Úvodník
Vážené þtenáĜky,
vážení þtenáĜi,
… koneþnČ tu máme pĜedjaĜí. První teplé sluneþní paprsky, svČží vánek, veselé trylkování ptákĤ, postupnČ zelenající se záhony a louky.
ýekají nás krásné mČsíce, bČhem kterých se pĜíroda pomalu bude
probouzet z dlouhého zimního spánku.
Jarní období je spojeno s krásnými svátky.
Velikonoce jsme v letošním roce slavili 17. 4. Tato jarní veselice se
snoubí se zvyky jako jsou barvení a zdobení vajíþek a kraslic, pletení pomlázek, peþení velikonoþních dobrot napĜ. beránkĤ þi jidášĤ
a koneþnČ se samotným koledováním, na které se tČší zejména dČti.
30. 4. se budou jistČ ve všech obcích a mČstech zapalovat ohnČ a þarodČjnice se pĜipraví
na svĤj pĤlnoþní let. Podveþer bude, stejnČ jako každý rok, provonČný špekáþky a vuĜty,
které si opeþeme na ohni.
MČsíc kvČten, spojený s pĜívlastkem „mČsíc lásky“ se ponese opČt v duchu oslav. 1. 5. se slaví
Svátek práce. KromČ toho, v tento den, by muži nemČli zapomenout políbit svou ženu pod
rozkvetlou tĜešní, to proto, aby, jak se Ĝíká, neuschla.
9. 5. si pĜipomeneme již 72. výroþí konce II. svČtové války.
Milí þtenáĜi, pĜeji Vám krásné prožití jara a pĜíjemné chvíle pĜi þtení tohoto þísla þasopisu
Drachtinka.
Eva Holeþková

Rekonstrukce terasy Domova seniorĤ Drachtinka
Vzhledem k tomu, že venkovní vstupní schodištČ by
mČlo být samozĜejmČ pĜístupné po celý rok a ne jenom
v jarním a letním období tak, jak tomu bylo v minulém roce kvĤli neschĤdnosti – vysoké míĜe nebezpeþí
pádu þi uklouznutí (námraza, sníh), rozhodli jsme se
zastĜešit celou délku i šíĜi schodištČ. Vím, že kvalita
kluzkosti dlažby, která schody pokrývá, je velmi špatná. PĜestože je dlažba vedena jako „protiskluzová“, klouže se. První fází tedy bylo zastĜešení
schodištČ a v té druhé bude oprava povrchu – náhrada jiného, vhodnČjšího.
Sponzorem celé akce byla NADACE AGROFERT tak, jak na osobní návštČvČ pĜislíbil pan
ministr Andrej Babiš.
Eva Holeþková
Ĝeditelka Domova seniorĤ Drachtinka
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Novinky v našem DomovČ

Novinky

Vážené dámy a pánové,
ráda bych Vás seznámila s tím, co se bude dít v DomovČ
tento rok 2017. Jedna vČc je ta technická – opravy, úpravy,
vybavení. Druhou stranou mince je péþe o lidský mechanismus. Po té technické stránce se
budeme snažit v tomto roce zejména vymalovat veškeré spoleþné prostory Domova – chodby, spoleþenské místnosti, jídelnu, INKY, klubovnu ve III. patĜe atd. ZároveĖ bychom chtČli
doplnit tyto spoleþné prostory zákoutími, které by „oživily“ každodenní pohyb po objektu.
VČĜím, že se nám to povede.
Dále jsme museli zajistit havarijní stav bojleru poĜízením nového. To se nám podaĜilo konce
února. V plánu máme realizovat postupné nátČry balkónĤ, ale to bude záležet na finanþních
prostĜedcích. UrþitČ se bude opravovat povrch u venkovního schodištČ a samotné terasy. To
je asi to nejdĤležitČjší. ÚspČšná realizace se však bude odvíjet od našich finanþních možností.
A nyní k péþi. Za nejdĤležitČjší úkol pro letošní rok si dávám umožnit našim zamČstnancĤm
kvalitní vzdČlávání v konceptu Erwina Böhma, a to jak pro pracovníky v sociálních službách,
aktivizaþní pracovníky, zdravotní sestry, sociální pracovníky i technický úsek. Jde o celý
koncept pĜístupu v péþi k lidem, kteĜí mají problém s orientací, aĢ již v osobách, þasovou
i prostorovou. Doufám, že tento koncept se nám podaĜí zavést a našim zamČstnancĤm bude
blízký.
Mezi aktivity, které bychom chtČli realizovat, patĜí i pĜipravované poĜádání cyklu pĜednášek,
který bude urþen pro laickou i odbornou veĜejnost, zejména pro osoby peþující o své blízké
s názvem „Peþujete o své blízké?“ Termín je stanoven na 14. 9. 2017.
K našemu domovu patĜí i Centrum denních služeb Motýl. V této službČ nás v letošním roce
þeká velká zmČna, kterou bude stČhování do jiných prostor, a to cca v záĜí 2017. Se zmČnou
místa poskytování péþe bude pĜidán i bonus, kterým je poskytování ambulantní péþe pro
seniory, kteĜí si nemohou zajistit péþi sami ani s dopomocí blízkých osob þi peþovatelské
služby pĜes den, ale jejich situace ještČ nevyžaduje pobyt v DomovČ. Bude nás þekat mnoho
práce, ale už nyní se na tyto vytyþené úkoly tČším.
Eva Holeþková
Ĝeditelka Domova seniorĤ Drachtinka

Informace – kadeĜnictví
Ceny v kadeĜnictví Petry TĤmové platné od 1. 4. 2017
StĜih – 70 Kþ
Mytí, stĜih, foukaná, styling – 180 Kþ
Mytí, stĜih, barvení, styling – 310 Kþ
Mytí, stĜih, trvalá, styling – 350 Kþ
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Nový automobil pro Drachtinku
V pátek 13. ledna dopoledne byl Domovu seniorĤ Drachtinka slavnostnČ pĜedán
sociální automobil Dacia Dokker. S myšlenkou na charitativní projekt sociální
automobil pĜišla spoleþnost Kompakt, spol. s.r.o.,
která sídlí v PodČbradech. Firma zabývající se
reklamou a propagací je na našem trhu již od roku
1993 a jejím nejprestižnČjší projektem je právČ
projekt sociálního automobilu, který má pomáhat
hendikepovaným þi jinak postiženým spoluobþanĤm.
Projekt sociální automobil je založen na spoluúþasti firem a spoleþností, které dopomáhají
k vytvoĜení, zdokonalování a obnovení vozového parku v ústavech a zaĜízeních, které svou
þinnost zamČĜují na výchovu a vzdČlání, rehabilitaci a integraci zdravotnČ, mentálnČ þi jinak
hendikepovaných lidí.
Slavnostního pĜedání se zúþastnili zástupci firmy Kompakt, spol. s. r. o. a sponzoĜi, kteĜí pĜispČli na poĜízení automobilu. Za mČsto Hlinsko
se zúþastnil pĜedávání místostarosta ZdenČk Eis,
Martin Vtípil, vedoucí odboru sociálních vČcí
a radní Karel Hudec.
Sociální automobil bude sloužit nejenom uživatelĤm Domova a klientĤm Centra denních služeb
Motýl, ale bude plnČ využit k provozu celé pĜíspČvkové organizace. Na financování auta se
podílelo mnoho sponzorĤ. Všem dárcĤm patĜí velké podČkování.
Eva Holeþková
Ĝeditelka Domova seniorĤ Drachtinka

Podpora a péþe poskytovaná obyvatelĤm Domova
V souþasné dobČ podporu a péþi poskytuje 87 obyvatelĤm domova 29 pracovníkĤ v sociálních
službách vþetnČ vedoucí oddČlení pĜímé péþe a 2 koordinátorek a 7 aktivizaþních pracovníkĤ
vþetnČ koordinátora aktivizaþních pracovníkĤ. Zdravotní péþi zastává tým zdravotních sester
v celkovém poþtu 8 (vþetnČ vedoucí zdravotního oddČlení).
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K 31. 3. 2017 v našem DomovČ žijí senioĜi, kteĜí mají pĜiznaný pĜíspČvek na péþi, a to následovnČ: stupeĖ 1 – 4 obyvatelé, stupeĖ 2 – 21 obyvatelĤ, stupeĖ 3 – 32 obyvatelĤ a stupeĖ 4
– 30 obyvatelĤ. Tento stav znamená, že pĜevážná þást našich obyvatel jsou osoby s vysokou
mírou podpory, upoutaní pĜevážnČ na lĤžko a jsou bezvýhradnČ závislí na 24 hodinové pomoci, a to ve všech oblastech péþe (osobní hygiena, oblékání, podání stravy, aj.).
Pro srovnání. V roce 2008 byla skladba pĜiznaných pĜíspČvkĤ na péþi u obyvatelĤ Domova
zcela v opaþném poĜadí. PĜevažovali obyvatelé, kterým byl pĜiznán pĜíspČvek na péþi ve stupni
1 – 20 obyvatelĤ, ve stupni 2 – 28 obyvatelĤ, s pĜíspČvkem na péþi ve stupni 3 – 15 obyvatelĤ
a se stupnČm 4 – pouze 8 obyvatelĤ. Bez pĜíspČvku na péþi – 2 obyvatelé. V roce 2008 bylo
v zaĜízení 73 obyvatelĤ.
Co tato situace znamená? V našem DomovČ žije celkem 71 % obyvatel s vysokou mírou
závislosti na pomoci druhých a pouze 29 % obyvatel samostatnČ se pohybujících a orientovaných. Z tohoto dĤvodu jsou na pracovníky v sociálních službách kladeny vysoké nároky
pĜedevším na péþi o imobilní (ležící) obyvatele, kteĜí jsou odkázáni skuteþnČ na 24 hodinovou
komplexní péþi. NehovoĜím zde ovšem pouze o péþi týkající se fyziologických potĜeb (napĜ.
podat stravu, obléci, zajistit osobní hygienu atd.) Tato péþe je samozĜejmČ nezbytná, ale lidé
potĜebují peþovat i o duši a ostatní smysly (napĜ. sluch, hmat, chuĢ, þich). Vzhledem k tomu, že
lidé, kteĜí nemohou samostatnČ vstávat z lĤžka, nemohou se volnČ pohybovat, mají problémy
s komunikací, jsou tudíž svým zpĤsobem „odĜíznuti“ od ostatního dČní kolem sebe, potĜebují,
aby na nČ nČkdo promluvil, pohladil je, byl s nimi v osobním kontaktu. Z tohoto dĤvodu
jsme se rozhodli, že náš Domov bude vyvíjet aktivity, díky kterým tČmto lidem poskytneme
co možná nejlepší péþi, adekvátní ke zdravotnímu stavu a lidským potĜebám. BČhem tohoto
a pĜíštího roku budou všichni pracovníci Domova proškoleni v konceptu Erwina Böhma.
Jde o pochopení þlovČka, který se nachází ve stavu dezorientace (místní, þasové, prostorové,
osobnostní) a následnČ ve specializované péþi. Budeme se snažit vČnovat více individuálního þasu právČ tČm lidem, kteĜí naši bezprostĜední pĜítomnost potĜebují, aby „ve svém stavu“
nezĤstávali sami.
Aktivity pro obyvatele, kteĜí jsou do jisté míry samostatní, kteĜí mají možnost se shromažćovat,
navštČvovat se, úþastnit se spoleþenského dČní na dílnách þi posezeních, budeme samozĜejmČ
zachovávat, ovšem s pĜihlédnutím na personální možnosti.
VČĜím, že chápete závažnost situace a nutnost posunu péþe smČrem k lidem, kteĜí již nemají
možnost vlastními silami si zajistit to, co ostatní považují za obvyklé a samozĜejmé.
Eva Holeþková
Ĝeditelka Domova seniorĤ Drachtinka
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Právní okénko – téma zastupování
Do jarního þísla þasopisu Domova pokraþujeme na téma v oblasti další možné
formy zastupování osob.
Tentokrát se budeme vČnovat institutu zastoupení þlenem domácnosti dle
obþanského zákona þ. 89/2012 Sb. (§49 – 54), v platném znČní.
Zastoupení þlenem domácnosti:
ƅ zde platí pravidlo, že zástupce z Ĝad domácnosti (potomek, sourozenec,
manžel…) žije ve spoleþné domácnosti pĜed vznikem zastoupení alespoĖ tĜi
roky.
ƅ UplatĖuje se zde princip jednání se zastupovaným nikoli za zastupovaného.
ƅ Jedná se o situaci, kdy zletilé osobČ bez jiného zástupce brání dušení porucha samostatnČ právnČ jednat.
ƅ Zastupovaný mĤže mít i více zastupujících osob.
ƅ Tuto formu zastupování schvaluje soud na návrh, vzniká na základČ souhlasu obou stran (dvoustranný právní vztah).
ƅ Tento institut umožĖuje jednat v záležitostech obvyklých tak, jak to odpovídá životním pomČrĤm zastoupeného, v hospodaĜení s pĜíjmy zastupovaného
v rozsahu dle obvyklých životních pomČrĤ zastoupeného, nakládání s úþtem
je omezeno þástkou nepĜesahující mČsíþnČ výši životního minima jednotlivce
(dle zákona o životním a existenþním minimu). Tento institut neumožĖuje
rozhodovat v záležitostech ne obvyklého rázu, rozhodovat o zásahu do fyzické
nebo duševní integrity trvalého rázu.
ƅ Zastoupení mĤže zaniknout rozhodnutím zastupujícího nebo zastupovaného, pĜípadnČ mĤže zaniknout v situaci, kdy soud urþí opatrovníka.
Bližší informace najdete pĜímo ve výše jmenovaném zákonČ, nebo se mĤžete
obrátit na sociální pracovnice.
V Hlinsku dne 27. 3. 2017
Markéta ŠtČdrá, vedoucí sociálního oddČlení Domova

–5–

Každý máme co Ĝíci ...

Láska po 30 letech
U nás na kopci se jaro objevovalo pozdČji než ve mČstČ. Dole již kvetly jarní kvČtiny – krokusy,
snČženky i petrklíþe, a u nás teprve roztával sníh, který se tam držel tak dlouho proto, že naše
zahrada byla ze dvou stran lemována lesem, od jihu i západu. Ale koneþnČ i u nás poslední
sníh roztál, a jakmile zemČ trochu oschla, vrhli jsme se na zahradu vyzbrojeni železnými
hrábČmi, košĢaty a koleþkem na odvoz odpadu.
Trvalo nám to dvČ až tĜi odpoledne, než jsme to dali celé trochu do poĜádku, ale odmČnou
nám byl pohled na pČknČ upravenou zahradu, která po našem zásahu vždycky prokoukla.
Potom už mohl manžel ve skleníku vyset do truhlíku semena salátu, okurek, paprik i rajþat
i semena letniþek jako jsou cinie, afrikány a astry – i k Ĝezu.
Pak již všechno rostlo jako z vody,
y, která byla
y ppo ruce v nádrži,, které jjsme Ĝíkali jjezírko, a chytali jsme do ní dešĢovou
vou vodu z okapĤ. Když dlouho nepršelo, doplnili
jsme ji vodou z vodovodu.
Jednou jsme koncem dubna vysévali
vali semena ĜeĜich na okraj jednoho úzkého záhonu,
který se svažoval a já chodila po samém okraji. MĤj manžel mne varoval: „Nechoć
tak blízko ke kraji nebo se to s tebou
ebou utrhne!“ Ale ještČ než to doĜekl, už to bylo.
Já i obrubník jsme se skulili asi 2 metry hluboko a tam jsme svornČ leželi vedle
sebe, zastaveni o jakýsi keĜ. Trvalo
valo chvíli, než se manžel zvedl a za neustálého
hubování: „Škoda, že jsem to Ĝíkal“
l“ a tak podobnČ, šel, a zvedl ten dlouhý
kámen a usadil jej na jeho pĤvodní
dní místo. Já marnČ þekala, že
snad pĜijdu také na Ĝadu... Když jsem koneþnČ pochopila, že už
asi ne, zvedla jsem se mírnČ potluþena,
luþena, ale i velice pouþena,
jen jsem si ještČ staþila pomyslet: „Ejhle, tak to je láska po 30
letech,“ a uraženČ jsem odkráþelaa k domovu.
Vzpomínala paní Cempírková
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SENZAýNÍ SENIOěI
Ráda bych Vám pĜedstavila projekt Sen/Sen – Senzaþní senioĜi, který vznikl v roce 2012
v Nadaci Charty 77. Projekt je zamČĜen na seniory, kteĜí mají spoleþnosti ještČ hodnČ co dát,
kteĜí mají zájem o dČní kolem sebe a chtČjí také to, co znají, pĜedávat mladším generacím.
Projekt Senzaþní senioĜi, sdružuje kluby, místní seniorské a neziskové organizace, knihovny,
spolky pro domovy seniorĤ apod. V projektu je zapojeno pĜes 14 000 aktivních a þilých seniorĤ.
Souþástí Sen/Sen je projekt Národní knihovna.
Zde mohou senioĜi pĜispívat svými vzpomínkami a ukládat tak svoje pamČti do nejvČtšího
elektronického archivu malých dČjin, které se odehrávaly na pozadí skuteþných událostí.
VČdeþtí pracovníci Národního muzea pro vás pĜipravili témata, která vás mohou inspirovat

Inspirujte se vybranými tématy z Národní kroniky
k napsání pĜíspČvku do Národní kroniky – aĢ už na základČ bedlivČjšího pozorování toho,
co se dČje kolem vás, nebo když vaši pozornost obrátí do uplynulých let.

1. VZPOMÍNEJTE – nenechte své zážitky zapadat prachem.
a) Moje první a poslední zamČstnání
b) Moje první... televize, auto, automatická praþka, džíny, mobil, poþítaþ
c) Nakupování – fronty, Tuzex, nedostatkové a podpultové zboží...
d) Rodinné svátky a slavnosti – narozeniny, svátky, svatby, pohĜby, promoce, výroþí, kĜty,
první pĜíjímání...
e) VeĜejné svátky a slavnosti
Ź události spojené se studiem: stužkovací a maturitní veþírek, poslední zvonČní, školní
plesy a akademie, sžívání se zahraniþními studenty, dopisování se studenty ze zahraniþí
Ź rituály spjaté s oslavami rĤzných svátkĤ a veĜejných událostí MDŽ, MDD, vítání
obþánkĤ, První máj, lampiónové prĤvody, spartakiády, oslavy VěSR, dne osvobození
atd.
f) Dovolená a cestování – první dovolená v zahraniþí, první dovolená u moĜe, oblíbená
podniková dovolená
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g) Trávení volného þasu:
Ź koníþky
Ź chataĜení, chalupaĜení, domácí zvíĜata, zahrádka a hospodáĜství, kutilství
h) Pracovní aktivity typické pro období pĜed rokem 1989:
Ź pracovní soboty, Akce Z
Ź spolupráce s cizinci v práci: BulhaĜi, Kubánci, Vietnamci
Ź spolupráce s „pĜátelenými“ podniky a závody
Ź plnČní norem a prací, závazky, Brigády socialistické práce
i) Spolužití s národnostními menšinami a cizinci (Romové, vztahy se Slováky, Poláky, Maćary, zahraniþní zamČstnanci a studenti atd.)
j) Splnil se vám po roce 1989 nČjaký sen, který jste si kvĤli režimu nemohli splnit?
k) Vzpomínka na vojenskou službu, jak se mi podaĜilo vyhnout vojenské službČ

2. R0ZHLÍŽEJTE SE – kolem vás se v této chvíli jistČ dČje spousta zajímavých vČcí,
které stojí zato zaznamenat pro budoucnost.
a) Rodinné svátky a slavnosti – narozeniny, svátky, svatby, pohĜby, promoce, výroþí...
b) VeĜejné svátky a slavnosti – kultura, angažovanost v regionálních a obecních aktivitách, ve
spolcích, kulturních, sportovních a sociálních organizacích
c) Dovolená – zájezdy, výlety...
d) Trávení volného þasu:
Ź koníþky
Ź chataĜení, chalupaĜení, domácí zvíĜata, zahrádka a hospodáĜství, kutilství
e) Pracovní aktivity mimo bČžný pracovní týden – hlídání dČtí, apod.
f) Cizinci a národnostní menšiny (cizinci jako sousedé, Romové...)
g) Nakupování – hypermarkety, slevy, tržnice?
h) Jak to vidím já... Pohled na souþasné dČní v obci, kraji, ýR, spíše by mČlo jít o vyhledávání
pozitiv a následovaní hodných pĜíkladĤ (na rozdíl od souþasné negativistické žurnalistiky)
i) To se mi líbí. Dokumentace rĤzných architektonických
staveb, kulturních aktivit,
pĜírodních jevĤ a kulturní
krajiny
j) mimoĜádné události v regionu, kde bydlím
k) MĤj život s poþítaþem
www.tyden.cz
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Rozhovor
s panem Štorkem
DRACHTINKA
Být dobrovolníkem
Ráda bych Vám blíže pĜedstavila þlovČka, se kterým se pravidelnČ setkáváte v našem DomovČ
seniorĤ Drachtinka. Pan Ing. Jan Štorek již nČkolik let navštČvuje náš Domov a setkává se
s Vámi buć jednotlivČ na pokojích nebo ve skupinách anebo v kavárnČ. PĜipravuje pro Vás
promítání fotografií, dokumentĤ, také s Vámi stavČl ptaþí budky, doprovází Vás na procházky
do zahrady. Pro náš Domov je velice vzácnou osobností, protože má chuĢ pomáhat druhým,
být jim nablízku.
Zeptala jsem se pana Štorka na pár otázek.
1. Pane Štorku, mohu Vás poprosit o krátké
pĜedstavení se?
Už 67 let žiji v Hlinsku. Ze všeho pozitivního v našem mČstČ mám radost. V Hlinsku žil
od roku 1912 mĤj dČda a mĤj otec. Oba byli
sklenáĜi a otec také rámoval obrazy. Celý

byla skvČlá obchodnice. RozšíĜil jsem své
podnikání i o babiþþinu obchodní þinnost.
Dva roky v dĤchodu jsem ještČ pokraþoval,
ale celodenní úvazek už mČ unavoval, a tak
jsem po dlouhém rozhodování podnikání
ukonþil. Najednou jsem mČl dost þasu a zaþal
jsem pĜemýšlet, þím ho vyplnit.

“

Práce pro druhé jako dobrovolník
je založena na postoji srdce.
život se pohyboval mezi lidmi a jeho laskavost a vnímavost ho provázela po celý život.
Jsem z pČti sourozencĤ. Po revoluci jsem
zaþal pokraþovat v dČdovČ a otcovČ Ĝemeslu.
Od rýsovacího prkna jsem si oblékl pracovní plášĢ a brašnu pĜes rameno a s jedním
spolupracovníkem
jsem se pustil do otcova Ĝemesla. PozdČji se pĜidali další
tĜi spolupracovníci.
V domČ, který nám
byl vrácen, byla výloha a moje babiþka,
jak jsem slýchával,

A mé koníþky? Rád jsem recitoval a v Hlinsku byl za mého mládí skvČlý recitaþní
soubor. Zajímaly mČ vždy roubené domky
na BetlémČ v Hlinsku, protože mezi nimi
jsem i vyrĤstal. No, a mČl jsem opČt štČstí,
že ve skanzenu na Veselém Kopci hledali
prĤvodce. Tuto výzvu jsem rád pĜijal
a stalo se mi to nejen
koníþkem ale konČm.
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2. Pracujete jako dobrovolník nČkolik let a to
nejen v našem DomovČ. MĤžete nám svoji
þinnost lépe pĜiblížit?

o Hlinsku, nebo o lidových tradicích hlineckého okolí, nebo pĜímo o skanzenu na Veselém Kopci. Pavel Rakušan mČl nápad, že
po promítání na internetu ukazujeme obydlí,
Nepracuji jako dobrovolník dlouho, jsou to
ve kterých klienti pĜed
jen tĜi roky. OpČt jsem mČl štČstí, protože
pĜíchodem na Drachmi bylo umožnČno navštívit všechna zatinku bydleli.
Ĝízení pro dobrovolníky v Hlinsku, abych
S Pavlem Rakušanem
se mohl rozhodnout, kam se mám nasmČchodíme do dennírovat. Vzhledem k tomu, že jsme se doma
ho stacionáĜe Motýl,
starali o mé rodiþe a i o maminku mé ženy,
který také spadá pod
pĜivedlo mČ to na Drachtinku. Zpoþátku
Drachtinku. Tam si
s klienty povídáme,
jsem navštČvoval jednu klientku, se kterou
jsem si povídal a þetl její oblíbené knížþteme (teć þteme Dáky o zvíĜátkách. Pak už jsem zaþal chodit
šenku), používáme
stavebnice a dČláme
každý týden za dvČma klienty, a když jsem
rĤzné výrobky. Naposledy jsme z hlíny
vidČl, že na Drachtince jsou šikovní muži,
podaĜilo se mi sehnat sponzorským darem
modelovali motýly, které jsme upravili glasouþásti na výrobu ptaþích krmítek. Spozurou a stĜípky barevného skla, které se pĜi
vypalování krásnČ rozleþnČ jsme jich
pĜed zimou pČt
„Dobrovolnictví není obČĢ,
tavilo. Chodíme také
vyrobili. Vzhlepo hlineckých Ĝemeale pĜirozený projev obþanslnících, kteĜí nám
dem k tomu, že
ské a lidské zralosti.“
chlapi rádi praukazují, co vše se dá
cují rukama, nerukama vytvoĜit. Byli
zĤstalo jen u krmítek. Díky sponzorskému
jsme u kováĜe, tkalce, keramiþky a pana
daru jsme získali stavebnice a mĤžeme ruIng. Švadlenky, kterému je 80 let, a vyrábí
kama tvoĜit. Chlapi jsou také soutČživí a tak
jednou za mČsíc hrajeme kuželky. Schází se
nás na nich okolo šesti. Byl bych rád, kdyby
sami klienti pĜišli s návrhy na další aktivity.
Jde o to prožít spoleþné chvíle a poznávat
se. SamozĜejmČ, že dobrovolnictví vnímám
jako vytváĜení vztahĤ. PĜi spoleþných aktivitách se neobejdu bez mého kamaráda Pavla
Rakušana, hlavnČ pĜi promítání dokumentĤ

“
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DRACHTINKA
vláþky v malém mČĜítku vþetnČ kolejnic. Teć
se chystáme navštívit pana Bukáþka v KrounČ, který již v tĜetí generaci vyrábí dĜevČné
hraþky.

þerpání je oboustranné. Je to
o vztahu, který se vytvoĜí.
Když máte kamaráda, tak ten
vás pĜece nemĤže vyþerpat. Jsem vČĜící þlovČk a to co sám dostávám, je tolik, že to ani
nestaþím vydat, mám to docela jednoduché.
5. Pane Štorku, jistČ máte mnoho zkušeností
a navštívil jste i jiné skupiny, jiné domovy,
mohu se Vás zeptat, jak vnímáte právČ náš
Domov seniorĤ Drachtinka?

3. V listopadu minulého roku jste spoleþnČ
s ostatními nominovanými dobrovolníky
získal ocenČní za své þiny, pomoc druhým
a zlepšování života v Pardubickém kraji.
Jakou váhu pro Vás toto ocenČní má?
UpĜímnČ, každé podČkování, které ocenČní
vlastnČ je, naþechrá þlovČku kĜídla, ale nejvČtším ocenČním a radostí pro mČ je, když
pĜijdu za klientem, on se usmČje a vidím
jiskĜiþku v jeho oku. OstatnČ, myslím si, že
tohle je ocenČním i pro ostatní zamČstnance
na Drachtince. Však to sama také znáte.
4. VČnovat svĤj volný þas, ochotu a vztah
k lidem, kteĜí jsou mnohdy osamČlí a opuštČní, stojí mnoho sil. Kde þerpáte novou sílu
pro další setkávání?
Ono to pro mČ tak tČžké není, protože nejsem s klienty celý den a celý týden, ale to

Zas tolik zkušeností nemám, ale tady
na Drachtince si všímám, že pro vČtšinu
zamČstnancĤ to není jen práce, ale v první
ĜadČ je to služba. Toho si nejvíc cením.
6. Jaké je Vaše životní krédo nebo motto, se
kterým byste se podČlil s našimi þtenáĜi?
Ono by jich bylo jistČ víc, ale jedno, které
mČ nejdĜív napadlo:
MĤj otec mi ve svých 80 letech Ĝekl: „Honzo, já se musím i v tomhle vČku stále uþit.“
Toho bych chtČl dosáhnout a toho bych se
chtČl držet. Být stále uþícím se a hledajícím
þlovČkem.
DČkuji Vám za spoleþný rozhovor. PĜeji hezké dny.
Jana Mm

„“
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Dobrovolník
Kdo je dobrovolník
Dobrovolníci jsou lidé, kteĜí bez nároku na finanþní odmČnu vČnují svĤj þas, energii, vČdomosti a dovednosti ve prospČch ostatních lidí.
Smyslem práce dobrovolníkĤ není nahradit zamČstnance zaĜízení, do kterého dobrovolníci
docházejí, ale trávení volného þasu se seniory procházkami, pĜedþítáním, povídáním apod.
U dobrovolnictví na vČku nezáleží! Mladický elán nebo zkušenosti pokroþilejšího vČku, obojí
je cenČno. Dobrovolníkem se tedy lze stát kdykoliv.

Pomáhat ostatním
Jako dobrovolník mĤžete nabídnout svou pomocnou ruku tČm, kteĜí to skuteþnČ potĜebují.
MĤžete také pomoci vytváĜet nČco prospČšného þi inovativního. Záleží poté již pouze na Vás,
jaký konkrétní projekt Vás zaujme a budete mu chtít vČnovat svĤj þas a energii.

Dobrovolnictví je nČco, o þem se moc nemluví,
ale patĜí k životu þlovČka. PĜináší konkrétní pomoc tomu,
kdo jí potĜebuje, ale zároveĖ dává naplnČní dobrovolníkovi.

Co je to cena KĜesadlo
Hlavním cílem udČlování ceny KĜesadlo je ocenit práci dobrovolníkĤ, upozornit na pĜínos
dobrovolnických þinností v naší spoleþnosti, zviditelnit pĜíbČhy vzájemné a nezištné pomoci
a pĜedevším podpoĜit další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit.
KĜesadlo se snaží ocenČným dobrovolníkĤm získat respekt k aktivitám, které vykonávají,
a zájem širší veĜejnosti o dobrovolnickou službu. Jde o symbolické podČkování tČm, kteĜí
zdarma svĤj volný þas vČnují obecnČ prospČšným þinnostem.
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DRACHTINKA
Dobrovolnictví v DomovČ seniorĤ Drachtinka
Již od samého poþátku spolupracuje Domov s Dobrovolnickým centrem v regionu Hlinsko
Fokus Vysoþina. Dobrovolníci tvoĜí dĤležitou souþást práce s uživateli. Cílem dobrovolnictví
v DomovČ seniorĤ Drachtinka je zapojení dobrovolníkĤ do volného þasu seniorĤ dle jejich
individuálních potĜeb.
Dobrovolníci ve svém volném þase navštČvují nemocné, staré a opuštČné lidi, pomáhají s denními þinnostmi, nebo se vČnují jiné prospČšné þinnosti.
Možnost uplatnČní dobrovolníkĤ je mnohostranná, mohou se podílet na ĜadČ aktivit. NapĜíklad
poĜádají besedy, pĜedþítají knihy, povídají si s uživateli. V DomovČ pomáhají pĜi organizování spoleþenských akcí. Rádi bychom uvítali i rodinné pĜíslušníky a pomohli jim zapojit se
do denních þinností Domova.
VyplnČní volného þasu Vašim pĜíbuzným nebo známým seniorĤm našeho Domova mĤže
být rĤzné, jako je napĜíklad doprovod pĜi vycházkách na invalidním vozíku v okolí Domova,
muzikoterapie, zpČv, vaĜení, spoleþenské hry, ruské kuželky, cviþení, pĜedþítání, rozhovory,
výroba rĤzných pĜedmČtĤ, pomoc pĜi jednorázových akcích poĜádaných Domovem.

Rádi Vás uvítáme na spoleþných akcích Domova
Rádi Vás uvítáme na spoleþných akcích Domova, aĢ to jsou pravidelná narozeninová posezení, která se konají vČtšinou poslední þtvrtek v mČsíci. Na nich mĤžete se svými blízkými
prožít hezké odpoledne, posedČt si u kávy a zákusku, spoleþnČ si zazpívat. Navštívit se svým
blízkým spoleþné skupinové cviþení, kavárnu...

Nabízíme pomocnou ruku
K výše uvedeným možnostem a þinnostem Vám nabízíme pomocnou ruku a vzájemnou
spolupráci. Rádi Vám poradíme a pomĤžeme.
Prosím pamatujme, že spoleþné setkávání je tím nejlepším lékem pro Vašeho blízkého. A chvíle,
které spolu prožijete, budou jistČ darem i pro Vás.
Koordinátorem dobrovolnictví v DomovČ je Mgr. Markéta ŠtČdrá, vedoucí sociálního oddČlení.
Jana Malá (Mm)
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Rozhovor s p. Janouškovou a p. Adámkovou
Padly jsme si do oka
Paní Janouškovou jsem zastihla s dobrovolnicí paní Evou Adámkovou. SedČly spolu v kavárnČ Terezka, na stole vonČla þerstvá káva a malý zákusek. Dalo by se Ĝíci, že tu spoleþnČ
sedávají pravidelnČ.

Paní Janoušková, mohu se Vás zeptat, co pro
Vás paní Eva Adámkvá znamená?
Moc. Moc, to jsou jenom tĜi písmena, to úplnČ staþí, nemusím nic Ĝíkat dál. Já jí mám
moc ráda, padly jsme si do oka už od zaþátku, a to je moc dĤležitý. To je pravda. Mám
se na co tČšit.
A to si pĜedstavte, dnes jsem
paní EvČ nabídla tykání, no,
není to úžasný?
To je krásný okamžik, je vidČt,
že váš spoleþný vztah je natolik
dĤvČrný, takže ode dneška je
paní Adámková pro Vás Eviþka?!
My se máme rádi. Padly jsme
si do oka, a já koukám po hodinách nebo po dveĜích, a nemĤžu
se doþkat, kdy už pĜijde.
Paní Eva Adámková dochází za paní Janouškovou pravidelnČ, pracuje na smČny.
PĜichází dopoledne nebo odpoledne. Spolu
s paní Janouškovou si posedí v bufetu, nebo
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jdou na procházku do zahrad Domova. S jakým pocitem pĜicházíte na návštČvu za paní
Janouškou?
PĜináší mi to radost, že mĤžu udČlat radost
nČkomu druhému. PrávČ to mČ naplĖuje, že
paní Janoušková se na mČ tČší, je to pro mČ
dĤležité, že mĤžu nČkomu rozdávat radost,
být spolu. Ráda dávám radost,
ale i zároveĖ velice mnoho pĜijímám. ýasto vidím, jak je paní
Janoušková ráda, že mČ vidí, to
je ta nejlepší odmČna.
Jak dlouho jste dobrovolníkem?
Dobrovolníka dČlám asi pČt let.
Paní Janoušková je mĤj již asi
tĜetí klient, kterého jsem mČla
na starosti, a s paní Janouškovou jsme si hned od zaþátku
padly vzájemnČ do oka. Velice ráda ji navštČvuji a dČlám ji tím radost.
DČkuji Vám za rozhovor a pĜeji Vám i paní
Janouškové dny plné porozumČní a radosti.
Mm

DRACHTINKA

Maminka
Vždy byla s námi maminka,
když rozbily jsme si kolínka.
Zpívala krásné þeské písniþky
a uþila nás dlouhé básniþky.
Pletla, šila vaĜila,
co receptĤ nám rozdala!
Vánoþku, vdolky, knedlíky,
umČly zlaté ruce maminky.
Pomohla vždy s vnouþaty,
když þas, nebo nemoc šlapaly nám na paty.
Vždy hodná, trpČlivá pĜející
i pĜi starostech úsmČv na líci.
Na maminku se krásnČ vzpomíná,
pro každého je ONA, ta jediná.
E. B.
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Benefiþní ples Centra denních služeb Motýl
VI. roþník benefiþního plesu Centra denních služeb Motýl 2017
Uživatelé Centra denních služeb Motýl prožili dne 3. 3. 2017 hezké chvíle na svém již VI.
benefiþním plese, který se konal v MFC Hlinsko. Roztanþené odpoledne se protáhlo až
do veþerních hodin a pĜíjemný den si užili nejen uživatelé, rodiny, pĜátelé, ale i další hosté.
Celou akci doprovázela hudební skupina WJEýNÁ ŽÍZEĕ, jako hosté vystoupili Monika
Mašková, Josef Kopeþný, kouzelník Stanislav Jílek, folklórní soubor Vysoþan a taneþní skupina RIDENDO. O pĜedtanþení se postarali sami uživatelé. „Nácviku spoleþné choreografie
jsme se peþlivČ vČnovali pod vedením kolegynČ Simony Peškové a myslím, že se to vyplatilo,
a opČt jsme své hosty nezklamali,“ prozradila nám paní Zvolánková, vedoucí centra. O krásné
a emotivní momenty opČt nebylo nouze. Hosté si chválili bezprostĜední atmosféru, tradiþní
raut i jednotlivé prvky programu.

Velkým zážitkem bylo i spoleþné zpívání písnČ Finále, kterou speciálnČ pro Centrum denních služeb Motýl složil pan Josef Kopeþný. „PíseĖ jsme dostali jako speciální dárek již
na podzim loĖského roku a u našich uživatelĤ i pracovníkĤ se brzy stala velmi oblíbenou,“
prozradila nám ještČ paní Zvolánková,
„odtud vzešel nápad použít písnČ jako
„hymnu centra“ a zaĜadit ji do programu plesu.“ PĜíjemným zpestĜením byla
i dražba spoleþnČ vytvoĜeného obrazu,
jež byla napínavá do poslední chvíle.
Obraz byl vydražen za 5000 Kþ. Touto
þástkou ke spoleþné dražbČ pĜispČli pan
Ing. Karel Hudec, pan Petr Matyášek,
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Luboš Kvaþek a paní JUDr. Eva KĜupková. VýtČžek z dražby bude použit
na spoleþný výlet uživatelĤ centra do Pardubic, konkrétnČ na plavbu lodí Arnošt.
Dalo by se Ĝíci, že si ples užili hosté všech vČkových kategorií. NezapomeĖme však podČkovat
tČm, kteĜí se na pĜípravČ plesu podíleli, aĢ už jsou to rodiny uživatelĤ nebo žákĤ Základní
školy Vþelákov, kteĜí pomohli s výzdobou. Hlavní díky patĜí všem sponzorĤm, bez kterých
by se nepodaĜilo akci uspoĜádat na tak vysoké úrovni, ani nachystat bohatou soutČž o ceny.
DČkujeme zejména firmám: PěÍHODA, s. r. o., DUET CZ, s. r. o., JATKA ýESKÝ DVģR
VYSOýINA, s. r. o, Lom Matula Hlinsko, a. s., Vysoþinská lesní, s. r. o, JOSEF TRÁVNÍýEK, JAROSLAVA
JANOVSKÁ, HARTMANN-RICO a. s. Mediální partneĜi plesu byly Hlinecké noviny,
Chrudimský deník a AHP Hlinsko.

VýtČžek benefiþního plesu bude použit ke zkvalitnČní péþe o uživatele Centra denních služeb
Motýl. Zisk z veĜejné sbírky byl uložen na úþet veĜejné sbírky schválené Krajským úĜadem
Pardubického kraje. Záštitu nad benefiþním plesem pĜevzal Ing. Pavel Šotola
– radní Pardubického kraje.
„JeštČ jednou dČkujeme všem, kteĜí nás
jakýmkoliv zpĤsobem podporují, a tČšíme se na další VII. roþník 2018“, zakonþila paní Zvolánková.
Radomíra Zvolánková, DiS.
vedoucí Centra denních služeb Motýl
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Zprávy z Domova
ROZLOUýENÍ S MASOPUSEM
28. února si pĜed naším Domovem zatanþil rej nejrĤznČjších masek.
Letošní masopustní prĤvod tvoĜil rekordní poþet masek dČtí ze 37 tĜíd mateĜských a základních škol a také ze tĜídy 1A. gymnázia. Bujarý prĤvod se tradiþnČ zastavil pĜed naším
Domovem, aby nám
dČti zatanþily a potČšily
dechovka Mrákotinka. Donás. Do tance hrála
movem – jako každý
rok – „prolétli“ kominíþci
a koho potkali, toho
pomalovali veselými barvami a potČšili na duši.
Celý prĤvod masopustních masek poté dále
smČĜoval na Betlém, kde
probíhal další program.
.
Mm

FILMOVÁ HÁDANKA
Dnes se ptáme na jméno þeského režiséra
Dobrý den, máme tu opČt pro vás novou hádanku. Tentokrát se vás ptáDob
me na režiséra, který se narodil v roce
m
11912, a pĤvodním povoláním byl státní
zzamČstnanec. Suchopárná úĜedniþina,
kterou
kt
t
vykonával osm let, ho však nebavila a tak se se svými krátkými scénáĜi dostal
do kouzelného
kouu
svČta fimu. Jeho filmy hlavnČ
tvoĜí pohádky Honza málem králem, ŠílenČ smutná princezn
princezna, Byl jednou jeden král, Pyšná princezna a dvČ legendární komedie
Dovolená s AndČlem a AndČl na horách. Tento velikán þeské kinematografie zemĜel v Praze
tČsnČ pĜed Vánoci roku 1991 ve vČku nedožitých osm-desáti let.
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DRACHTINKA
Ohlédnutí za skandinávskou kuchyní
Ve þtvrtek 9. února pro nás kuchynČ Domova seniorĤ Drachtinka pĜipravila skandinávské polední menu. K obČdu uvaĜila
severskou þoþkovou polévku a jako hlavní menu jehnČþí frikasé
s tupetem a houbami, pĜílohou byly šĢouchané brambory. Druhým hlavním menu byl norský masový salát s opeþenou bagetou.
PĤvodnČ mČl jako host do Domova pĜijet a uvaĜit pan šéfkuchaĜ
Koneþný, ale omluvil se. Hlavní menu jehnČþí frikasé pro Vás
uvaĜil Lukáš Cach, který má bohaté zkušenosti se zpracováním
jehnČþího masa, vždyĢ doma chovají vlastní ovce.
ŠéfkuchaĜ Tomáš Bíško, který nad celou pĜípravou dohlížel, se
ukázal i jako pohotový þíšník a roznášel hotová jídla po jídelnČ.
Mm

Pokud byste mČli zájem nahlédnout do naší kuchynČ Domova, rádi Vás provedeme.
Prosíme o nahlášení zájemcĤ na recepci, poté se spoleþnČ domluvíme na termínu exkurze.
Pokud bude potĜeba, zajistíme Vám doprovod – kuchynČ je bezbariérová.
– 19 –

CITÁTY
O BOHATSTVÍ
ýlovČk nikdy nebyl bohatý
tím, co má, ale tím, co dal.
[Poláþek]

Nezávić boháþĤm. Jeden francouzský
mudrc bystĜe podotkl, že þasto nosívají
veselí nosiþové v pozlacených nosítkách
naĜíkajícího pána.
[Prutkov]

Majetek z nikoho neudČlal boháþe.
[Seneca]

Nikdy jsem nemČl ctižádost být nejbohatším mužem na hĜbitovČ.
[Ureh]

Máš-li zdárného syna, k þemu je ti bohatství? Máš-li nezdárného syna, k þemu
je ti pak bohatství?
[turecké pĜísloví]
NČkteĜí lidé vynaloží celý svĤj život na to,
aby umĜeli bohatí.
[Vymazal]
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