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Důležité informace z Domova 
V červenci proběhne výběr plateb za ubytování, stravu a služby pro klienty 

Domova pro seniory, kterým přijde důchod z ČSSZ hromadným 

seznamem v pondělí 16. července 2012, kdy si klienti od 12:30 do 13:30 

hodin mohou přijít do pokladny pro zůstatky z důchodu.  

Klientům, kteří ze zdravotních důvodů nemohou přijít, donese zůstatek 

z důchodu paní pokladní s doprovodem pracovnice sociálního úseku 

dopoledne v pondělí 16. července do jejich pokoje.   

 
 

V srpnu proběhne výběr plateb za ubytování, stravu a služby pro klienty 

Domova pro seniory, kterým přijde důchod z ČSSZ hromadným 

seznamem ve středu 15. srpna 2012, kdy si klienti od 12:30 do 13:30 

hodin mohou přijít do pokladny pro zůstatky z důchodu.  

Klientům, kteří ze zdravotních důvodů nemohou přijít, donese zůstatek 

z důchodu paní pokladní s doprovodem pracovnice sociálního úseku 

dopoledne ve středu 15. srpna do jejich pokoje.   
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Nové tváře v našem Domově 

 

Rádi bychom mezi námi přivítali nové obyvatele, kteří se do našeho 

Domova přistěhovali.  

13. dubna 2012  Jindřich Plšek 

   17. dubna 2012  Jarmila Krupková 

    Ludmila Gildainová 

25. května 2012  Jaroslav Kovařík 

    Libuše Kovaříková 

 
Vítejte mezi námi! 

 

Opustili nás 

Věnujme vzpomínku těm, kteří nás opustili. 

2. dubna 2012   Marie Wendlová 

      9. dubna 2012      Zdeňka Kusáková 

       11. dubna 2012   Jarmila Netková 

       22. dubna 2012   Marie Prokopová 

        7. května 2012   František Dostálek 

      11. června 2012       Milada Šípková 

Nechť odpočívají v pokoji 



4 
 

Co se u nás dělo? 
 

Pálení čarodějnic 

Ve středu 25. dubna 2012 jsme se rozhodli, že 

uspořádáme Pálení čarodějnic. Zprvu sice 

počasí hrozilo, že nám žádné pálení nedovolí, 

ale jakmile jsme se sešli u ohniště, mraky se 

rozehnaly a vysvitlo sluníčko. Čarodějnic jsme 

zpečetili její osud na hranici. Zábavu 

rozproudila harmonika pana Popeláře. Dalším 

bodem na programu bylo stavění májky, 

kterého se ujal pan ředitel. Nechybělo 

občerstvení, tentokrát párky opečené na grilu. Kdo chtěl tradičnější 

variantu, ten si mohl párek opéci na ohni.  

 

Vystoupení Motýlku 

Potěšit kouskem ze svého umění nás přišly děti z pěveckého sboru 

Motýlek. Paní učitelky s dětmi si připravily pásmo pěkných písniček za 

doprovodu klavíru. Na zobcové flétny zahrály i dvě holčičky a předvedly 

nám, co se již naučily. Bylo to opravdu příjemně strávené dopoledne. 
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Vystoupení klientů z Moravské Třebové 

V pondělí 4. června si pro nás připravili hudebně zábavné vystoupení 

klienti z Domova pro seniory v Moravské Třebové. Tentokrát nacvičili 

písničky s ústřední tématikou zvířat. Přestávky mezi písničkami vyplňovali 

vtipy také o zvířátkách. Celé pásmo bylo opravdu pěkné, obdiv patří nejen 

klientům, ale také zaměstnancům, kteří pomáhali s tréninkem písní. 
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Oslava významných jubileí 

 

V pondělí 7. května jsme oslavili významné jubileum, jedna z klientek 

paní Anna Šilarová, se totiž narodila přesně 

před sto lety, tedy 7. května 1912. 

Pogratulovat přišli příbuzní, nechyběla ani 

starostka, paní Stanislava Švarcová a 

ředitel Domova, pan Milan Minář. Paní 

Šilarová po všech blahopřáních s bravurou 

sfoukla „100“ na dortu. Pak už přítomní 

mohli slavit v plném proudu.  

 

 

 

 

 

V pátek 22. června jsme oslavili další sté narozeniny. Tentokrát byla 

oslavenkyní paní Marie Priknerová. 

Blahopřát přišla početná rodina, ke 

gratulacím se připojila i paní starostka 

a sociální pracovnice, Marcela 

Knápková. Oslava byla zpestřena 

vystoupením žákyň ze Základní 

umělecké školy a prezentací o životě 

oslavenkyně, kterou připravil synovec. 

Po oficiálním přípitku se rozproudila 

zábava.  

 

 

 

My jen můžeme doufat, že takovýchto oslav budeme pořádat více. 
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SSttaarráá  ??eemmeessllaa  ––  

bbeeddnnáá??ssttvvíí  

 

Bednářství je jedním z nejstarších řemesel 

zpracovávajících dřevo u nás. S rozkvětem vinařství a pivovarnictví rostl i 

význam a potřeba bednářů, protože se velká část zboží převážela právě v 

sudech. 

Bednářské řemeslo se dělilo na bečváře, bednáře, neckáře, korytníky, 

pouzderníky a mnoho dalších. Nejdříve se bednáři od bečvářů rozlišovali 

sortimentem (bednář vyráběl běžné dřevěné nádobí z „bílého“ měkkého 

dřeva - vany, škopky, bečky, dřezy, džbery, putny, vědra, máselnice, 

apod.). Bečvář dělal bečvy, sudy (sudy ležácké - 1000 až 10 000 litrů, sudy 

transportní - 10 až 800 litrů) a kádě z „černého“ dubového a bukového 

dřeva.  

Bednářské nádobí se zprvu stahovalo dřevěnými obručemi – ty si bednář 

vyráběl z březových, lískových habrových 

či jiných materiálů. Bečváři pobíjeli své dílo 

obručemi kovovými. V 19. století 

bednářství a bečvářství splynulo a postupně 

jej vytlačila kovovýroba a stále levnější 

kovové nádobí, které se dostávalo do 

domácností a vytlačilo tak tradiční dřevěné 

nádoby. 

Bečkářské produkty se podle archeologických nálezů objevovaly již v 

osmém a devátém století na území Velké Moravy. O nutnosti užívat 

dřevěné nádoby k uchovávání vína se již v 8. století objevila zpráva o 

zákazu Karla Velikého, který zakázal uchovávání vína v kožených vacích. 

Svoje místo v řemesle bednářském zaujali také smolaři, kteří zpracovávali 

smolu a vylévali jí sudy. Mezi bednářské povinnosti patřila ale i údržba 

sudů, zejména těch obecních, které se používaly při 

hašení požáru. 

Malé sudy, soudky, jmenovitě i „bečky“ a někdy pro 

tento účel „prostice“ sloužily k p řepravě soli, zejména 
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vodní přepravou. Vešlo se do nich okolo 80 kg soli, vlastní bečka vážila 

asi 7 kg. Byly staženy březovými obručemi. Železné sůl rozleptávala. 

 

Výroba sudu 

Bečvář vyhobloval z dubového ale i sosnového dřeva desky (dužiny), z 

nichž pak sud sestavoval. Drážka pro dno se v 

dužinách vyráběných z měkkého dřeva vytvářela 

pomocí útorníku nebo vtěráku. Dno se 

sestavovalo a sbíjelo bednářskými hmoždinkami 

a úkos do drážky se následně hobloval 

brámovníkem. Zpola hotové nádoby se stahovaly 

stahovákem, který býval původně dřevěný s 

provléknutým provazem. Dužiny se dříve ohýbaly za horka přímým 

ohněm hořících hoblovaček. Obruče z prutů se 

nasekávaly a štípaly sekáčkem a přiřezávaly stroužkem. 

Konce se spojovaly provléknutím „na zámek“. Kovové 

obruče se natahovaly na nádobu a pobíjely se paličkou 

pomocí sedlíku. Výpustní otvor se předvrtával 

hemerejzem a řezal prohlubníkem. Konečná úprava 

hotových nádob se prováděla škrabáním i strouháním 

pomocí křiváků a skoblí nebo hoblováním stěn. Jako pomocné nářadí 

sloužila bednářům kružidla, míry všeho druhu, sudoměry, páky na zátky a 

jiné.  

Dle městských inventářů vyráběli bečváři nádoby na pivo a víno, 

množstvím a rozmanitostí podivuhodné. Bečváři byli povinni dělat 

všechny sudy dle předepsané 

městské míry. 

„Neměrných“ sudů 

nesměli dělat pod trestem 

kopy, dvou kop a do třetice 

pod zbavením řemesla. 

Konšelé jakožto strážci 

obchodu na to velmi dbali, 

ale také chránili bečváře.  
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Bečváři také vyráběli okovy na vodu. Okov o dvou obručích byl v Praze a 

v Plzni mistrovským kusem.  
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VV  ČČEERRVVEENNCCII  OOSSLLAAVVÍÍ  SSVVÉÉ  NNAARROOZZEENNIINNYY::  
 

FALTEJSKOVÁ MARTA 

FIALOVÁ MIROSLAVA 

HAASOVÁ ANNA 

JAVŮRKOVÁ BOŽENA 

KARBUSOVÁ EVA 

VOLENCOVÁ ALENA 

JIRASOVÁ MARTA 

 

VV  SSRRPPNNUU  SSVVÉÉ  NNAARROOZZEENNIINNYY  OOSSLLAAVVÍÍ::  
 

Bárta Vladislav 

Boščíková Bernardina 

Koláčná Božena 

Krátká Marie 

Lopeňová Růžena 

Mikysková Ludmila 

Poláčková Milada 

Solilová Jiřina 

 

 

Všem oslavencům přejeme vše nejlepší, hodně 

štěstí, zdraví a životního optimismu! 
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Dovolená, jak se patří 

(1. část) 

 

Konečně jsem se dočkal. Šéf vyhlásil tolik toužebně očekávanou 

podnikovou dovolenou, která měla započít již zítra.  Před očima se mi 

proběhla lákavá upoutávka na blaženě prožité chvíle sladkého nicnedělání. 

Zbytek dne se, k mému zoufalství, vlekl přímo hlemýždím tempem. Sotva 

uhodila šestnáctá hodina, zmizel jsem ze své kanceláře rychlostí žíznivé 

čáry. A nebyl jsem sám. Dveře lítačky, které stráží vchod do podniku, 

málem vyletěly z pantů, když se přes ně prořítila banda chlapů dychtících 

po svatém lenošení. 

Doma jsem se blaženě svalil do svého šedivého ušáku, pevně rozhodnut, 

že se již do druhého dne ani nehnu. Jenže chyba lávky. Manželka, bůh ví, 

kde zjistila, že mi nastává dovolená, zaúřadovala. Už v době časného jara 

si vzala do hlavy, že letos vyrazíme stanovat.  

Říznými povely, za které by se nemusel stydět žádný oficír, mne vypudila 

z vyhřátého křesla a hnala mne do sklepní kóje, kde již drahnou dobu 

ležely dva spací pytle a také nevelký stan zvaný áčko. 

Obtížen těmito zavazadly jsem se vyštrachal po 

schodech zpět do bytu, kde jsme je rozbalili a 

podrobili pečlivé kontrole. Nedělal jsem si pražádné 

iluze o stavu našeho vybavení. Léta, po která se na 

tyto věci zapomínalo, se, zcela nepochybně, musela na 

všech třech předmětech podepsat. 

K mému údivu jsem však shledal, že jsou ve velmi 

dobrém stavu. I manželka byla potěšena, ovšem jen do 

doby, kdy zjistila, že si v jejím spacáku udělaly hnízdo myši.  

Zrovna byla jedna doma. Má drahá zaječela tak, že se rozdrnčela veškerá 

okna našeho bytu a já užasle sledoval, kterak netušenou 

rychlostí vyšplhala na blízký šatník. Ze svého vyvýšeného 

místa na mne hystericky povykovala, ať tu potvoru chytím 

a zabiji. Já, poslušen rozkazu, musel předvést několik 
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akrobatických výkonů, když jsem se snažil tu šedivou mršku chytit. 

Pravda, během honičky vzala zasvé váza a spadlo několik květináčů, 

nicméně mé snažení bylo korunováno úspěchem. Ovšem druhou část 

manželčina přání jsem nemínil vyplnit. Nesnáším zabíjení. (I o vánocích 

raději nakupuji jednoho kapra živého, kterého stejně pustím do rybníka 

v nedalekém parku a druhého předem naporcovaného). A tak se ta šedivá 

potvůrka musela stěhovat na pole, které se rozkládá kousek za panelákem, 

v němž bydlíme.  

Když jsem se vrátil, má manželka již slezla a vydatně se posilňovala 

rumem. Netuším, kdy padla na mou tajnou skrýš, ale je zřejmé, že před ní 

sotva co utajím.  Se zoufalstvím v očích jsem sledoval, kterak se mé 

nouzové zásoby povážlivě tenčí. (Nemyslete si, že jsem alkoholik. To bůh 

chraň, ale někdy má prostě každý chlap den, kdy potřebuje takové 

vzpružovadlo a ženáč obzvlášť, co si budeme povídat.) Žalostné 

pozůstatky myšího bydlení skončily v kontejneru a spacák v pračce 

společně se svým dvojčetem. Sotva bylo dopráno, manželka mne vyhnala 

na balkón, abych pověsil splihlé pytle na sušák, řka, že do rána určitě 

uschnou. 

Díky příhodě s myší její elán poněkud opadl, takže zbytek večera pro mne 

proběhl již v celkovém poklidu, 

pominu-li zuřivé pobíhání mé choti po 

bytě v honbě za domněle potřebnými 

věcmi. Já, abych se přiznal, jsem se na 

ten shon díval s nezakrytým 

povýšením a duchu jsem vrtěl hlavou 

nad tím, co všechno je žena schopna 

prohlásit za nezbytnou výbavu ke 

stanování. Po chvíli jsem si jejího pohybu přestal všímat, jelikož jsem svou 

pozornost upřel do vzdálených časů, kdy jsem neznal svou paní. 

V mládí jsem totiž nejednou vyrazil na „čundr“ vybaven pouze spacákem, 

stanem a batohem, ve kterém jsem uchovával pár konzerv, celtu, dvě sady 

čistého oblečení a samozřejmě životně důležitou krabičku poslední 

záchrany. V kapse nepostradatelný zavírací nůž, peníze, nezapomněl jsem 

ani na nezbytné doklady. Takto vyzbrojen jsem prošlapal nejeden kout 
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republiky a občas jsem se zatoulal i za hranice. Byly to zlaté časy a rád si 

na ně vzpomenu. 

Hlasitá rána mne vytrhla z rozjímání - hlasitá kletba mi ozřejmila, že jí 

spadl na zem ten největší smaltovaný hrnec, který bylo možné v komoře 

objevit. Raději jsem se stáhl zpět do bezpečí ušáku.  

To, k čemu se teď schylovalo v našem obydlí, spíše připomínalo přípravu 

na expedici k jižní točně, než chystání na obyčejné stanování. 

S postupujícím časem jsem si začal uvědomovat, že ráno čeká na mou 

ženu patrně pořádný civilizační šok. Náklad, který ona připravuje, by 

nepobral ani středně velký stěhovací vůz, natož naše nevelké autíčko 

značky Škoda – Forman. Doslova jsem se modlil, aby ji nenapadlo přibalit 

nějakou skříň. S takovými myšlenkami jsem usnul neklidným spánkem, 

jehož sny byly spíše hororového rázu.  

Ráno mne pozdravilo rozesmáté slunce, které nahlíženo přímo do ložnice. 

Ani netuším, jak jsem se dostal do 

vlastní postele. Z kuchyně se 

ozývaly zvuky naznačující, že jídlo 

na cestu bude nachystáno během 

několika hodin. Bytem se linula 

nádherná vůně řízků a mně se 

sbíhaly sliny. Bleskově jsem se 

oblékl a jako mlsný lišák jsem se 

vyplížil ze dveří směrem ke stolu, 

na němž se zlatily již hotové 

řízečky. Manželka je ale pozorná - s ovčáckým psem si nezadá. Sotva mne 

zahlédla, flákla po mě utěrkou a hnala z kuchyně. V obýváku již na mě 

čekala spartánská snídaně, takže chutě jsem si musel nechat zajít. Chleba 

s máslem a medem doplněný skoro studeným kakaem mou náladu příliš 

nepovzneslo. Sotva jsem dojedl, vydal jsem se obhlédnout, co má drahá 

považuje za nezbytné věci ke stanování. 
 

Konec první části 
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PRANOSTIKY NA MĚSÍCE ČERVENEC A SRPEN 
 

V červenci je na dvoře pusto, ale na polích husto. 

Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a 

vichřice. 

Červená se červenec, zraje každý pupenec. 

V červenci když dne ubývá, horka přibývá. 

Dělají-li mravenci obydlí své v červenci 

a kupí je stále výš, přijde tuhá zima spíš. 

Okolo svaté Anky chladné poránky. 

 

 

 

 

 

Den svatého Bartoloměje je pravidlem celého podzimu - jak Bartoloměj 

velí, takový bude podzim celý. 

Když na Vavřince slunce svítí, budeme hojnost dobrého vína míti. 

Srpnové slunce svítí právě jen tolik, aby v mandelech uschlo obilí a 

sklidily se otavy. 

Hřímá-li v srpnu, tak osmého dne po tom lze opět hřímání očekávat. 

Co v srpnu do oběda naprší, rychleji než se oběd sní, slunce vysuší. 

Co srpen neuvaří, to už září nedosmaží.  
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Vážení přátelé! 

 

Já vám všem přeji dobrý den. Říkáme si: nic neděláme a čas nám letí jako 

divoké koně. Kromě jiných aktivit nás stačily navštívit děti z mateřské 

školky, aby nás potěšily svými zpěvy. Při tom vystoupení již můžete 

poznat, co se v těch dětech vyvíjí, jak se chovají a jak utvářejí jejich 

pohyby, i ta tréma 

zapůsobí. Zaujalo mě, 

jak pan Skalický 

nám přehrává písně našeho 

dětství a mladých let. 

Je to v naší knihovně, 

sestřičky tam přivezly ty 

klienty, kteří již všechno 

nezvládnou, jak by měli, 

ale když slyší známé 

písně, tak i oni se přidají a zpívají s námi. To nás tak potěšilo až k slzám. 

K tomu je potřeba udělat si na ně čas a trpělivost a to naše sestřičky znají, 

doma by to nebylo možné. Proto je vozí ke každé aktivitě a my jim za to 

moc děkujeme a obdivujeme je. A jak píši, čas letí jako splašené koně a 

jsou tady prázdniny. Všechny děti se těší, že ráno nemusí vstávat, že 

mohou běhat kamkoliv chtějí. Dnes je to všechno jiné, jezdí na dovolené 

k moři, to my jsme neznali. Nás čekali žně a chodit do lesa na houby a po 

mezích na jahody, hrát si s míčem, my jsme museli pomáhat na poli, pást 

krávy a hlídat malé sourozence, to bylo naše dětství, na které s láskou 

vzpomínáme. Dnešní děti mají jiné vzpomínky, jejich život se ubírá jiným 

směrem tak rychle, že ani správné dětství nepoznají – chytat v potoce 

pstruhy, hrát si na vojáky s dřevěnými puškami, okoupat se v potoce a jít 

spát na půdu na voňavé seno. Každé dítě muselo umět plavat a poprat se 

s horňáky a dolňáky. Ach to byly časy, které se již nikdy nevrátí. 

 

Zdraví vás 

 

Anežka 
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Vážení přátelé! 

 

Krásný měsíc máj, říká se měsíc lásky, který nám utekl jako voda, jen 

zvyky zůstaly. Jako třeba nechat se políbit pod kvetoucím stromem, aby 

neuschly a ještě stavět májku, hlavně všem děvčatům tajně v noci, až ráno 

jsme se chodily dívat a počítat, kolik jich je. I u nás ráno stála májka, 

neboť zde byly čtyři děvčata a naši chlapci se také vytáhli. Tak to šlo po 

celém okolí a to ale nebylo jen postavit májku, ale také hlídat. To zase byla 

taková parta chlapců, kteří z hlouposti měli radost, že ty májky ukradli. 

Někdy se jim to i podařilo. Nedaly se zahanbit některé obce a také 

postavily májku, ne malou, ale vysoký máj a to již stálo za to, že se jim to 

podařilo ukrást. Mohli hlídat ve dne v noci a stejně se jim to podařilo. Aby 

bylo co kácet, musela se vystavět nová májka a pří kácení to už byl úplný 

obřad. Po celé vesnici šel lampionový průvod, dechovka hrála a vesnice 

byla celá na nohou. Všichni mladí i staří byli venku, že hřiště praskalo ve 

švech. Postavila se pojízdná udírna a již se opékaly klobásy a uzená 

žebírka a hned se zapomene na všední starosti a chvíli je nám dobře. A 

večer to zakončí karneval. To se sejde mládež z celého okolí, začne hrát 

zase jiná hudba, která se líbí naší mládeži a ruší sousedy. Ale hlavně, že 

tam zůstane udírna, která jela na plné obrátky a teklo také pivečko, dobrá 

nálada, která je velmi důležitá ke zdaru. A o to jsme nemohli přijít i 

v našem domově pro seniory. Naši 

chlapci nám také postavili májku, 

děvčata ze sociálky ozdobily barevnými 

pentlemi a my senioři jsme dostaly úkol 

ji hlídat. Každé ráno jsme se první 

podívali z okna, jestli naše májka ještě 

stojí. Ale byla dosti slabá, ale přes 

všechny nepohody vydržela, až přišel 

ten den, kdy bylo kácení, na které jsme 

se všichni těšili. Dá se těžko říci na co, 

jestli na to kácení nebo na šikovného 

harmonikáře nebo dobré uzené masíčko. 

Jak jsem to viděla, bylo všechno fajn, hlavně dobrá nálada a že se všichni 
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sešli. Za to patří všem, kteří se na tom podíleli, veliký dík. Místo aby šli 

domů k rodinám, věnují nám svůj volný čas. Chyběl nám pan ředitel, který 

zase plnil úkoly, na které my nestačíme, tak je dělal za nás. Teď se již 

těšíme, až bude konec prázdnin a po dovolených, na slavné vinobraní. 

K tomu všem přeji hodně zdraví a trpělivosti. 

 

Zdraví Anežka 
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ZZÁÁPPIISS  ZZEE  SSCCHHŮŮZZEE  OOBBYYVVAATTEELL  

ČČÍÍSSLLOO::    55..  

DDAATTUUMM::  1177..  DDUUBBNNAA  22001122  

PPŘŘÍÍTTOOMMNNII::    

Marcela Knápková, DiS. – sociální pracovnice 

Klienti  

PPRRŮŮBBĚĚHH::    

1. Připomenutí minulé schůze obyvatel, podpis zápisu z minulé schůze 

zástupcem z řad obyvatel. 

2. Klienti byli informováni o ukládání občanského průkazu a kartičky 

pojišťovny na vhodné místo. V poslední době dochází k tomu, že při 

hospitalizaci nelze vyhledat občanský průkaz a kartička pojišťovny. Tyto 

doklady jsou nutné k hospitalizaci. Klientům bylo doporučeno, aby 

doklady byly uloženy na přehledném místě (např. v nočním stolku) nebo 

uloženy v kapsičce na dveřích skříně. 

3. Klienti byli informováni, že došlo ke ztrátě finanční hotovosti ve žlutém 

patře u obyvatele Domova. Tato skutečnost byla předána policii ČR 

k vyšetření. Klienti byli upozorněni na to, že při svém odchodu je nutné 

pokoj zamykat, dále své finance si mohou uložit na depozitní účet do 

pokladny, kde je mohou kdykoliv dle potřeby čerpat. Z depozitního účtu 

nelze hradit doplatek úhrady a bez souhlasu klienta nelze provádět žádné 

jiné platby. Dále mají možnost ukládat si své cennosti do skříně v pokoji, 

která je na zámek. 

4. Klientům předán dotazník od studentky týkající se reklamy. 

5. Předány katalogy nakladatelství Fragment, v případě zájmu mají 

možnosti klienti objednání knih se slevou. Bližší informace u sociální 

pracovnice. 

6. Klienti byli seznámeni s oceněním v rámci akce „ O nejkrásnější vajíčko 

Lanškrounska“. Toto ocenění je vystaveno v přízemí u kaple. 

7. Klienti byli osloveni, aby si zvolili 2 zástupce z řad obyvatel pro 

stravovací komisi. Byla navržena paní Kovářová Jarmila ze žlutého patra a 

paní Šilarová Květuše z modrého patra. 

8. Volná diskuze – připravované akce v Domově. 
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          ZZÁÁPPIISS  ZZEE  SSCCHHŮŮZZEE  OOBBYYVVAATTEELL    
ČČÍÍSSLLOO::    66..  

DDAATTUUMM::  2299..  KKVVĚĚTTNNAA  22001122  

PPŘŘÍÍTTOOMMNNII::    

Marcela Knápková, DiS. – sociální pracovnice 

Klienti  

PPRRŮŮBBĚĚHH::    

1. Připomenutí minulé schůze obyvatel, podpis zápisu z minulé schůze 

zástupcem z řad obyvatel. 

2. Klienti byli informováni o novém přírůstku do Domova – želva. 

Nachází se v přízemí u kantýny Domova. Klienti byli osloveni, aby 

vymysleli želvě jméno. Své náměty mohou vhazovat do schránky 

„stížností a pochval“ v přízemí u jídelny. 

3. Klientům byl opět připomenut zákaz krmení ryb jiným krmivem než 

zakoupeným v kantýně Domova. 

4. Klientům byl nabídnut individuální výlet na Žampach, zájemci ať se 

nahlásí u sociálních pracovnic nejpozději do 8. června 2012. 

5. Klienti byli pozváni na akci „Kácení máje“, která se uskuteční za 

příznivého počasí ve středu 6. června 2012 na zahradě. 

6. V pátek 1. června 2012 navštíví Domov plicní lékař, který bude 

provádět prohlídku u všech klientů Domova. Bližší informace budou 

vyhlášeny prostřednictvím rozhlasu nebo budou sdělovány pracovnicemi 

přímé obslužné péče. 

7. Klientům byla nabídnuta možnost využít konzultace paní doktorky 

Severové – psychiatričky přímo v Domově. Konzultaci lze domluvit 

prostřednictvím vrchní sestry paní Tručkové. 

8. Volná diskuze – strava. 

 

Zapsala dne 30. 5. 2012: Marcela Knápková, DiS……………………… 

Za klienty:………………………………………………………………… 
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KONTAKTY  

DOMOV PRO SENIORY (TEL. 465  503 …) 

 MIMO DOMOV SE VŽDY VOLÁ PŘES 9, UVNITŘ DOMOVA SE 

VOLÍ JEN LINKA (NAPŘ. SESTERNA 020). 

Ředitel:  Ing. Milan Minář  
linka: 001    e-mail: reditel@soslla.cz 

Vrchní sestra:   Anna Tručková 
linka: 002    e-mail: vrchni.sestra@soslla.cz 

Sociální pracovnice: Marcela Knápková, DiS. 
linka: 006    e-mail: soc.pracovnik@soslla.cz 

Instruktor sociální péče: Kateřina Mastná, DiS.  
linka: 007     e-mail: isp@soslla.cz 

Vedoucí technického úseku: Marta Šifrová 
 linka: 005    e-mail: vtu@soslla.cz 

Pokladní: Pavla Antesová 
 linka: 009    e-mail: mzdy@soslla.cz 

Úřední hodiny pokladny: 

Út:  9:00 – 12:00 hod. 

St: 12:30 – 14:30 hod. 

Čt: 9:00 – 12:00 hod.              (nebo dle tel. dohody) 

 

Kantýna/recepce:     linka:  015 

Prádelna:      linka:  011 

Sesterna:       linka:  020  

Pečovatelská služba – sociální pracovnice: 

 Kateřina Mastná, DiS. 

 linka: 029  e-mail: isp@soslla.cz 

 

mailto:soc.pracovnik@soslla.cz
mailto:mzdy@soslla.cz
mailto:isp@soslla.cz
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Pečovatelská služba – pečovatelky 
linka: 030 

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 

PPoolliicciiee  ČČRR            158 

Městská policie     156 

Záchranná služba     155 

Hasiči                150 

Jednotné číslo tísňového volání 112 

Život 90 senior telefon    800 157 157 

Elpida – zlatá linka seniorů   800 200 007 

Bílý kruh bezpečí    257 371 110                                                

 

 
 

 


