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Úvodník
10. VÝROČÍ OTEVŘENÍ DSD
Vážení obyvatelé Domova seniorů Drachtinka,
vážené kolegyně a kolegové,
dne 8. 1. 2018 uplyne deset let od slavnostního otevření Domova
seniorů Drachtinka, příspěvkové organizace Města Hlinska. 10 let,
tj. 3 650 dnů nebo pokud chcete 87 600 hodin společně stráveného
času pod jednou střechou týmu pracovníků a obyvatelů Domova.
Za tak dlouhé období se v našem Domově vystřídalo mnoho lidí,
a to jak zaměstnanců, tak obyvatel. Věřím však, že dny strávené
zde, v Hlinsku, byly pěkně prožité. Za tak dlouhé období se samozřejmě přihodí i nepříjemné situace a prožijí nepěkné okamžiky, ale
to k životu patří stejně tak, jako veselé příhody. Za tu dlouhou dobu, od prvního otevření
po současnost, jsme se v Domově setkali s mnoha vzácnými hosty a dozvěděli jsme se mnoho
zajímavých věcí. Za tak dlouhé období jsme se také
rozrostli o ambulantní sociální službu – Centrum
denních služeb Motýl.
Číslo časopisu Drachtinka, které právě držíte v ruce,
je speciálně věnováno vzpomínkám na první krůčky
a rozběh Domova. Vzpomínat budou zaměstnanci
i obyvatelé, kteří jsou tzv. „skalními“☺. S jistotou
mohu tvrdit, že se dovíte mnoho zajímavého z historie.
Co bych chtěla Domovu seniorů Drachtinka popřát? Aby všichni, kteří v tomto domě žijí
a tráví svůj čas, kus svého života, a to jak obyvatelé, tak kolegové na všech odděleních, se
zde cítili co možná nejpřirozeněji, svobodně, aby zde vždy byla přátelská a domácí atmosféra,
abychom zde prožívali i nadále mnoho krásných chvil a okamžiků a pokud přijdou chvíle
těžší, abychom vše vyřešili s nadhledem a lehkostí. Děkuji všem kolegům za jejich trpělivost
a poslání, s kterým tuto práci vykonávají a předávají kus sebe ostatním, potřebným… Mé poděkování patří též vedení Města Hlinska za vzájemnou spolupráci a podporu našeho Domova.
Přeji Vám, milí čtenáři, příjemné chvíle při čtení tohoto výjimečného čísla.
Eva Holečková
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Trocha historie
Otevření Domova seniorů Drachtinka 2008
Je tomu již 10 let od slavnostního otevření Domova seniorů Drachtinka. Stavba byla zahájena
v roce 2004 a v minulosti se potýkala s četnými problémy. V roce 2005 se část objektu dokonce zřítila. Dokončení stavby
bylo poznamenáno tahanicemi
o rozsah a kvalitu provedených
prací. Tehdejší starostka města
Hlinska paní Magda Křivanová uvedla: „Zpravidla se při
zahajování děkuje generálnímu
dodavateli díla. Já to, ale zcela
záměrně neudělám.“ Starostka nezapomněla zmínit úsilí
ostatních firem i zaměstnanců
městského úřadu, díky kterému
se dílo za 135 milionů podařilo
dokončit. Domov pro seniory si prohlédli i pozvaní hosté. Zaměstnanci Domova seniorů
Drachtinka nastoupili do zaměstnání 1. října 2007.
Všichni jsme se sešli v zasedací místnosti městského úřadu Hlinsko. Tehdejším ředitelem byl
pan Marek Bíško, vrchní sestrou slečna Tereza Vodičková a sociální pracovnice slečna Markéta Hanusová (nyní paní Štědrá) a slečna Radka Bencová. Jelikož jsme nemohli prozatím
vstupovat na naše pracoviště, jezdili jsme na stáže do jiných domovů a jinak nám byl zázemím
městský úřad, kde jsme vyráběli dekorace pro náš Domov seniorů Drachtinka. Na své pracoviště jsme mohli vstoupit až v prosinci 2007. Domov jsme svátečně vyzdobili společnými
silami a připravili na příchod prvních
obyvatel. U recepce byl krásný vánoční
strom.
Oficiální zahájení proběhlo dne 7. ledna
2008 v 10 hodin. V tento den se přišla
do Domova podívat i široká veřejnost.
Následující den 8. ledna 2008 nastoupila
do Domova naše první obyvatelka paní
Anděla Pravdová a všechno dění natáčela Česká televize. Každý následující
den nastupovalo postupně během dne
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pět obyvatel a do konce února byl Domov zcela naplněn. Kapacita Domova je
87 klientů. Vzpomínám na poloprázdnou jídelnu, kde obědvala první skupinka
klientů a jedním z prvních poledních menu byla hamburská kýta na smetaně.
V Domově se využívala tělocvična i rehabilitace. Pracovala zde rehabilitační sestra paní
Iva Mudrochová. Moje práce byla hodně spojená s prací rehabilitační sestry. Společně jsme
vedly cvičení každé pondělí, středu a pátek. Bylo cvičení dopolední v tělocvičně a odpolední,
které se konalo v dnešní kapličce ve 4. poschodí. Každé úterý jsme si něco dobrého upekly
a pracovaly v dílně. Zajišťovaly jsme spolu obsluhu v jídelně a hlavně dbaly na to, aby lidé
trénovali chůzi. Když dnes vidím, jaká je spotřeba buničiny při hygieně klientů a my jsme
ji měli velký nedostatek a to takový, že se používaly zbytky bavlněných látek z jedné firmy
z Prosetína, nechce se mi tomu dnes už ani věřit, že to bylo tehdy vůbec možné. 28. ledna
2008 se přijel k nám do Domova podívat Petr Pithart a 10. února 2008 jsme se sešli na vůbec
první bohoslužbě, kterou celebroval páter Jiří Remeš v přednáškovém sále. Informací by
bylo hodně, a kdo by měl zájem, může se podívat do kroniky, která je k dispozici v knihovně.
Renata Daňková
PSS – Aktivizační pracovník
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Báseň Výročí a zamyšlení nad Domovem
VÝROČÍ
Za deset let proteklo hodně vody,
v místním bystrém potoce.
Drachtinka slaví deset let pohody,
a my máme v klíně složené ruce.
Je tu náš domov a máme se tu hezky,
myslíme pozitivně, žádné třesky plesky.
Do dalších let přejeme tu všem,
ať příjemný je každý příští den!
Drachtinka deset let slaví,
přejeme ji hodně zdraví.
Okna ať se jenom smějí
a život ať se tu nikdy nezastaví!

Děkujeme paní ředitelce Holečkové.
Všechny babičky a dědečkové
E. B. 2017
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DOMOV
Mluvilo se o mně dlouho před mým narozením. Můj příchod na svět nebyl jednoduchý,
poznamenal ho těžký pád a já musel o své postavení v maloměstské společnosti začít tvrdě
bojovat. Díky Bohu pečovalo o mě s láskou mnoho lidí, chránili mě, starali se o můj vzhled,
mé okolí, investovali do mě svůj čas a peníze, a já se snažil jim to oplácet. Vedli mě k tomu,
abych byl úspěšný, průbojný a hlavně otevřený pro vlivné lidi, kteří mi pomohou posunout
se dál. A já jim to přání plnil. Byl jsem mediálně známý, ukazovali mě v televizi, psali o mně
v novinách, navštěvovali mě známé osobnosti…
Přes veškerou slávu jsem přece jenom nezapomněl na smysl svého života. V mé náruči našlo
domov, péči, lásku a také práci mnoho lidí. Společně jsme sdíleli radost i bolest, lepší i horší
dny a já doufal, že to tak bude navždy. Bohužel přišel čas, kdy mě opustili mí nejbližší, někteří
dokonce na mě zanevřeli a otočili se ke mně zády. Nezlobím se na ně. Kdo by také odolal
mladé, hezké a perspektivní slečně se zahraničním věnem a vznešeným jménem Residence…
V těchto nelehkých dnech mé existence stálo při mně jen těch pár nejvěrnějších, ale i tyto
řady začaly pomalu řídnout. Naštěstí se našli lidé, kterým můj osud nebyl lhostejný, dokonce
jsou ochotni za mnou denně jezdit z velké dálky. Vstoupil jsem do jejich života takový, jaký
jsem, s přednostmi i nedostatky. Společně se snažíme odstraňovat překážky, které nám život
klade do cesty a těšíme se na každý nový den. Jen mě občas mrzí, když za svou zodpovědnost,
svědomitost a lidský přístup jsou často haněni a obviňováni na veřejných sítích . Nejvíce to
bolí od těch, kteří tu byli se mnou od mých prvních krůčků a slibovali věrnost až na dobu
neurčitou. V současné době mi nezáleží na obdivu a slávě,
snažím se tu být hlavně pro ty, kteří mě nejvíce potřebují.
Opět cítím lásku, kterou nutně potřebuji k tomu, abych mohl
plnit roli, kterou mi určil osud – chránit a být oporou pro ty
nejzranitelnější. A všem, kteří tvoří můj vnitřní svět, mou duši
a udávají rytmus mému srdci chci vzkázat, že když budeme
ve všem za jedno, tak spolu dokážeme všechno.
Jmenuji se DOMOV SENIORŮ DRACHTINKA, který tvoří
87 úžasných a spokojených klientů, stálí zaměstnanci a bezpočet nadšenců z řad dobrovolníků, praktikantů a brigádníků.
Je mi cti Vám sloužit.
Sylwia Pilná – vedoucí oddělení přímé péče
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Statistika

ŽIVOT V DOMOVĚ Z POHLEDU ČÍSEL
Domov seniorů Drachtinka jako pobytová sociální služba začal přijímat první
klienty dne 8. 1. 2008. Od té doby uběhlo téměř deset let a pro zajímavost uvádím statistická data, která jsme rok co rok evidovali:
Průměrný věk klientů Domova během let 2008 – 2016
► V roce 2008 byl 81 let
► V roce 2012 byl 84 let
► V roce 2016 byl 85 let
Počet příjmů nových klientů za vybrané roky:
► V roce 2009 bylo přijato 23 klientů
► V roce 2012 bylo přijato 34 klientů
► V roce 2016 bylo přijato 28 klientů
► Průměrný počet příjmů za období 2009 až 2016 byl 27 osob
Nejstarší klient Domova:
► V roce 2008 – 103 let
► V roce 2012 – 100 let
► V roce 2016 – 97 let
► Nejstarší klientka v Domově měla 104 let věku
Vývoj počtu klientů s nejvyšším stupněm míry nesoběstačnosti (4. stupeň
příspěvku na péči) během let 2008 – 2016:
► V roce 2008 – 22 klientů s tímto stupněm příspěvku na péči
► V roce 2012 – 21 klientů
► V roce 2016 – 29 klientů
► K 6.12.2017 – 35 klientů
Nejčastější jména klientek – žen k 6. 12. 2017
► Marie – 20 klientek s tímto jménem
► Anna – 5 klientek
► Jaroslava – 5 klientek
Nejčastější jména klientů – mužů k 6. 12. 2017
► Josef – 4 klienti
► Jaroslav – 4 klienti
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Jak postupně stoupá průměrný věk klientů, kteří zde žijí, tak se mění i jejich
zdravotní stav a míra potřebné podpory a pomoci jim. Na základě toho se mění
i nároky na provoz, poskytovanou péči, na pracovníky a jejich zatížení. Také
z toho důvodu je rovina péče a aktivizace směřována více k jednotlivým klientům
na pokoje, zvláště pak k těm, kteří vyžadují maximální míru podpory a pomoci.
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem podílí na poskytovaných službách
klientům nejen z řad pracovníků, ale také z řad veřejnosti.
V Hlinsku dne 6. 12. 2017
Markéta Štědrá
vedoucí sociálního oddělení Domova

Na fotografii je pan Jaroslav Černý a paní Miluše Růžičková. Nastoupil mezi prvními klienty
do Domova seniorů Drachtinka v lednu 2008.
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Sociální služba v Domově
10. VÝROČÍ OTEVŘENÍ
SOCIÁLNÍ POBYTOVÉ
SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY
1. Od otevření Domova pracuješ na pozici soc. pracovnice. Vzpománáš si na první roky
v Domově seniorů Drachtinka?
Jako sociální pracovnice jsem byla přijata na základě výběrového řízení a můj první pracovní
poměr započal dnem 1. 8. 2007. Tehdy ještě nebyly zpřístupněny prostory Domova (před kolaudací) a nás několik přijatých pracovníků působilo ve vymezených prostorách radnice města
Hlinska. Ještě před samotným otevřením jsem se byla podívat s panem ředitelem Markem
Bíškem do Domova, kde byly prázdné chodby, pokoje bez nábytku a samotný skutečný „život“
nastartovalo přijímání prvních klientů dnem po dni. Po jednom roce fungování služby byla
kapacita Domova naplněna, začal se utvářet seznam čekatelů o umístění. Na prvopočátku zde
na sociálním oddělení působily dvě sociální pracovnice, dnes tu působí tři sociální pracovnice a jako důležitá opora je pro nás naše účetní depozit, pracovnice ekonomického oddělení.
2. Deset let práce v Domově je dlouhá doba, změnila se nějakým způsobem náročnost tvoje
práce sociální pracovnice?
Za deset let práce se postupně mění klientela, mění se náročnost poskytované péče. Zatímco
na počátku poskytování služby mělo cca 25% klientů zvýšené nároky na poskytovanou péči (klienti s vysokou mírou nesoběstačnosti, imobilní), dnes máme 75 % klientů s vysokou potřebou
péče a podpory ze strany pracovníků. Tato skutečnost se samozřejmě odrazila na všech odděle-

Posezení na terase
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ních. Na sociálním oddělení šlo například o vzestup administrativních požadavků, práci
průběžně ovlivňovaly a ovlivňují změny právních norem a tím i požadavky na vzdělávání
pracovníků oddělení
(př. zákon o sociálních
službách, občanský
zákoník…). V průběhu fungování služby
došlo také k úpravě
poslání, cílové skupiny, tj. komu lze službu
poskytovat (př. snížení
věkové hranice pro přijetí do Domova).
Zahradní slavnost 2017
3. Vzpomeneš si na nějakého klienta, který se zapsal do paměti?
Do paměti se mi vrylo vícero klientů, se kterými jsem vedla jednání před nástupem do Domova, setkala jsem se s nimi v domácím prostředí nebo v nemocničním zařízení (postupem
času stoupal počet zájemců, u kterých sociální šetření probíhalo u poskytovatele zdravotních
služeb). Jednou z nich byla paní Anděla Pravdová, první klientka Domova, její tvář a úsměv si
vybavuji dodneška. Za celou dobu své práce jsem se setkávala s mnoha lidmi, kteří za sebou
měli těžký život, a přesto dokázali najít pochopení pro
druhé. Každý člověk zde je nositelem neopakovatelných životních zážitků a zkušeností, proto jsem ráda
za zavádění nové koncepce péče dle Erwina Böhma,
která pracuje s biografií člověka.
4. Co bys popřála Domovu do dalších dnů?
Domovu bych popřála spokojené pracovníky a spokojené klienty. Dále dostatek potřebného štěstí, podpory
a klid při péči věnované klientům.
Děkuji Všem svým kolegům za jejich vstřícnost a spolupráci, přeji jim všem dostatek energie pro další léta
věnované Domovu.
Markéta Štědrá,
vedoucí sociálního oddělení Domova
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Kuchyňské rozjímání a zákulisí
Bylo, nebylo…
Tak většinou začíná pohádkový příběh. A tak
nějak podobně se začal před deseti lety psát
i příběh Domova seniorů Drachtinka. Příběh,
jehož nedílnou součástí jsou samozřejmě klienti, kteří tvoří srdce domova, ale i všechny
úseky, které zajišťují jeho plynulý chod. A jedním takovým úsekem je i kuchyně. A právě
její příběh Vám budu vyprávět.
Kuchyně je totiž takový svět sám o sobě. Má
své osobité kouzlo, svoji zvláštní atmosféru,
protože v ní každý den vzniká z různých surovin a ingrediencí něco neuvěřitelného, tajemného… Je zde velký prostor
pro fantazii, ale zároveň se musí dodržovat určitá pravidla.
Naše kuchyně zajišťuje stravu odpovídající věku, zásadám
racionální výživy a potřebám dietního stravování. Před deseti
lety jsme poskytovali základní racionální stravu č. 3 a diabetickou dietu č. 9. V současnosti již poskytujeme i specifickou šetřící dietu č. 2 a mechanicky upravenou stravu pro
klienty s problémy s příjmem potravy známou pod zkratkou
MUS. Dále stravu upravujeme podle potřeb klientů a jejich
momentálního zdravotního stavu. Máme 87 klientů a ti mají
v rámci celodenního stravování k dispozici snídani, přesnídávku, oběd, svačinu a večeři. V případě diabetických klientů
na inzulínu podáváme ještě druhou večeři. Dále zajišťujeme
obědy a večeře pro zaměstnance domova a obědy pro klienty
CDS Motýl, klienty Charity Nové Hrady a cizí
strávníky z řad veřejnosti. Od roku 2016 ještě
poskytujeme pro zaměstnance, klienty s racionální stravou a cizí strávníky od pondělí
do pátku možnost výběru ze dvou jídel. Toto
vše sedm dní v týdnu 365 dní v roce.
Není to nic jednoduchého. Nikoho nikdy nezajímá, zda jsou v kuchyni v plném počtu či
jich polovina chybí. Vždy v daný čas musí
být strava připravena a podána. A mnohdy je
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to závod s časem. K tomu, abychom vše včas zvládli a to
i v omezeném počtu máme skvělé pomocníky, které nám byly v průběhu let dokoupeny.
Je to nový konvektomat, který dokáže uvařit
bez vody vajíčka či těstoviny. Dále je to šoker,
který nám svým bleskovým zchlazením stravy
pomáhá udržovat její nutriční hodnoty před
další úpravou a v neposlední řadě to je nová
vakuová balička s jejíž pomocí připravujeme
maso formou sous-vide, což je pomalé vaření
masa ve vakuu, které pomáhá masu zachovat
si svoji neuvěřitelnou šťavnatost a chuť.
Naši kuchaři jsou svým způsobem kouzelníci, kteří se přizpůsobí každé situaci, jsou velice flexibilní, ale i oni potřebují
svůj itinerář. Tak jako má v pohádkách každý čaroděj svoji
knihu kouzel, podle které tvoří, tak našim kuchařům pomáhá
jídelní lístek. A jeho tvorba je vlastně taková malá alchymie.
Musíte vytvořit na jeden týden sedm rozdílných snídaní,
přesnídávek, svačin a druhých večeří. K tomu 12 hlavních
jídel na oběd, čtyři teplé večeře a tři studené. Z toho by se
hlavní jídla neměla opakovat dříve, než po 21 dnech. To si
znásobte 52. týdny každého roku a dostanete se k neuvěřitelným číslům. Za uplynulých deset let uvařil a vytvořil personál
kuchyně 2 026 906 jídel. Na to, aby bylo vše v souladu se
zásadami zdravé výživy dohlíží nutriční terapeut. Ten na základě podnětů klientů, konzultaci s vrchní sestrou a podkladů
lékařů sestaví jídelní lístek. Ten ještě posléze
doupraví s pomocí provozní kuchyně, protože
se musí hlídat nejen nutriční hodnoty a pestrost stravy, ale i cena a suroviny. A mnohdy je
to boj, protože chutě klientů a ostatních strávníků se podstatně liší od představy nutriční
terapeutky a lékařů.
Vždyť, kdo by nedal přednost svíčkové na smetaně s houskovým knedlíkem, plněným bramborovým knedlíkům, smaženému řízku či
– 11 –

DRACHTINKA
plněným buchtám před jáhlovým
rizotem, bulgurem či polentou
a kuskusem.
Naše kuchyně se však nezaměřuje
pouze na spokojenost plných bříšek svých vlastních strávníků, ale
podílí se i na veřejných akcích pořádaných Domovem seniorů. Šlo
například o zajišťování různých
druhů občerstvení na benefiční koncerty a výstavy pořádané
v rámci benefičních sbírek, či zajištění rautů u příležitosti křtů kalendářů „Umění stárnout“ a „Hodnoty času“ nebo v rámci
zahradních slavností. A v posledních letech se pravidelně podílí i na tvorbě rautů, připravovaných pro plesy CDS Motýl. A také jsme si v letošním roce vyzkoušeli, jaké to je zajistit stravu
pro děti z příměstských táborů, které probíhají o jarních a letních prázdninách. A v neposlední
řadě byla naše kuchyně vystavena zkoušce v podobě týdenního celodenního stravování pro
mladé sportovce z plaveckého oddílu TJ Lokomotiva Moravská Třebová, kteří měli v našem
městě soustředění. Podle prázdných talířů a pozitivních ohlasů jsme i v této zkoušce obstáli.
A tak, jako se Honza vydává s ranečkem buchet
do světa na zkušenou, či si čarodějka podle knihy
kouzel uvaří lektvar lásky, tak i naši kouzelníci kuchyně budou dál kouzlit ve své alchymistické kuchyni, aby pro Vás vytvořili za pomoci svého umu,
bylinek a tajemných ingrediencí, pokrmy, které svojí
chutí polaskají bříško a pohladí na duši.
Dovolte nám, abychom pomocí citátu „Jsem něžný,
jsem krutý, ale jsem život. Pláčeš? I v slzách je síla.
Tak jdi a žij!“ popřáli Domovu seniorů Drachtinka
do dalších let, ať už budou krutá či něžná, uplakaná
či veselá, aby žil. Tak tedy pojďme ŽÍT! S přáním
všeho nej …
Váš kolektiv kuchyně
Monika Hanusová provozář kuchyně
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Od zaměstnanců k 10. narozeninám
Drachtince k 10. narozeninám
Čas plyne jako voda
a nic ho nezastaví…
Sotva se včera narodil,
dnes deset roků slaví!
I když je ještě mladý,
kdekdo se před ním sklání,
jedni před jeho krásou,
jiní pro jeho poslání.
Náruč svou otevírá
všem, kterým osud nadělil
stáří, nemoc, zármutek,
s drahými je rozdělil…
Mnoho lidí tu našlo
to, v co už nedoufali,
že je někdo vyslechne,
občas za něco pochválí.
Všichni, kdo tady bydlí,
jsou ve vysokém věku,
a ty, co se o ně starají,
spojuje úcta k člověku.
Společně čelí nesnázím,
pomůžou si navzájem,
tady je moc důležité,
mít o druhého zájem.
Jednou všechno pomine,
ať v srdcích zůstane vzpomínka
na to, co jsme prožili
Domov seniorů Drachtinka
zaměstnanci

Domov seniorů Drachtinka
zaměstnanci
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Poděkování dobrovolníkům
Domova seniorů Drachtinka
Všem dobrovolníkům, kteří věnovali svůj čas a zájem klientům Domova, děkujeme za jejich
vloženou energii a podporu. Vážíme si jejich pomoci. Na oplátku jako malé poděkování jim
bylo adresováno osobní pozvání na setkání s paní ředitelkou, které proběhne opět v lednu
nastávajícího roku.
Dobrovolníci v Domově 2008 – 2017:
♥ Dobrovolnická činnost v Domově byla nastartována s Dobrovolnickým centrem Fokus Vysočina, region Hlinsko – již v roce 2008. Dobrovolníci se věnovali nejen skupinovým aktivitám
(kuželky, pěvecký sbor …), práci s jednotlivci (povídání, prohlížení fotografií, procházky …),
ale též pomoci při kulturních akcích, které Domov pořádal. Do Domova také zavítali dobrovolníci z organizace Adra a věnovali se
zejména společnému zpěvu, povídání,
individuálním setkáním, procházkám.
♥ Během období 2008 – 2017 se v Domově na pozici dobrovolníka vystřídalo celkem 64 osob.
♥ V roce 2011 u nás působilo 30 dobrovolníků, kteří Domovu věnovali
dohromady 1955 hodin své dobrovolnické činnosti. Taktéž v roce 2012
vykázalo 25 dobrovolníků 807 hodin
činnosti. V roce 2016 bylo vykázáno celkem 252 hodin.
♥ Dobrovolníci Domova byli pravidelně nominováni na různá ocenění, zejména byli nominováni na Křesadlo, která se koná každý rok v Hlinsku. Mezi držitele Křesadla patří například
pan Jan Štorek a paní Miluše Štiková, Alena Peškeová.
♥ V roce 2017 v Domově působilo 10 dobrovolníků. Jejich práce se odráží zejména na kvalitě
života klientů – zejména jejich pozornost, čas a vstřícnost přináší radost a laskavost druhému
člověku.
Velké díky vám všem, kteří ve svém volném čase se věnujete svým bližním.
za tým Domova
Markéta Štědrá, vedoucí sociálního oddělení Domova
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Vzpomínání
DRACHTINKA

na začátky

Vzpomínání na začátky Domova seniorů Drachtinka
Anička Paulusová pracuje v Domově seniorů Drachtinka od října 2007 na pozici
uklízečky.
Aničko vzpomeneš si na první roky v Domově?
My jsme jako uklízečky nastoupily již v půlce října 2007, abychom Domov uklidily a připravily pro budoucí provoz a celkový chod. Tenkrát nás bylo jako uklízeček pět, z této původní
sestavy jsme zůstaly dvě. Já Anička Paulusová a Dana Tlapáková. Během následujících let
některé kolegyně odešly, jiné přišly, dnes nás je celkem šest uklízeček.
Vzpomínám si na první týden v Domově, pro mě to byl zvláštní pocit.
Všechno bylo připraveno, první klienti přišli, ubytovali se, a my jsme
nevěděli, co a jak dělat, a nevěděli to ani klienti. Všichni jsme se snažili
se v nové situaci zorientovat, přesto to bylo pro nás velmi nové. Byly
jsme proškolené, ale stejně jsme se učily za pochodu. Vzpomínám si
na klienty, kteří přišli mezi prvními – paní Pravdová, paní Dospělová,
paní Kábelová, paní Růžičková…
Během deseti let se tvoje práce uklízečky změnila, je v něčem jiná, nebo
je to stejné, vidíš určitý vývoj?
Uvědomuji si za těch deset let veliký pokrok v rozvrhu práce, který
jsme si musely vybudovat samy, nebyl nikdo, kdo by nám řekl, co a jak
dělat. Pro nás to bylo samozřejmě také nové, ale snažily jsme se vyhovět
oběma stranám – klientům i pracovníkům. Vidím také pokrok v hygienických postupech, ve zlepšení pracovních pomůcek, probíhá stálý
kvalifikační rozvoj a pravidelná školení. Nejde jenom o úklid, do naší
oblasti práce spadá i kontakt se starými lidmi, našimi klienty. To mě do života hodně dalo.
My jsme pro ně rodina, někdy mě chytí za ruku, chtějí si povídat, sdílet se…
Co ti Domov dal, nebo vzal?
Práce v Domově mně dala nový pohled na stáří. Naši klienti, když byli mladí, také chodili
do práce, měli děti jako já, zažívali Vánoce a najednou jsou tady v Domově. Ono být starou
osobou asi není tak jednoduché, bolí je celé tělo, musí se nechat opečovávat, stávají se závislými na pomoci druhých lidí… To všechno není jednoduché. Často slýchávám: „Jé sestřičko,
vy se dokážete tak ohnout, to já už nedokážu.“ Někdy se mně stává, že když mám dovolenou
třeba čtyři dny, tak už se mi začne stýskat po práci a po lidech v Domově, a těším se, až přijdu.
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Pěvecký sbor Drachtinka
Co bys popřála Domovu?
Přála bych si, aby se lidé zde v Domově cítili dobře a příjemně, nevím, jestli je to možné, ale
přála bych si to moc. Ráda vidím, když se klienti usmívají. Ne všichni máme vždy dobrou
náladu každý den, přesto jsme tady proto, abychom jim pomáhali a snažili se, aby byli spokojeni především oni, byli v dobré kondici a žili zde hezky.
Přála bych si, abychom i my pracovníci byli v pohodě a vzájemně si vycházeli vstříc.
Děkuji a rozhovor
Mm

Společná fotografie úklidu s Mikulášem 2017

Pěvecký sbor Drachtinka
Pěvecký sbor Drachtinka je unikátní sbor zpívajících klientů Domova seniorů Drachtinka
a jejich přátel zvenku. Sbor vznikl v roce 2011 a jeho zakládajícími vedoucími byli Miluška
Štiková, tehdy ještě jako dobrovolník, jako doprovod na klávesy pan Roman Světlík, známý
jako houslista a jako hlavní poradce náš tehdejší klient, taktéž učitel hudby, pan Josef Vobejda. Sbor začínal s počtem asi šesti členů a začal se postupně rozrůstat a postupně začal také
stoupat počet nacvičených písní. Z původních zakládajících členů – klientů našeho domova,
jsou pamětníci paní Koubová, Cempírková a paní Zíbová.
Od listopadu 2012 začala sbor již doprovázet (až
do 10/ 2017 jako dobrovolník) Alena Peškeová.
Přesto, že složení sboru zpívajících klientů se průběžně mění dle jejich zdravotního stavu, jejich
celkový počet, včetně čtyř externistů, převyšuje
20 lidí a někdy se blíží i ke třiceti.
Náš sbor Drachtinka není klasický pěvecký sbor
v pravém slova smyslu. Nezpíváme z notových
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partitur rozepsané hlasy pod uměleckým vedením, ale rozhodně se nemáme
za co stydět. Zpíváme pro radost a ze srdce a dveře jsou novým zájemcům stále
otevřené. Velmi si všech našich členů vážíme a obdivujeme, co všechno se už naučili zpívat.
Máme velmi široký repertoár asi 70 písní, který tvoří nejen lidovky, ale i písně umělé z nejrůznějších časových období, rozličných žánrů a rytmů; dokonce již zpíváme i naši vlastní
tvorbu. Svoji práci zúročujeme na vystoupeních v DsD, kterých od roku 2012 již bylo 18.
Sbor Drachtinka zpívá na Narozeninových oslavách pro klienty, průřezových, vánočních a silvestrovských vystoupeních, dále jsme vystupovali pro skupinu 5CENT BAND z Německa, pro
příbuzné a klienty, během Dne otevřených dveří
a také na společném koncertě se ZUŠ Hlinsko.
Náš sbor Drachtinka již pokročil velký kus cesty
a našim klientům i čtyřem externistům patří náš
veliký dík a obdiv. Stále žasneme nad tím, jak
to naši zpěváci zvládají. V tomto úctyhodném
věku, přes všechny neduhy a zdravotní problémy,
se k nám po jejich pominutí zase vracejí. Nic nemůže být pro nás větší odměnou než vědomí, že jim za to stojí přijít si s námi zase zazpívat nebo jenom poslechnout. Je to ta největší
motivace pro naši další práci. Všem členům moc děkujeme a těšíme se na další zkoušky. Se
všemi ostatními se rádi setkáme na našich dalších vystoupeních.

Za sbor Drachtinka napsala Miluše Štiková a Alena Peškeová
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Přání a zdravotní péče
PŘÁNÍ DOMOVU OD DANY KOPECKÉ
Moji mílí, jmenuji se Dana Kopecká pracuji v Domově seniorů Drachtinka na pozici koordinátor přímé péče, patřím mezi
stálice našeho domova, pracuji zde již deset let. Nebylo to vždy
lehké, poznala jsem mnoho lidiček, jak kolegů, tak klientů našeho domova, kteří mi více či méně přirostli k srdíčku. Když
vzpomínám na situace, které jsme si mysleli, že jsou neřešitelné
a oni řešitelné byly, vzpomínám na spoustu klientů pro jejich
moudrost a pokoru, ale i na spoustu okamžiků, které můj život
obohatily. Vždy jsem říkala a moji kolegové (někteří) to znají,
takové mé malé heslo „unavená, ale šťastná.“ A proto bych chtěla
popřát všem kolegům v domově hodně optimismu, s tou únavou
to nesmíme přehánět, musíme se naučit také odpočívat, brát
věci, tak jak přichází, být soudržní a to štěstí, nebojte, určitě se
dostaví. A našim klientům přeji hodně a hodně zdravíčka a ať
se vám u nás dobře žije."

Vzpomínka:
„Kup kulaté sušenky, budeme rozdávát medajle.“
srpen 2010
Dana Kopecká
Koordinátor přímé péče
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ZDRAVOTNÍ PÉČE V DOMOVĚ SENIORŮ DRACHTINKA
Domov seniorů Drachtinka prošel za posledních pět let výraznými změnami, a to jak v oblasti
personální, zdravotní péče nebo v oblasti výživy. Všechny tyto změny reagují na zvyšující
se náročnost péče o seniory a odpovídají ošetřovatelským standardům.
V oblasti personální došlo k navýšení počtu zdrav. sester, což značně přispělo ke zlepšení
zdrav. péče. S narůstajícím věkem klientů, dochází k postupnému zhoršování zdravotního
stavu klientů a tím se zdrav. péče stává i náročnější. Práce zdrav.
sester v domově vyžaduje velkou zodpovědnost, flexibilitu a odborné znalosti. Nové
trendy v péči o seniory kladou velké nároky na zaměstnance jak po odborné, tak
po psychické stránce. Domov
zajišťuje pro své zaměstnance odborné semináře,
na zdrav. odd. došlo ke značnému
zlepšení v oblastí hojení ran, poskytování první pomoci, velké pokroky nastaly
ve výživě klientů. Zúčastnili jsme se celorepublikové akce NutriAction, kde
jsme zaznamenali velmi dobré výsledky
v oblasti výživy klientů. Práci zdravotních
sester značně ztěžuje přibývající
administrativa, problémy jsou i se zdravotními
pojišťovnami, které nám odmítají
platit všechny zdrav. výkony, které zde provádíme.
Je velmi důležité do péče zapojit i rodiny. Rodiny jsou informovány o zdravotním
stavu svých blízkých. Spolupráce se odráží na psychickém stavu klientů a nedochází
k zpřetrhání sociálních vazeb s bývalým prostředím.
Zdravotní sestry v Domově seniorů Drachtinka se snaží klientům zajistit co nejkvalitnější
a nejefektivnější zdravotní péči. Cílem nás všech je spokojený klient prožívající zde klidné
a důstojné stáří.
Zdravotní oddělení sester Domova seniorů Drachtinka

ROZHOVOR S VEDOUCÍ ZDRAVOTNÍHO ODDĚLENÍ IVANOU VOLFOVOU
Vedoucí zdrav. odd. Ivana Volfová nastoupila nejdříve na pozici zdravotní sestry, dnes je vedoucí zdravotního oddělení.
Jaké to je pracovat v Domově pro seniory?
Je to velice náročné. Vždyť práce s lidmi je nesnadná vždy
a v každém případě. Práce zdravotní sestry je obecně namáhavá a náročná v každém oboru zdravotnictví, ať se jedná
o zdravotní sestru na novorozeneckém oddělení nebo v domově seniorů. Odpovědnost je stejná. Pracujeme s lidmi.
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Rozhovor s vrchní sestrou
Vzpomeneš si na první roky v Domově?
Jé, to jsme ještě všichni byli plní elánu a přicházeli klienti, kteří byli zdravotně schopní,
byli v lepší zdravotní kondici než dnes. Dělaly jsme svoji sesterskou práci, chodily pomáhat
do přímé péče, ve službě byla vždy jen jedna sestra. Postupně se klientům zhoršoval jejich
zdravotní stav, práce sester se stala náročnější. Dnes je nutné ve směně dělat sesterskou práci
ve dvou sestrách, já jako vedoucí sestra jsem také přítomná a jsme rády, že to tak je. Zdravotní péče na nás klade vysoké nároky, stav klientů se zhoršuje, a zodpovědnost v prvotním
rozhodnutí o dalším léčebném postupu je na nás zdravotních sestrách. Přece jenom máme
na starosti životy lidí. Máme velikou oporu v paní doktorce Vančové, pokud nastane něco
důležitého, můžeme se na ni kdykoliv obrátit, je ochotná ke klientovi přijet. Zdravotní péče
se neustále posouvá kupředu.
Co bys popřála Domovu do dalších dnů?
Přeju klientům, aby tady v Domově byli spokojení, aby mohli prožívat důstojné stáří, aby
mohli zde u nás v Domově spokojeně dožít. Z našeho zdravotního hlediska jim přeji, aby měli
co nejméně zdravotních problémů.
A pro nás zaměstnance, abychom v našem Domově dobře zvládali péči, aby byla kvalitní.
Ráda bych, abychom pracovali ve vzájemné pohodě, a tak to zatížení a zodpovědnost, která
je vysoká, společně unesli.
Děkuji za rozhovor
Ptala se Jana Mm
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Stáří - je vráska ve tvé tváři.
Stáří - je ruka dědečka.
Stáří - je záznam v kalendáři.
Stáří - je známá písnička.
Stáří - je pohádek chvíle.
Stáří - jsou vlasy babičky.
Stáří – jsou ujduté míle.
Stáří – jsou buchty z krabičky.
Stáří – je zrak, co slábne.
Stáří – jsou také radosti.
Stáří – je někdy velmi zrádné.
Stáří – jsou občas starosti.

í
ř
á
t
s
ň
e
s
á
B

Stáří – jsou dny, co konce nemaj.
Stáří – je čas běžící.
Stáří – jsou chvíle, které trvaj.
Stáří – jsou večery šeřící.
Stáří – je víno, které zraje.
Stáří – jsou také bolesti.
Stáří – je hudba, co do uší hraje.
Stáří – je studna moudrosti.
– 21 –

Rozhovor s Jitkou Pickovou
Jitka Picková pracuje v Domově seniorů Drachtinka od samého začátku otevření Domova,
vzpomíná na první klienty, na atmosféru domova. Nyní pracuje na pozici koordinátora
přímé obslužné péče.
Vzpomínáš si na svoje první dny v Domově?
Úplně přesně si vzpomínám na to, jak jsem nemohla v Domově vyznat. Ten dům je tak veliký,
dá se přijít předním i zadním schodištěm, patra jsou si podobná. Postupem času se jednotlivá patra barevnou výmalbou od sebe odlišila, takže je to teď pro orientaci lepší a snadnější.
Přesto si dovedu představit, jak náročné to může být pro nové lidi, kteří k nám do domova poprvé přijdou, a obtížně se orientují.
Chce to chvilku času a nedivím se lidem,
že je to pro ně značně náročné.
Vzpomínáš si na některé první klienty, kteří k nám do Domova přišli?
První byla paní Andělka Pravdová, která
bydlela ve druhém patře, někteří klienti
jsou v Domově od začátku, například pan
Černý, paní Koubová, paní Růžičková, pan
Krejčí, je jich deset. Postupně přicházeli
další, každý den tři klienti, a zároveň se zvyšoval počet pracovníků Domova. Vzpomínám si,
jak jsme si postupně začínali vypracovávat pracovní postupy za pochodu, abychom dokázali
naplnit všechny úkony, které bylo potřeba udělat ke spokojenosti klientů. To bylo náročné,
protože každý klient potřeboval něco trošku jiného.
Deset let v domově jen dlouhá doba, změnila se nějak náročnost tvojí práce?
Určitě. Klienti, kteří dnes přicházejí do Domova jsou méně mohoucí a jejich zdravotní i psychický stav je horší než v předchozích letech. Tím se změnila i náročnost péče o klienty.
V dnešní době využíváme speciální pomůcky pro přesun
klientů, které nám pomáhají zajistit komfort pro klienty
i pro nás pracovníky. Využíváme odborných školení specializovaných na péči, komunikaci… Dalo by se říci, že
naše práce se stále posunuje a vyvíjí.
Důležitá je i vzájemné souznění, souhra všech pracovních
týmů – zdravotních sestřiček, přímé péče, aktivizačních
pracovníků, samozřejmě sem patří i kuchyň i úklid, vedení Domova. Všechny týmy potřebují pracovat ve vzájem– 22 –
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né souhře, pak to
všechno na sebe
navazuje ku prospěchu klientů. Přála bych
si, abychom vytvořily takový
Domov pro klienty, aby u nás
byli spokojeni. Vždyť oni tady
mají svůj domov do konce života. Vzpomínám si, že z našeho
Domova odešlo jen pár klientů
bydlet jinam.
Vzpomínám si na paní Pavlíkovou, která bydlela na třetím
patře, ona byla povoláním kuchařka. To byla paní, kterou si hodně pamatuji, měla svoje
zdravotní problémy, jednoduché to neměla, přesto byla veselá. Společně jsme rády sedávaly
na balkóně. Ráda na ní vzpomínám. Potom paní Andělka Pravdová, to byla tak hodná paní.
Paní Dospělová s paní Hertlovou bydlely společně na pokoji ve třetím patře, ony se měly velice rády. To byl pokoj Aniček. Na pokoji společně zpívaly, vařily si (ale jen v duch, v mysli).
Tam bylo vždycky veselo. Vzpomínám si na pěkné chvilky, když jsme byli na výletě s klienty
v Nových hradech na zámku. Bylo to krásné odpoledne, svítilo sluníčko, zahrady rozkvetlé,
společně s klienty jsme byli v zámecké restauraci na obědě. Byl to sice náročný výlet, protože
skoro všichni klienti byli na vozíkách, ale klienti si to
náramně užili, bylo to nádherné.
Co bys popřála Domovu do dalších dnů a týdnů?
Přeju si, abychom všichni byli spokojení – klienti i zaměstnanci. Přála bych Domovu, aby měl stále dobrý
kredit, aby všichni věděli, že jsou u nás klienti doma.
Vždycky je těžké opustit svůj domov, to, na co jsme celý
život zvyklí… Právě proto bych si přála, aby každý klient
si svůj DOMOV tady našel.
Někdy mě mrzí, když někdo o Domově šeredně mluví,
protože se tady všichni pracovníci hodně snažíme odvádět svou práci poctivě a dobře. Víš, velice lehce se něco
pošpiní, ale těžce se to vrací zpět.
Děkuji za rozhovor.
Ptala se Jana Mm
– 23 –
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