Ročník 21.

11/2020

ÚVODEM

Vážení a milí čtenáři Zpravodaje Korýtko!
Prožíváme nelehkou dobu. Neztrácejme však naději a
uchovejme si dobrou mysl. Na shledanou v lepších časech.
Vážená paní Slaná,

dovolte mi, abych Vám pro Zpravodaj Korýtko položil pár
otázek:
Jak se pandemie CoviDu-19 se projevuje v chodu domova?
Domov musel postupně přijmout řadu opatření a dodržovat
nařízení - vládní nebo krajské hygienické stanice. Zaměstnanci
musí od září používat respirátory ke krytí nosu a úst, v případě
podezření z nákazy i další ochranné pomůcky. Není to nic
příjemného ani pro zaměstnance, ani pro klienty. Je horší se
dorozumět. Nesmíme se stýkat všichni současně, byly zrušené
skupinové „celodomovské“ aktivity pro klienty. Snížila se
frekvence porad a více komunikujeme prostřednictvím e-mailů,
nebo si telefonujeme. Je to pro všechny velmi náročná doba.
Bohužel, od počátku listopadu aktivně bojujeme s výskytem
covid pozitivity jak u klientů, tak u zaměstnanců. Snažíme se
dodržovat doporučené postupy a těšíme se, až jednou opět
budeme moci uspořádat nějakou pořádnou veselici nebo
vyrazit na slibované Pustevny. Všem nemocným přejeme brzké
uzdravení.
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ÚVODEM

Zajímalo by mně také jak to všechno působí na psychiku
seniorů?
Pro klienty je tato doba obzvláště náročná. Kontakty s blízkými
jsou omezeny na telefonické hovory, předávání balíčků bez
osobního kontaktu. Od října platí i zákaz opouštět areál
domova. V současné době z důvodu výskytu covid pozitivity
platí omezení pohybu osob po objektu domova. To vše
pochopitelně působí velmi špatně na duševní stav klientů.
Usilujeme alespoň o zpestření činnostmi, které jsou dovoleny doprovod na individuální vycházky, individuální aktivizace.
Pěkný video pozdrav pro klienty natočil Otec Víťa Řehulka z
místní farnosti.
Děkujeme všem, kteří přispívají k zvládnutí náročné situace a
přejeme všem hodně sil a pevné zdraví.

Mgr. Petr Chlebovský, šéfredaktor
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VZPOMÍNKA

17. listopad 1989
17. listopadu 1989 se konala povolená demonstrace k
padesátému výročí uzavření českých vysokých škol. Po jejím
oficiálním ukončení se velká část demonstrantů vydala na
pochod do centra města, aby projevila nesouhlas s tehdejším
komunistickým režimem.
Policie demonstranty postupně obklíčila na Národní třídě a
surově je zbila, což odstartovalo tzv. sametovou revoluci, která
vedla k pádu komunistického režimu. Sametovou revolucí je toto
období nazýváno proto, že kromě událostí právě ze 17. listopadu
nebyla revoluce provázena násilím a během změny režimu nikdo
nezemřel.

Zdroj: https://www.novinky.cz/historie/17-listopad/clanek/17listopad-den-boje-za-svobodu-a-demokracii-cesko-slavi-30-letsvobody-40303337

Mgr. Šárka Menšíková
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Z DOMOVA KORÝTKO

Krouhání zelí na C2
V loňském roce jsme krouhali zelí společně s uživateli oddělení
C1, letos nám to situace neumožňuje, tak jsme si zelí nakrouhaly
samy na našem patře a pak jsme ho předaly na C1, aby ho
naložili. Děkujeme paní Renátě Augustínové, že na nás se zelím
nezapomněla.
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Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO

Krouhání a nakládání zelí na C1
Tak jako vloni i letos jsme se společně pustili do krouhání a
nakládání zelí. Letos jen s malou změnou, a to díky současné
situaci, kvůli které jsme se nemohli u této činnosti setkat s
uživateli patra C2. Proto jsme si práci rozdělili. Uživatelé na C2
začali krouháním a naše uživatelky zbytek zelí dokrouhaly a
následně naložily. Snad se dílo povedlo, stejně jako vloni. 
Tímto patří velké díky našemu panu řediteli, který na nás ani
letos nezapomněl a zelí nám nakoupil.
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Kolektiv C1

Z DOMOVA KORÝTKO

Kadeřnické služby na C2
Naše šikovná PSS paní Zdeňka Šípová našim uživatelům stříhá
vlasy a v případě, že mají uživatelky zájem i jim vlasy nabarví.
Zeptala jsem se jí, co jí k tomu vede. „Dělám to ráda, baví mě to,
snažím se vyhovět lidem, mám z toho dobrý pocit, obzvlášť, když
již delší dobu nedochází kadeřnice na patro, uživatele nemají
návštěvy, tudíž to nemůže zajistit ani rodina.“
Rovněž jsem se zeptala, jak uživatelky tyto „kadeřnické služby“
oceňují. Zde jsem se setkala se značnou spokojeností ze strany
uživatelek služby.
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Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO

Pečení štrůdlu na B2
Na našem oddělení B2 se konalo pečení štrůdlu. Celou akci si
vzala na starost naše pracovnice paní Petra, která donesla vše
potřebné na pečení a rozdělila úkoly každému ze zúčastněných.
Účast byla hojná. Někteří pobyli až do konce, někteří se zdrželi
jen na chvíli. Všichni si ale užili spoustu legrace a nasmáli se.
Bylo krásné pozorovat, jak se všichni bavili a alespoň na chvíli
zapomněli
na
to,
co
se
teď
okolo
děje.
Výsledný štrůdl se poté dal ochutnat nejen ostatním klientům a
zaměstnancům na našem oddělení, ale také jiným oddělením
jako povzbuzení v této náročnější době.
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Mgr. Lucie Olšinová

Z DOMOVA KORÝTKO

Říjnové mlsání na B3 – Tradiční kavárnička
„Sestra Beáta a sestra Petra nám kavárničku v jídelně připravily,
aby nás potěšily. Každému se ke kafíčku na talíře servírovalo
podle přání. Pak se chvíli posedělo, trochu podebatovalo a
koňakem zapíjelo.“
B. Mitáčková, klientka B3
V sobotu 17. 10. 2020 pozvaly pracovnice klienty na tradiční
kavárničku. O zákusky a dobroty nebyla nouze a řeč rozhodně
nestála. Posezení u kávy se sousedy je v této době ten pravý
relax. Klienti se už nyní těší na další společné setkání a my
doufáme, že nynější hygienická opatření brzy skončí.
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Kolektiv střediska B3

Z DOMOVA KORÝTKO

Říjnové mlsání na B3 – Smažení placek
„Už je podzim, listí padá, na zahradách vše uvadá. Aktivity jsou
zastavené, návštěvy zakázané a karanténa je tu zas. Sestra
Barbora pro nás něco připravila, aby nás trochu potěšila a
hlavně pohostila. Ona nejlepší dělá placky bramborové, proto
titul královny od nás dostala.“
B. Mitáčková, klientka B3
22. 10. 2020 proběhlo na oddělení B3 posezení a smažení
bramboráčků. Jedna z klientek se chytla smažení u plotny a na
talíře sázela jeden placek za druhým. Všichni byli spokojeni, že se
na chvíli setkali, popovídali si a pochutnali si na připravených
dobrotách.
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Kolektiv střediska B3

Z DOMOVA KORÝTKO

Říjnové mlsání na B3- Jablka v županu
„„Ve dvou se to lépe táhne. Nová sociální pracovnice a sestra
Boženka nás pozvaly, abychom jim pomáhaly. Jablka se oloupaly,
rozkrájely, jaderničky vyřezávaly a pak se na tenké plátky krájely.
V těstě na palačinky se máčely a pak vysmažovaly. Poté se na
stolky v jídelně servírovalo. Byl to skromný poobědní dezert.“
B. Mitáčková, klientka B3
Paní Boženka přišla, kromě obrovské tašky domácích bio
jablíček, také s nápadem na výrobu jablek v županu a hned 23.
10. 2020 jsme se do toho pustily. Bylo potřeba jablka oloupat,
nakrájet a připravit těsto. Přítomné dámy byly tak šikovné, že
brzy nebylo co dělat. Každá se svým dílem zapojila. Při čekání na
vysmažení jablíček si daly zimní kořeněné čaje a příjemně si
popovídaly. Jablka v županu si pak mohli i ostatní klienti
nabídnout po obědě. Byla to pro všechny příjemná vzpomínka
na dřívější časy.
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Kolektiv střediska B3

Z DOMOVA KORÝTKO

Pobyt venku a zprostředkování kontaktu manželům
I za chladnějšího počasí umožňujeme našim uživatelům pobyt
venku, jsme moc rádi, že máme přímo z našeho patra terasu.
Také se snažíme umožnit fyzický kontakt manželům, kteří jsou
odkázání na komplexní ošetřovatelskou péči a bez pomoci druhé
osoby by tento kontakt neměli.
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Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO

Pečení na C2
Naše paní Vlasta dostala od dcery krabici krásných jablíček, tak
bylo v plánu, že z nich upečeme jablečnou bábovku. Ale
najednou si to naše tři „pekařky“ rozmyslely a nakonec zvítězil
jablečný koláč.
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Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO

Báseň
Barunce
Hádej, hádej, Barunko,
co je mi tak Třeba jak slunko,
Ty to nevíš moje milá?
No přece Tvůj úsměv, děvenko.
Úsměv Tvůj mě potěší,
Pohladí duši mou, nejvíce Ti sluší.
Radost Tvá, je i mou a celého okolí
Přitom Tě to celkem nic nestojí.

Paní Zdenka B2
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Z DOMOVA KORÝTKO

Projekt „Úsměv do schránky“
Na přání kolegyně jsem náš Domov Korýtko přihlásila do
projektu „Úsměv do schránky“. Cílem tohoto projektu je
zprostředkovat formou pohlednice vlídná slova klientům v
domovech pro seniory a dalších státních i nestátních zařízeních,
kteří jsou kvůli bezpečnostním opatřením ochuzení o přímý
kontakt s rodinou či dobrovolníky. Úsměv do schránky je
iniciativou
dobrovolníků
ze
studentské
neziskové
organizace Mise naděje, kteří se orientují na pomoc seniorům.
Myšlenka podpory na dálku vznikla v době karantény, přesněji v
polovině dubna 2020, díky které si mohl každý z nás na vlastní
kůži vyzkoušet, jaké to je, být mezi čtyřmi stěnami v omezeném
kontaktu se světem.
Do tohoto projektu je zapojeno celkem 158 domovů a již bylo
odesláno 7 447 pohlednic. Také k nám již nějaké pohlednice
dorazily, tak doufáme, že vás potěší.
Zdroj: https://usmevdoschranky.cz/
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Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO

Projekt „Ježíškova vnoučata“
I letos se náš domov přihlásil do projektu „Ježíškova vnoučata“.
Ježíškova vnoučata jsou projektem Českého rozhlasu, který od
roku 2020 patří pod křídla Nadačního fondu Českého rozhlasu.
Ježíškova vnoučata samotná vznikla v roce 2016 na dvorku
jihlavského Českého rozhlasu, kde se tamní redaktorka Olga
Štrejbarová, po návratu z natáčení v domově důchodců,
rozhodla přinést do těchto zařízení více radosti a života. Doslova
na koleni se pustila chvíli před Vánoci do práce a během prvního
ročníku se za pomoci kamarádů, dobrovolníků a dárců podařilo
splnit skrze facebookovou skupinu Ježíškova vnoučata zhruba
šest stovek přání babiček a dědečků v domovech na Vysočině,
Brně nebo Lysé nad Labem. Zkrátka napsala e-mail do domovů s
nabídkou, že chce jejich klientům splnit přání a potřebuje pomoc
v podobě seznamů "pro Ježíška". Sama nevěděla, jestli to
dokáže. Věřila v dobrá srdce lidí. A povedlo se. První seznam
přání vyvěšený na facebooku pocházel z třebíčského domova.
Lidé si dvacítku přání rozebrali do dvou hodin. Další pak už do
pěti minut. A pak...pak už volali po dalším seznamu přání k
plnění. Bylo jasné, že Ježíškova vnoučata mají šanci na život.
Aktivity si všiml Český rozhlas, pustili se společně do spolupráce
a vznikl celonárodní projekt, který hned ve svém druhém
ročníku dokázal potěšit téměř dvacet tisíc seniorů.

Zdroj: https://jeziskovavnoucata.rozhlas.cz/p/o-projektu
Děkujeme všem, kteří přání pomohli uživatelům sepsat a hlavně
Karolíně Švajdové, která má projekt za náš domov na starost a
dokáže přání popsat tak hezky, že budou všechna splněna. V
příštím čísle vám některá přání představíme a již teď se moc
těšíme. Bohužel dárky nebudou moct být předány osobně.
A z vlastní zkušenosti mohu říct, že je to nádherný pocit stát se
„Ježíškovým vnoučetem“, což také vy, co se zapojujete můžete
potvrdit.

Mgr. Šárka Menšíková
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Z DOMOVA KORÝTKO

Projekt „Strom splněných přání“
Dalším projektem do kterého jsme se zapojili je „Strom
splněných přání“, který organizuje hypermarket Globus ve
spolupráci s ADROU Ostrava. Globus splní našim uživatelům 140
přání. Na každé patro vychází cca 20 přání, která jsou opravdu
různorodá, tak doufáme, že budou všechna splněna. Opět děkuji
všem, kteří s přáním pomáhali a samozřejmě Karolíně Švajdové,
která bude dohlížet na splnění přání.
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Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO

Poděkování rodinným příslušníkům
Děkujeme rodinným příslušníkům, kteří na nás v této nelehké
době myslí a posílají vzkazy plné naděje a přání hlavně hodně
zdraví všem. My jim na oplátku posíláme fotografie našich
uživatelů.
Tady pár ukázek:
Dobrý den, děkujeme za foto naší babičky. Přejeme Vám Všem v
domově pevné zdraví.
Jsem vděčná za každou fotografií a hned posílám dál, přeji
hlavně zdraví, držte se.
Děkuji za fotky. Moc povedené. Všechny zdravím. Držte se.
Děkujeme, s přáním pevného zdraví Všem.
Moc děkuji za zájem, péči a také přeji hlavně pevné zdraví.
Přeji všem pevné zdraví …
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Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO

Příprava na Vánoce na C2
Protože se blíží Advent – začaly jsme s krájením s sušením
jablíček, které pak použijeme jako ozdoby na vánoční stromek
nebo k dekoraci.

Všechny aktivity uváděné v tomto čísle Zpravodaje probíhaly
pouze na patrech, v době kdy byly povoleny.

Nejznámějším symbolem adventu je adventní věnec, na kterém
jsou čtyři svíčky, které se postupně zapalují každou neděli až do
Vánoc a slouží jako symbolický odpočet před Štědrým dnem.
•
•
•
•

1. adventní neděle – 29. listopadu
2. adventní neděle – 6. prosince
3. adventní neděle – 13. prosince
4. adventní neděle – 20. prosince

18

Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO

Naše nová sociální pracovnice
Do našeho týmu sociálních pracovnic přibyla nová kolegyně,
která nastoupila 20. 10. 2020 a tou je slečna Mgr. Lucie Olšinová,
která bude pracovat na oddělení B2 jako zástup. Také slečnu
jsem požádala o rozhovor, ve kterém jsem se dozvěděla, že
slečna vystudovala střední odbornou školu v Porubě, obor
kosmetické služby. Toto povolání ji však neuspokojovala a stále
více si byla jistá tím, že chce pracovat v sociálních službách,
proto také začala studovat Ostravskou univerzitu, Fakultu
sociálních studií, obor sociální práce v bakalářském studiu. Aby
poznala i jinou univerzitu, rozhodla se studovat navazující
magisterské studium na Univerzitě Palackého v Olomouci, obor
charitativní a sociální práce se zaměřením na řízení v sociálních
službách.
Lucka ráda chodí do přírody, na hory, svůj čas věnuje pejskovi,
zlatému retrívru jménem Enny, kterému jsou teprve 4 měsíce.
Slečna se svěřila, že možnost pracovat u nás v domově je pro ní
splnění touhy pracovat se seniory.
Popřála jsem jí, ať je zde spokojená a získá cenné pracovní
zkušenosti.
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Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO

Rozhovor s paní Onderkovou o háčkování
Paní Onderková je v našem Domově již 4 roky. Na otázku „Jak je
tady spokojená?“ odpovídá s humorem sobě vlastním: „No
musím tady být.“ Jiné než upřímné odpovědi se od ní nedočkáte.
Paní Onderková je veselá a upřímná žena a kam přijde, tam je
zábava
a
člověk
se
s
ní
nasměje.
Ráda navštěvuje všechny aktivity, které Domov nabízí. Tedy
kromě
kuželek,
ty
nemá
ráda.
Dny tráví na pokoji háčkováním a pletením. Pro Domov už toho
upletla spousty a není nikdo, kdo by na její výrobky nenarazil.
Zelenina, zvířata, vánoční ozdoby, ubrusy, to vše je práce paní
Onderkové. „Někdy se divím, co vše jsem udělala.“
Háčkovat se naučila už v mládí od maminky. Později se vyučila
pánskou krejčovou. Sama říká, že musí pořád něco dělat, jinak by
se nudila. „Nikdy nevím, co to bude, tvořím podle své
představivosti.“
Smysl pro humor paní Onderkovou neopustil ani během focení.
Naopak říkala, ať se všichni zasmějí!
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Mgr. Lucie Olšinová

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

Doplňte zvíře do rčení:
1)

Udělal …………………………… zahradníkem.

2)

Na kole se špatně jezdí po ……………………………. hlavách.

3)

Jsou to úplně zbytečné a malicherné …………………… války.

4)

Rozumí tomu jako ……………………………………… petrželi.

5)

Tváří se, že se ho to netýká, dělá mrtvého ……………………… .

6)

Je to jako házet perly ………………………….. .

7)

Všechno přehání, dělá z ………………………… …………………… .

Co mají tato slova společného:

1)

Chvalitebný, nedostatečný, výborný: …………………………….

2)

Kréta, Korsika, Ibiza, Korfu: …………………………………..………

3)

Motýlek, prsa, kraul, delfín: …………………………………………

4)

Rohovka, duhovka, čočka: …………………………………………..

5)

Klokan, koala, ptakopysk: ……………………………………………

6)

Jezevčík, buldok, doga: ……………………………………………….

7)

Čaj, grog, espreso, čokoláda: ……………………………………...
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Mgr. Lenka Kokešová

ZÁVĚR A ŘEŠENÍ

Šéfredaktor: Mgr. Petr Chlebovský
Grafická úprava, editace, příspěvky: tým pracovníků
Fotografie z Domova Korýtko: zaměstnanci Domova Korýtko
Řešení:
DOPLŇTE ZVÍŘE DO RČENÍ:
1 – Kozla

5 - Brouka

2 – Kočičích

6 - Sviním

3 – Žabomyší

7 – Komára velblouda

4 - Koza

CO MAJÍ TATO SLOVA SPOLEČNÉHO:
1 – Hodnocení ve škole

5 – Zvířata žijící v Austrálii

2 – Ostrovy

6 – Psí plemena

3 – Plavecký styl

7 – Horké nápoje

4 – Části oka
NEZAPOMENUTÁ OSTRAVA
1. Slezskoostravský hrad
2. Škola v Nové Bělé
3. Sokolský dům v Přívoze
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