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Jaký bude rok 2017?
To nám samozřejmě ukáže až čas.
Rok 2017 přinese celkové zvolnění a zklidnění, které už všichni
s nedočkavostí vyhlížíme. Odpočinek, který tolik potřebujete už je
blízko. Tempo, které s rokem 2017 přijde, bude mnohem pomalejší,
než na jaké jsme byli zvyklí. Nejvíce pak tuto výhodu pocítíme ve
zvládání stresových situací. Na takové momenty, které se vám dřív
zdály často bezvýchodné a neřešitelné, budete mít několikanásobně
víc času, a proto k vám jasná a zřetelná řešení přijdou dřív, než se je
budete snažit sami složitě najít.
Může se vám zdát, že pozvolný průběh roku 2017 s sebou přináší také
určitý pocit nudy a nedostatečného vyžití, ale buďte rádi, že si po
předchozím, hektickém roku 2016 alespoň trošku odpočinete. Naučte
se relaxovat, obvolejte známé, o kterých jste už dlouho neslyšeli a
prostě se jen zeptejte, jak se jim daří. Upevněte své přátelské a
partnerské vztahy. Odpočívejte. Právě poklidná plavba, kterou nám
rok 2017 přináší, je přesně to, co jste už dlouho potřebovali a i když
se na ní může objevit sem tam nějaká menší, nebo i veliká vlna,
všechno nakonec zvládnete a překonáte.

Ocenění pracovníků v sociálních službách
V prostorách historické radnice proběhl slavnostní akt „Ocenění
pracovníků v sociálních službách“. Říká se, že úroveň společnosti se
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pozná podle toho, jak dokáže pečovat o své staré, nemocné a
hendikepované lidi. Město, stát nebo organizace zřizují takováto
zařízení, řídí a koordinují je, ale všechno je o lidech. O obyčejných
lidech, kteří jsou svou prací, elánem a energií neobyčejní. A za to jim
patří náš velký dík.
Domov Vesna, p. o. ocenil za významnou a kvalitní práci
administrativní pracovnici paní Věru Chýlkovou a koordinátorku
přímé péče paní Ladu Švehelkovou, DiS. Za jejich příkladnou práci jim
patří poděkování a přání energie a pozitivního myšlení do dalších let.
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Výsledky dotazníkového šetření
Spokojenost s prostředím v Domově Vesna
S prostředím domova (bezbariérovost, osvětlení, nábytek atd.) bylo
spokojena převážná většina uživatelů (90% uživatelů)
Spokojenost se zaměstnanci (pracovníci přímé péče, zdravotníci,
sociální pracovnice, aktivizační pracovnice)
Se zaměstnanci jsou uživatelé velmi spokojeni či spokojeni. (98%)
Spokojenost s prádelnou a úklidem na pokojích
Uživatelé jsou velmi spokojeni a spokojeni (92%)
Spokojenost se stravováním
Dle dotazníků jsou uživatelé velmi spokojeni v oblasti dostatku jídla,
doby podávání a dostatku času na konzumaci jídla. 30% uživatelů je
nespokojeno s teplotou jídla a chutí jídla a jeho pestrostí.
Připomínky:
Více ovoce a zeleniny
Umývání stolů v době, kdy do obědvávají (v jídelně)
Tvrdé máslo
Snídaně dříve než v 8:30
V pondělí guláše nebo luštěniny – dát jiný den
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Obměna večeří – nevyhovují kyselé ryby
Chování, ochota a vstřícnost zaměstnanců
Uživatelé v tomto okruhu otázek odpovídali Ano, vždy v 88% jsou
zaměstnanci ochotní, vstřícní a zdvořilí.
Podávání připomínek, stížností, pochval
Uživatelé v 70% ví, jak a kde podávat připomínky, stížnosti, pochvaly.
Očekávání od poskytované služby a doporučení našeho zařízení
V převážné většině dotazovaným uživatelům byla splněna očekávání
od poskytované služby a Domov Vesna by doporučili svým známým.
(85%).

Úprava cen za ubytování a stravu na rok 2017
Úhrada za ubytování je stanovena ve výši 190,- Kč/den
Úhrada za stravu:
- dieta normální a šetřící – 145,- Kč/den za celodenní stravu
- dieta diabetická, diabetická šetřící, přísně šetřící –
146,- Kč/den za celodenní stravu

- MIX – 148,- Kč/den za celodenní stravu
- pro diabetiky možnost sjednání druhé večeře – 5,- Kč
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- v měsíci lednu obdržíte nové předpisy úhrad.

Důchodové výměry
Koncem prosince a v průběhu měsíce ledna Vám budou společně s
důchodem přicházet i důchodové výměry.
Kdo chce mít svůj důchodový výměr uložen ve své složce, přineste jej
sociálním pracovnicím.

Deputátní uhlí za rok 2016
Co je třeba doložit:
Vyplnit daňové prohlášení
Kopii důchodového ústřižku s datem leden 2017
Dopis DIAMU

Inkontinenční pomůcky
Změna v úhradách za předepsané inkontinenční pomůcky, VZP pleny, vložky, atd.
Bližší informace se dozvíte v lednu, kdy budeme mít nové informace z
pojišťoven.
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Ohlédnutí za proběhlými akcemi
Turnaj v kuželkách Havířov
Tradičně jsme se zúčastnili turnaje v kuželkách v Domově pro seniory
Luna Havířov. Naši senioři se umístili na třetím místě.

Orlovské múzy
Již třetím rokem jsme se zúčastnili festivalu "Orlovské múzy",
pořádané

Sociálními

službami

města

Orlová.

reprezentovali domov svým tancem na židlích.

Naši

senioři
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Podzimní setkání v Karviné
Novým domovem Karviná jsme byli pozváni na podzimní setkání
aktivizačních pracovníků a uživatelů. Kdy jsme měli možnost nejen
získat nové zkušenosti, ale předat i své znalosti.

Výstava spolkové a kulturní činnosti
Již tradičně se v listopadu konala Výstava spolkové a klubové činnosti,
které jsme se zúčastnili i navštívili. Na výstavě se představily spolky,
kluby a organizace, které působí na území města Orlová. Na výstavě
byla prezentována činnost našich seniorů s ukázkami jejich výrobků.
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Muzikofiletika
Naše uživatele navštívily děti z MŠ Čtyřlístek v rámci projektu
"Mezigeneračního setkávání". Na programu byla muzikofiletika tvořivá a zážitková nauka o vnímání hudby.
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Cukrárna
Komunitní

plánování

města

Orlová

uspořádalo

Cukrárnu,

v prostorách Domova Vesna. Této společenské události se zúčastnili
zástupci sociálních služeb v Orlové s uživateli. Na programu byla
přednáška na téma „ Jak bojovat s nemoci ve vyšším věku“, kterou
přednášel MUDr. Milan Moskala. Během programu byly k občerstvení
různé druhy koláčů a buchet. V rámci akce byla vyhlášena i soutěž o
„Nejkrásnějšího podzimníčka“.
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Pečení a zdobení cukroví
Na počátku měsíce si naši senioři mohli vyzkoušet svou zručnost při
pečení a zdobení cukroví. Ozdobené cukroví bylo následně rozdáno
mezi seniory a děti v rámci Mikuláše.

Mikuláš
5. 12. 2016 nám přišly zazpívat vánoční písničky děti z MŠ Čtyřlístek.
Po vystoupení dětí přišel i Mikuláš, který potěšil nejenom naše
seniory, ale i děti. Během akce byla příjemná atmosféra a rozdávalo
se cukroví upečené našimi seniory.

Zpravodaj Domova Vesna

Setkání dobrovolníků
V polovině prosince se konalo předvánoční setkání dobrovolníků,
které pořádalo dobrovolnické centrum Adra Havířov. Tohoto setkání
se zúčastnili dobrovolníci, kteří docházejí do Domova Vesna a
uživatelé, s kterými tráví své volné chvilky.
Divadelní vystoupení ZŠ U Kapličky
Před vánočními svátky naše seniory navštívili žáci ZŠ U Kapličky se
svým

divadelním

představením

"Shrek".

představení seniory potěšilo a velmi se jim líbilo.

Divadelní
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Poděkování
Domov Vesna p. o. děkuje SMO městské akciové společnosti, za
poskytnutou dotaci ve výši 2 000,- Kč na projekt "Chůzí k zdravému
pohybu". Prostřednictvím dotace byl zakoupen motorizovaný cvičný
pedál a rehabilitační pedálový trenažér.
Domov Vesna poskytuje pobytovou sociální službu "domov pro
seniory" a díky poskytnuté dotaci lze podporovat kvalitu poskytované
služby, a tím zvyšovat spokojenost uživatelů služby.
Děkujeme

Nové tváře
Ludmila Gažiková
Opatrovala jsem 2 babičky, maminku, tchýni. Poté
jsem si udělala ošetřovatelský kurz. Práce s klienty
mne naplňuje. Odvděčím se úsměvem. Ve ,,Vesně“
jsem spokojená.
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Významná výročí
Leden
1. leden 1969 – Federalizace ČSSR; rozdělení na Českou socialistickou
republiku a Slovenskou socialistickou republiku (zákon 143/1968 Sb.
schválen 27. října 1968)
1. leden 1993 – oficiální zánik České a Slovenské Federativní
Republiky
16. leden 1969 – Na Václavském náměstí v Praze se upálil student Jan
Palach, který tak protestoval proti sovětské okupaci Československa
27. leden 1945 – Den památky obětí holocaustu a předcházení
zločinům proti lidskosti (váže se k osvobození vězňů v Osvětimi)
18. únor 1932 – Narozen Miloš Forman, významný americký režisér
českého původu
25. únor 1948 – Prezident Edvard Beneš přijal demisi ministrů;
komunisté přebírají vládu v Československu na dlouhých 40 let
2. březen 1824 – Narozen Bedřich Smetana, český a světový hudební
skladatel; jeho nejznámější skladbou je Vltava z cyklu Má Vlast
14. březen 1939 – Slovensko za pomoci Berlína vyhlašuje
samostatnost. Slovenský stát se stává jedním z prvních satelitů
nacistického Německa
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Rekonstrukce náměstí v Orlové
Rekonstrukce centra města odstartovala.
Od 3. 1. 2017 je tedy centrum města oficiálně stavbou a zhotovitel
zahájil její oplocování. V nejbližších dnech dojde ke kompletnímu
oplocení stavby, vybudování přístupu na městský úřad, na poštu, do
České spořitelny a do PRIORU. Budou nainstalována dopravní a jiná
značení stavby, bude zahájeno odstraňování současného mobiliáře, a
pokud to klimatické podmínky dovolí, zahájí se práce na odstraňování
asfaltů.
„Dnešním dnem je ukončen provoz parkoviště před městským
úřadem. Občané mohou svá vozidla umístit na parkoviště bývalé
tržnice na ul. Kpt. Jaroše, popřípadě mohou využít bezplatné
parkování na ul. Rydultowské. Touto stavbou dojde k významnému
omezení pohybu pěších v centru města, proto žádáme občany, aby
respektovali prostor staveniště a řídili se pokyny stavby tak, aby
nebyla ohrožena jejich bezpečnost a zdraví,“ podotýká orlovský
starosta Ing. Tomáš Kuča.
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Babské rady
Jak přežít zimu ve zdraví
1) Dopřávejte si vitamin C
„Právě ten je nejúčinnější v boji proti infekčním onemocněním a viry i
bakterie se ho bojí jako čert kříže,“ tvrdí MUDr. Tomáš Šebek. Velké
množství vitaminu C obsahuje citronová šťáva a všechny citrusové
plody. Vyplatí se koupit si vitamin C i v tabletách.
2) Posilte imunitu
Můžete si koupit drahý preparát k posílení imunity v lékárně, ale jde
to i jinak. Pro zdravou imunitu je důležitý dostatek spánku, pravidelná
fyzická aktivita a vyvážená strava.
3) Nenechte se vysušit
První obrannou linii proti infekci, která proniká zvenku, představuje
kůže a sliznice. „Proto by měly být sliznice dostatečně zvlhčené a kůže
bez prasklin,“ vysvětluje Šebek. Dodržujte pitný režim a kůži
pravidelně hydratujte vhodným krémem.
4) Nekuřte
Je prokázáno, že kuřáci tráví na nemocenské více času. Kouření
oslabuje imunitu a poškozuje dýchací cesty, které jsou proto
náchylnější k onemocnění.
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5) Netopte příliš
Prudké výkyvy teplot oslabují. Doma proto udržujte spíše nižší
teplotu. Kromě pevnějšího zdraví ještě i ušetříte!
6) Choďte ven
Uzavřené

a

nevětrané

prostory

představují

ráj

pro

šíření

choroboplodných zárodků. Proto si pořiďte funkční oblečení a obuv a
choďte i v nečase na procházky.
7) Myjte si často ruce
Myjte si ruce častěji než jindy, veďte k tomu i své členy rodiny. Viry
totiž přežívají na kůži i ve vzduchu až 3 hodiny.
8) Nechoďte mezi lidi
Pokud cítíte, že »na vás něco leze«, vyhněte se místům s větším
počtem lidí. Infekce se tu šíří snadněji.
9) Chraňte i své nejbližší
„Všechny členy rodiny zásobte vitaminy a vysvětlete jim význam
základních hygienických pravidel,“ doporučuje doktor Šebek.
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10) Nepodceňujte očkování
Očkování většinu lidí dokáže ochránit. Musí se každý rok opakovat,
protože virus chřipky se každoročně mění a stejně tak i vakcína.

Na volné chvíle
Babička vysvětluje vnukovi: „Když kašleš, musíš si dát ruku před
pusu.“ Vnuk na to: „Ale babi, mě zuby nevypadnou.“

Mé ženě se v noci zdálo, že jsem milionář. To se zdá mé ženě při
každém nákupu.

Manželka se ptá manžela: „Tak co ta tvoje nová sekretářka?“ „Dobrý,
práce jí jde docela od ruky.“ „A jak se obléká?“ „ Docela rychle.“

Jaký je rozdíl mezi Windows a naší vládou? Žádný – všichni doufají, že
snad příští verze bude lepší.

Přesmyčky:
Změnou kombinace písmen najděte názvy rostlin:

KANAASS
CHMOAN
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CHUTOALB
KÍNREAJT
ĚODPLB
DĚTVELIS
ANALIK
CHAPR

Plánované akce:
18. 1. 17 Canis terapie
2. 2. 17 Ples ,,Casino“
17. 2. 17 práce s interaktivní tabulí, společně s dětmi s MŠ Čtyřlístek
Cukrárna U Růžového stolu
Canis terapie
Velikonoční jarmark v Karviné
Den země
Stavění Májky
Poznali jste rostliny – sasanka, mochna, blatouch, jaterník, podběl, devětsil,
kalina, chrpa)

