Časopis vydávaný v Domově Letokruhy v Budišově nad Budišovkou, určený pro
naše uživatele, rodinné příslušníky a zaměstnance

Dům stříbrných vlasů
V tomto čísle najde čtenář shrnutí naší činnosti z jarních měsíců tohoto roku
a také informace o tom, co ho čeká v následujících měsících

Vydáno v červnu 2016
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Ohlédnutí za obdobím od března 2016 do nynějška
 v sobotu 19. 3. 2016 jsme navštívili Ples babiček a dědečků.
Dopoledne nás navštívila paní kadeřnice a našim dámám
nabídla svoje služby. A že jim to sluší.

Účastníci plesu se dobře
pobavili, zazpívali si,
zatancovali a bohatě se
občerstvili. Moc
děkujeme pořadatelům
Střediska volného času
za pěknou akci.
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 22. 3. 2016 jsme se zúčastnili plánovaného turnaje ve
společenské hře „Člověče nezlob se“ v Domově Vítkov
 29. 4. 2016 – Den země. Tento den nás v domově navštívily
děti ze Základní školy v Budišově nad Budišovkou, posbíraly
spadané šišky a na plochu nádvoří nám napsaly krásné vzkazy.
Tato návštěva nás mile potěšila.
 2. 5. 2016 jsme postavili májku a přiletěly čarodějnice.
Účastnice
sletu
nám
uvařily nápoj lásky. Pan
údržbář
s
pomocníky
postavili májku a my ji teď
musíme uhlídat. Abychom
byli dobře posíleni na
tento
nelehký
úkol,
občerstvili
jsme
se
výborným párečkem z
grilu.
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 27. 5. 2016 proběhla v našem domově návštěva zástupců
společnosti ČALS, kteří zjišťovali, zda umíme poskytovat
kvalitní služby našim uživatelům. Nyní už můžu napsat, že
jsme obstáli a na další dva roky jsme obdrželi certifikát "
Vážka". Na tento den si pro nás počasí připravilo krásné
dopoledne a my jsme ho strávili zpíváním v doprovodu našeho
oblíbeného pana Kohoutka.

 30. 5. 2016 – májku jsme uhlídali a úkol jsme splnili. Odměnou
nám byl připravený kulturní
program umělců Viola
Olomouc s názvem " S kyticí
písní jdeme k Vám".
I tentokrát jsme se dobře
občerstvili smaženými vejci
na ohni. To byla pochoutka.
Sluníčko nám svítilo a při
hudbě jsme si zanotovali.
Někteří se pustili i do tance.
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1. 6. 2016 – Dnes
jsme do našeho
domova pozvali
na návštěvu a
přátelské
soutěžení členy
spolku Svaz
invalidů v
Budišově.
Společně jsme
si zahráli hru
ruské kuželky.
Paní ředitelka
věnovali hlavní
cenu pro nejlepšího hráče.
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2. 6. 2016 zavítaly se svým vystoupením děti z Mateřské školy
v Budišově. Obyvatelkám domova natrhali v zahradě květiny a
přinesly je babičkám k ovonění a potěšení se. Připravený program
byl velmi zdařilý a nám se moc vystoupení líbilo.
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 16. 6. 2016 - jsme mohli navštívit oblíbenou kavárnu v domově
 17. 6. 2016 - velmi navštěvovaný program poslouchání
písniček z CD podle poptávky našich uživatelů.
 18. 6. 2016 - tento den jsme oslavili společně s uživateli
domova, širokou veřejností, bývalými zaměstnanci,
dobrovolníky, rodinami našich uživatelů významné výročí - 20
let od založení domova důchodců. Tato akce je tak
mimořádná, že si zaslouží samostatné mimořádné číslo
časopisu. Pro připomenutí tohoto jedinečného zážitku je na
první straně foto slavnostního dortu a zde ještě jedna
připomínka.

Na pozadí naší činnosti probíhají pravidelné skupinové
aktivity, probíhají zájmové kluby a další aktivity a uživatelé
jsou doprovázeni na procházky. Na každé akci je připraveno
pro naše uživatele malé překvapení.
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Na co se můžeme těšit?
 28. 6. 2016 – hospůdka
 24. 9. 2016 - tradiční vinobraní a další připravované akce
Příspěvky našich zaměstnanců:

Kolektiv kuchyně obdržel od kolegy
Pepy Jílka vyrobený vtipný řád.
Tohoto ocenění si moc vážíme a
budeme se i nadále velmi snažit, aby
Vám všem chutnalo. Ještě jednou
velké díky.

kuchyně
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Narozeniny našich uživatelů
Přijměte naše blahopřání k narozeninám. Hodně zdraví, štěstí a
mnoho hezkých chvil Vám přejí zaměstnanci Domova Letokruhy.
Příjmení

Jméno

Datum narození

Bečica

Alois

7.4.

Večerka

Alois

13.4.

Žák

Jiří

22.4.

Tesařová

Anežka

1.5.

Bičiště

Václav

1.5.

Jesínek

Rudolf

2.5.

Hellebrandová Božena

22.5.

Drexlerová

Marie

22.5.

Švehlíková

Marie

27.5.

Krutílková

Ludmila

29.5.

Helísková

Adolfína

6.6.

Jelínek

Rudolf

14.6.

Obadalová

Dana

15.6.

Bártková

Božena

22.6.

Blinková

Marie

25.6.
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Poslední rozloučení

Čas ubíhá a nevrací, co vzal
Jen láska úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají dál.

Gřešková

Irma

6. 4. 2016

Adamčíková

Pavlína

18. 4. 2016

Večerka

Alois

20. 5. 2016

Sikorová

Ludmila

5. 6. 2016
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PRÁVO NA INFORMACE
1. Já mohu prohlížet své papíry

2. Já si dojednám, co chci

Smlouva o poskytování sociálních služeb číslo
-2014-Bud.
(dále jen „smlouva“)
uzavřená mezi následujícími smluvními stranami:

Poskytovatel:
Domov Letokruhy, příspěvková organizace
Dukelská 650, 747 87 Budišov nad Budišovkou
IČO : 71197010
jednající Mgr. Kamila Molková – ředitelka organizace
www: domov-letokruhy.cz
email: reditel@domov-letokruhy.cz
dále jen „poskytovatel“

Uživatel:
Jméno:
Narozen :
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2. Já se mohu nechat zastoupit
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Do rukou se Vám dostává nové číslo našeho časopisu. Blíží se doba prázdnin a
pro nás zaměstnance doba dovolených. Pro všechny jedním slovem, přichází
LÉTO. Léto je časem, kdy můžeme načerpat energii na doby, kdy bude slunce
málo.
Obloha se zbarvuje blankytně modrou, slunce září v plné síle. Lesy začínají
vonět houbami a hladiny rybníků a jezer zvou rozpálené koupající. Nastal ten
pravý čas k objevování krás léta. Léto je nerozlučně spjato se sluncem,
úsměvem a odpočinkem.
Každý si léto užívá po svém, lépe řečeno, každý ty letní krásy vidíme v něčem
jiném. Ranní ptáčata sledují povalující se mlhy nad údolími, zemědělci se radují
při zlátnutí polí, písčité pláže rybníků, lomů a nádrží lákají ke koupání, zralé
ovoce volá po hospodyňkách ke sklizni nebo jen tak se nám nabízí trávit čas
s dětmi u ohně a poslouchat cvrlikání cvrčků a sledovat hvězdné nebe nad
námi…….. Je toho opravdu hodně, co nám právě přicházející léto nabízí a
umožňuje. A jsme to my, kteří si to užijeme tak, jak chceme.
Vy naši uživatelé máte možnost letní měsíce trávit na naší krásné zahradě, na
které začínají kvést lípy a jasmíny. Je to vůně, kterou já osobně miluji.
Načerpejte co nejvíce toho krásného, co nám příroda nabízí, abychom zase na
podzim a v zimě měli z čeho čerpat.
Přeji všem, aby to letošní léto bylo pro všechny nás inspirativní a každý si
v těchto měsících našel to, co je pro něj v této době zajímavé a příjemné.
Načerpejme všichni co nejvíce energie, dobijme si baterky a nechme slunce,
aby nám přivodilo dobrou náladu.
Kamila Molková, ředitelka
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