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Páté vydání Laudonku je vyhrazeno ohlédnutím za vánočními svátky
r. 2017 a prvnímu čtvrtletí roku 2018.
Vzpomínáme na bílé vánoce, krásný vánoční stromeček –
smrček, až do stropu, v jídelně.

První patro zdobila košatá borovička. U ní jste se scházeli se svými
nejbližšími. Kávička, cukroví, dobré pokrmy, chlebíčky, punčové čaje
a taková zimní pohodička. Tak se dá popsat vánoční čas.
--------------------------HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ „RAKOS“
Poslední den roku 2017 nás přijela naladit úžasná pěvecká
skupina RAKOS. Jedná se o Radiměřický kostelní sbor a přivedl jej k
nám mladý pan Fedrsel. Ve sboru účinkovala celá jeho rodina.
Více než-li hodinovým vystoupením na téma Vánoc, zrození Ježíška a
závěrečnou skladbou „Blíž k tobě, Bože můj“, (na přání našeho pana
Antonína Fedrsela), zpříjemnili a mnohé z Vás upřímně dojali v
posledním odpoledni roku.
Během odpoledne 31.12.2017, jsme zaznamenali rekordní návštěvnost
našeho Domova, a to celkem 34 osob. Většina návštěvníků
naslouchala pěveckému vystoupení, neboť takové hudební těleso, v
počtu 18ti osob, jen tak někde neuvidíte.
A mám pro Vás, milí čtenáři Laudonku, veselou zprávu.
Sbor RAKOS přijede opět na Velikonoce. Těšte se:)
------------------------------PROJEKT JEŽÍŠKOVA VNOUČATA
V průběhu měsíce listopadu jsme se zapojili do projektu „Ježíškova
vnoučata“.
Jde o projekt pořádaný Českým rozhlasem. Přihláškou jsme obdrželi
heslo pro vkládání jednotlivých i hromadných přání. Díky tomuto
projektu byli mnozí z Vás obdarováni dárci z celé České republiky.
Nejvzdálenějším dárcem byla paní z Českých Budějovic a Ústí n.
Labem. Nejbližším dárcem slečna ze Svitav. Nejstarším dárcem paní
které je 88 let a nejmladší dárkyní slečna 22 let.
Jen pro další inspiraci uvádím z obdržených darů pár příkladů:
kalendář pro včelaře, háčkovaná včelka, umělý vánoční stromeček se
světélky, ručně vyrobené vánoční ozdoby, adventní kalendář, svítící
betlém, hrací šperkovnice, posilovadla končetin, ale i taška plná
sladkostí,...a další a další drobnosti.

Většina dárků byla doručena poštou, ale jeden dárek přivezla
studentka pardubické fakulty osobně. A navíc, uspořádala nádherný
pevěcký recitál do kterého jste se zapojili také Vy. Přes dvě hodiny
jsme společně zpívali vánoční koledy a lidové písně.
Např. Tichou noc jste si přáli poslechnout třikrát, Zlaté střevíčky
dvakrát, píseň To ta Hel´pa potěšila obyvatele slovenské národnosti.
-------------------------DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI
Také jsem chtěla poděkovat obyvatelům Domova Laudon a
Vašim nejbližším za vyplnění krátkého dotazníku spokojenosti a
připomínek. Z rozdaných třiceti dotazníků se vrátilo jen dvanáct.
Avšak drobné připomínky nás nasměrovali ke zlepšení.
Jednalo se o připomínky ohledně neurovnaného prádla ve skříních,
doplnění funkčních odpadkových košů. Požadovali jste větší pečlivost
při úklidu pod stolky a lůžky.
Takže, každá noční služba v noci žehlí a rovná vaše osobní vyprané
prádlo. Nakoupili jsme odp.koše nové. Úklidová pracovnice dostala
podrobnější pokyny a na úklidech pokojů se podílí ve zvýšené míře
také pečovatelky.
Pokud dostanete minerální vody, požádejte pečovatelku o nalití. Tak
se předejde rozlití lepkavé tekutiny pod nočními stolky a lůžky.
Vás, milé obyvatele, prosím - zalévejte květiny na pokojích. Kolikrát
není v našich možnostech uhlídat jejich zálivku.
Velká pochvala je naší kuchyni. Jídlo všem znamenitě chutná a
spokojeně zasedáte ke kávě s dobrým koláčem. Málokterý Domov má
domácí stravu, to mi věřte.
Nejoblíbenějším jídlem je tradiční svíčková, žemlovka, krůtí guláš.
Nejhorším jsou pro vás párky.
----------------------------HOSPODAŘENÍ a VÝVOJ našeho DOMOVA
Poděkování patří zejména bankovní poradkyni České spořitelny, paní
Haně Krejčí, působící v Lanškrouně.

S její pomocí, která spočívala v získání investičního úvěru, jsme
mohli vyměnit okna na pokojích a pořídit nové plastové dveře
oddělující první patro.
A hlavně, byla vybudována výtahová plošina která je nezbytná pro
přesun přepravního lehátka Záchranné služby.
Poslední zmiňovanou investici více popíši. Ostatní změny jsem
popisovala v předchozím, čtvrtém, vydání „Laudonku“
Výtahová šachta v části nádvoří, před průjezdem, se budovala od
20.8.2017 do 11.10.2017.
Výtahová plošina se počala instalovat od 22.11. - do 10.12.2017.
Její rozměry 220 x 110cm, umožňují bezpečný transport lékařského
lehátka do jednotlivých pater.
Plošina má odlišnou obsluhu od výtahu. Po celou dobu se musí držet
spínač zvoleného dojezdu. Pokud jedete do 1. nebo 2. patra, musíte
vždy vyčkat až se ozve signál „cvaknutí“. Tak zjistíte, že jste na
správné úrovni patra a dveře jdou otevřít.
Pokud sjíždíte do přízemí, opět držíte spínač po celou dobu jízdy.
Že jste správně dojeli do úrovně přízemí, zjistíte, že se rozsvítí modře
všechna tlačítka. Následně pomocí tlačítka >>> (šipek) <<< zvolíte
východ z plošiny. Máte dvě možnosti: směr jídelna, směr nádvoří.
Pokud si nejste jisti obsluhou plošiny, jezděte raději původním
osobním výtahem.
Investice výstavby šachty a plošiny byla ve výši 1,010.000Kč.
Celkové investiční náklady do objektu Domova přesáhly v roce 2017
částku 1,5 mil. Kč.
Tím bych uzavřela rok 2017.

ROK 2018
Počátek roku 2018 byl sychravý a náročný na vaši imunitu.
Mnohým z vás nepomohli zázvorové čaje, ani očkování proti chřipce.

Nejraději byste nevylezli z postele a dojít do jídelny je pro vás
nadlidský výkon.
Nachystali jsme různé motivační zábavy. Nadále pokračujeme
úterními a čtvrtečními skupinovými cviky, pěveckými pondělky,
středečním povídáním-vzpomínáním. V mezičase provádíme
individuální cviky a navštěvujeme nemocné na pokojích.
PLES
Navíc nám začala plesová sezóna a nejbližší ples pro seniory je v
Bludově, v pátek 23.února.
Další akce je plánována na MDŽ, 8. března. A další akcí bude
Josefovské vzpomínání konané dne 19.3.. Obě akce proběhnou v
prostorách našeho Domova.
Velká přednášková akce na téma „Od Masopustu do Vánoc, aneb
Hřebečské zvyklosti“ máme plánovanou na 11.dubna od 9,30h, také u
nás.
-----------------------Beseda s ředitelkou
Je nově pojaté setkání s Vámi, klienty, a také blízkými rodinami.
Každou první středu v měsíci, od 15 – 16h, jsem plně k dispozici vašim
dotazům, námětům, připomínkám. Neobávejte se cokoliv sdělit.
Den otevřených dveří
Každou první středu v měsíci máme Den pro zájemce o prohlídku
našeho Domova. Jen prosím o dodržování doporučené návštěvní
doby: od 9 – 10h a od 13 – 15h.
Vaše oslavy narozenin a svátků
Probíhají na oznámení. Po domluvě jsme připraveni napéci míša řezy,
mokka řezy, žloutkové rolády. Chlebíčky jsou vždy od nás zdarma.
Finanční hotovost a šperky
Prosím, aby každý z ubytovaných nepřesáhl držbu hotovosti přes
200Kč.Peníze jsou u nás zbytečné. Cokoliv potřebujete, nakoupíme a
účet předložíme při měsíčním vyúčtování. Za většinu z vás hradí

pobyt, stravu, služby, doplatky léků a nákupy - vaši nejbližší,
převodem z účtu, na základě fakturace s min.10ti denní splatností.
Šperky mějte, pokud je opravdu nosíte. Neodkládejte je do nočních
stolků. Většinou zapomenete kam jste co uložili, a následně hledáme,
nebo spíše pátráme. Zdržujete nás od jiných důležitých povinností.
------------Výběr stravy
Od pondělí do pátku máte možnost výběru hlavního jídla ze dvou
menu. Vaše přání ctíme.
Může se však přihodit změna kterou nařídí hlavní zdravotnice nebo
smluvní lékař.
Zvláště v zimním období trpíte různými chorobami krve.
Chudokrevnost a špatná srážlivost v důledku nadměrné konzumace
čerstvé zeleniny spojené s některými léčivy (např. Warfarinem) jsou
velmi častými projevy. Snažíte se do sebe dostat co nejvíce vitamínů z
důvodu prevence chorob a přitom si můžete vážně ublížit.
------------Pedikúra a kadeřnické služby
Nejbližší termín máme 27.2.2018 od 9 hod.- přijede naše smluvní
pedikérka. Objednávky můžete hlásit pečovatelkám již nyní.
Další termín pedikúry a kadeřnických služeb je 03.04.2018, od 9hod.
Ceník mokré pedikúry je 250Kč a obsahuje: levandulovou koupel
před ošetřením pokožky a nehtů, samotné ošetření a závěrečný
balzám.
Suchá pedikúra je v ceně 100Kč. Obsahuje pouze stříhání, broušení.
Nabarvení nehtů na nohách je v ceně 50Kč, včetně použitého laku.
Na požádání vám nalakují nehty na rukách naše pečovatelky.
Stříhání vlasů je v ceně 120Kč, barvení a vyfoukání 380Kč.

Na závěr mi dovolte základní informace o
zaměstnancích.

Od pololetí 2017 jsme se potýkali se sníženým stavem
zaměstnanců. Nejprve plánované dovolené, následně nemoci,
předčasné důchody.
Stav zaměstnanců se podařilo vyrovnat. Přesto sháníme ještě jednu
pečovatelku a zdravotnici.
Změny v pracovních pozicích:
Zástupce pro styk s veřejností a Personálně - administrativní
pracovnice – Petra Marielová
Zástupce pro kontrolní orgány – Mgr. Jaroslav Nýdecký a Mgr. Jana
Rybaříková
Plánování aktivit – Mgr. Nýdecký a sl. Marielová
K datu 01.02.2018 byl sepsána Etický Kodex zaměstnanců. Každý
zaměstnanec má povinnost seznámení s obsahem a jeho dodržování.
Porušení EKZ znamená finanční postih nebo okamžité ukončení
hlavního pracovního poměru.
Všichni zaměstnanci mají povinnost nosit pracovní oděv určený jejich
pracovní pozici, včetně viditelného označení na štítku se jménem.
A ještě milá zpráva: 01.02.2018 přivedla na svět dceru Elenku naše
milá Dášenka Štorková z Albrechtic. Přejeme mnoho zdravíčka a
pohody Elence i mamince.
---------------------

Loučí se s Vámi. Diana Boháčová

