Tradičně nesměly chybět vanilkové rohlíčky, linecké a rumové
kuličky.

Aby na nás kouzelná vánoční atmosféra dýchala ze všech stran,
nazdobili jsme si středisko i pokoje papírovými dekoracemi.
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Z DOMOVA KORÝTKO

Byla to sice dřina,
ale stálo to za to.

No a protože po práci má vždy přijít zábava, nemohli jsme
opomenout tradiční vánoční Bingo.

My už jsme na Vánoce
připraveni a co vy?

Závěrem bych chtěla za celý
kolektiv střediska B4 poděkovat
rodinným příslušníkům našich
uživatelů, kteří nám během
celého roku vyjadřovali podporu.
Děkujeme Vám za spolupráci
a těšíme se na další setkání s Vámi.
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Mgr. Lenka Kokešová

Z DOMOVA KORÝTKO

Adventní čas na C2
Před první adventní neděli dostali uživatelé našeho domova
příležitost poslat někomu pozdrav či poděkování a přidat se tak k
poselství a poslat pozitivní zprávy do světa. Tuto akci organizoval
Akord Ostrava – Zábřeh. Vzkazy pak byly promítány v rámci
projektu „Netradiční rozsvícení vánočních stromů“ a to v neděli
29. listopadu 2020 v městském obvodu Ostrava – Jih, kdy mezi
devatenáctou a dvacátou hodinou bylo rozsvíceno pět
symbolických světelných stromů. Z této akce probíhaly on-line
streamy na Facebooku a YouTube kanále Akord Ostrava –
Zábřeh. A my na oddělení C2 jsme se této výzvy ujaly a spolu s
uživatelkami jsme natočily poslání, které jsme na tuto akci
zaslaly. Pokud budete chtít, můžete se na něj podívat:
https://www.youtube.com/watch?v=lC01gjEZK8E. Moc nás
potěšilo, že se toto video líbilo i vedení domova a také, že jsme
dostaly poděkování přímo od organizátorů této akce.
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Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO

Adventní věnec
Letos připadla první adventní neděla na 29. 11. 2020, proto jsme
si v tomto týdnu vyrobily adventní věnec. Tentokrát jsme
nezvolily klasický adventní věnec, ale ozdobily jsme dřevěné kolo
uřezané z kmene stromu. Aby šla práce uživatelkám od ruky,
popíjely u toho horký a krásně vonící grog. Z výsledku měly
uživatelky obrovskou radost.
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Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO

Výzdoba na C2
Výzdobu na oddělení C2 jsme začali výrobou sněhuláka, jehož
tvoření nám dalo pořádně zabrat. Využily jsme zbytky látek,
které jsme doma měly, posloužily také klacky původně určené k
rajčatům. Polovinu šály sněhulákovi upletla naše paní Jiřinka a
druhou polovinu dopletla paní Pavla Adámková, která také našila
sněhulákovi klobouk, oči, nos, pusu, knoflíky a celého sněhuláka
s naší pomocí zkompletovala, za což jí moc děkuji.
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Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO

Sněhulák na C2
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Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO

Skřítek na C2
Aby sněhulák nebyl tak opuštěný, vyrobily jsme mu kamaráda a
to skřítka.
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Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO

Výzdoba patra a strojení stromečku
Chodbu jsme si vyzdobili adventním věncem, na který jsme
přivázali baňky. Rovněž jsme vyrobili adventní věnec na dveře a
to do pracovny personálu a na vstupní dveře na patro, kdy jsme
ozdobili kruhy vyrobené z ruliček papíru. Stromečky máme letos
dva a to ten „živý“, který jsme ozdobili světýlky a slaměnými
ozdobami a druhý stromeček je rám ze dřeva ozdobený světýlky
a baňkami.
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Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO

Ježíškova vnoučata
Jak jsme vás informovali v minulém čísle i letos se náš domov
zapojil do projektu Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“. Také
na naše oddělení C2 dorazily krásné dárky, které udělaly
nesmírnou radost. Děkujeme.
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Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO

Strom splněných přání
Jak jsme vás již informovali v minulém čísle Zpravodaje, byl náš
domov vybráno do projektu „Strom splněných přání“, kdy
hypermarket Globus ve spolupráci s ADROU Ostrava splní našim
uživatelům 140 přání. Globus slib dodržel a dárečky dorazily. V
příštím čísle vás bude informovat, jak se dárky našim uživatelům
líbily.
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Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO

Dopis do Mateřské školy Pastelka
Našim uživatelkám velice chybí návštěvy dětí z Mateřské školky
Pastelka, se kterými byly zvyklé něco tvořit a strávit tak krásné
společné chvilky. Jedné naší uživatelce se zrodil nápad, že dětem
napíše alespoň krátký pozdrav, aby věděly, že na ně myslíme a
doufáme, že za námi budou moci v příštím roce do domova
přijít.
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Mgr. Šárka Menšíková

HISTORIE A SOUČASNOST

Nezapomenutá Ostrava

1.

2.

3.

Poznali jste místa na fotografiích? Správné odpovědi naleznete
v závěru.
Zdroj: https://www.google.com/
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Mgr. Lenka Kokešová

KVÍZ

Vánoční kvíz:
1. Co je advent:
a) Název pro vánoční nadílku
b) Období čtyřnedělního očekávání narození Vykupitele
c) Název obchodního šílenství v prosinci
2. Jak se nazývají všechny adventní neděle?
a) Zářivá, nebeská, hvězdicová, větrná
b) Železná, bronzová, stříbrná, zlatá
c) Žlutá, modrá, červená, zelená
3. Co podle tradic přináší do domu jmelí:
a) Svatbu, děti a následný rozvod
b) Neštěstí
c) Štěstí, lásku, ochraňuje proti zlým čarodějným silám
4. Co symbolizují jednotlivé části vánočního stromečku:
a) Kořeny značí Ježíška, kmen symbolizuje Santu Clause a jeho
větve znamenají Mrazíka
b) Kořeny značí Peklo, kmen symbolizuje Očistec a jeho větve
znamenají Nebe
c) Kořeny značí Dárky, kmen symbolizuje Kapra a větve
znamenají Bramborový salát
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KVÍZ

5. Kolik druhů cukroví má být na svátečním stole:
a) Dvanáct – symbolicky na každý měsíc v roce
b) Sedm - jako je dnů v týdnu
c) Žádný – přináší to smůlu
6. O Štědrovečerní večeři jíme obvykle:
a) Trhané vepřové maso se zelím a knedlíkem
b) Smaženého kapra
c) Žemlovku
7. Svátek Tří králů připadá na:
a) 24. prosince
b) 6. ledna
c) 1. května
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Mgr. Lenka Kokešová

KVÍZ

Zimní sudoku:
Dokreslete obrázky tak, aby se v žádném sloupci ani řádku
obrázek neopakoval.
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Řešení:
VÁNOČNÍ KVÍZ:
1. b)

5. a)

2. b)

6. b)

3. c)

7. b)

4. b)
ZIMNÍ SUDOKU:

NEZAPOMENUTÁ OSTRAVA
1. Český učitelský ústav, dnes bytový komplex

2. Nádraží Svinov
3. Výhled na ulici Rudnou
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