Mimořádné číslo časopisu vydané v Domově Letokruhy v Budišově nad
Budišovkou, při příležitosti

20 let Domova Letokruhy
V tomto vydání najde čtenář shrnutí historických událostí svázaných s budovou
domova a současnou tvář poskytované sociální služby – domovy se zvláštním
režimem

Vydáno v srpnu 2016

20 let od založení Domova důchodců v Budišově nad Budišovkou
18. 6. 2016 oslavili zaměstnanci, uživatelé, rodinní příslušníci a široká veřejnost významné
výročí – 20 let Domova důchodců v Budišově nad Budišovkou, nyní Domova Letokruhy,
příspěvkové organizace. Dovolte mi prosím, seznámit Vás ve zkratce s historií a posléze se
současností budovy a domova.
2. května 1932 byl slavnostně položen základní kámen a koncem ledna 1933 byly předány
klíče od nového městského pečovatelského domova.

30. léta 20. století – pokládání základního kamene

Nacházelo se zde 17
pokojů se 40 postelemi, 2
společenské místnosti, 2
pokoje pro nemocné a
kaple. Vše, včetně velké
zahrady bylo komfortně
vybaveno. V podkroví se
nacházelo ubytování pro
řádové sestry. Začátkem
února 1933 byl dokončený
a plně vybavený domov
vysvěcen
představeným
Řádu německých rytířů
Hubertem
Hankem
z Opavy. Po pěti letech

fungování sociálního zařízení byla budova uzavřena, vyklizena, obyvatelé se museli
vystěhovat, personál byl propuštěn. Prázdná budova byla pronajata velitelství říšské pracovní
služby, jako hospodářská budova. Po skončení 2. světové války se budova musela upravit po
válečném využívání a do roku 1947 sloužila jako ozdravovna hornických učňů. Od roku 1947
do 1954 byl v budově zřízen dočasný domov pro řecké děti. Svůj dočasný domov zde našlo
téměř 100 řeckých dětí ve věku od 3 do 18 let. Od roku 1954 v budově fungovalo samostatné
plicní středisko.

50. léta 20. století – při úpravě parku se podíleli všichni zaměstnanci léčebny
V roce 1957 byla provedena z iniciativy nemocných a za přispění podniku ROMO výstavba
lehárny, proto od této doby mělo oddělení sanatorní ráz. Primářem plicního oddělení byl
MUDr. Jan Horák. Jeho manželka Albína Horáková na oddělení pracovala jako vrchní sestra.
Je nám ctí, že jsme mohli paní Horákové poskytovat sociální služby v našem domově a
pečovali jsme o ni celých 8 let (2003-2011). Ve středisku pracovalo 28 osob, z toho 3 lékaři,
10 zdravotních sester, 5 kuchařek, 2 topiči a údržbáři, sanitářka, skladnice, 2 laboranti, 3
uklízečky a provozář. Po dvacetiletém působení plicního oddělení v Budišově přišlo
rozhodnutí o zrušení oddělení. V roce 1975 je zařízení otevřeno jako LDN pod hlavičkou
OÚNZ Opava s 35 lůžky, od roku 1976 s 45 lůžky a od roku 1979 s 53 lůžky, pracovalo zde
37 zaměstnanců. Primářem byl MUDr. Jaromír Bolek. Poskytovaná péče měla charakter
převážně terapeutický, včetně rehabilitace, ale i diagnostický. Zájem o pobyt v léčebně
mnohonásobně převyšoval možnosti budovy. Rok 1986 byl rokem úprav a oprav, za plného
provozu byl vyměněn rozvod vody, položeno nové PVC, nábytek i radiátory ústředního

topení dostaly nový nátěr, vše bylo vymalováno. Budova dostala nový kabát, byla nově
pokryta střecha, vystavěn nový lůžkový výtah. Po kolaudaci v roce 1988 primář onemocněl a
zastupujícím ředitelem byl jmenován MUDr. Lubomír Dulka. Na konci roku 1991 se budova
vrací do majetku města jako městský historický majetek a Město Budišov nad Budišovkou
zde zřídilo léčebnu jako samostatnou příspěvkovou organizaci. V léčebně se v průměru léčilo
45 pacientů a pracovalo zde 34 zaměstnanců. Historická data jsem čerpala z přílohy
Budišovského zpravodaje z roku 2006, kterou vydalo Město Budišov nad Budišovkou –
MěKIS.
Nyní přichází doba, od které se datuje historie domova důchodců. V roce 1996 dochází
k podstatné změně, a to k transformaci z léčebny pro dlouhodobě nemocné na domov
důchodců, nejdříve jako detašované pracoviště Domova důchodců Vítkov. Domov byl
součástí Okresního ústavu sociálních služeb Opava do konce roku 2003, kdy došlo k rozpadu
OÚSS Opava a Domov důchodců Budišov nad Budišovkou se stal samostatnou příspěvkovou
organizací, jejímž zřizovatel je až do současnosti Moravskoslezský kraj Ostrava. Funkci
ředitelky vykonávala až do roku 2010 paní Irena Kouřilová.
Nyní Domov Letokruhy, příspěvková organizace poskytuje sociální službu – domovy se
zvláštním režimem 45 uživatelům s onemocněním demencí, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby. Za dvacetileté působení byly celoroční
pobytové sociální služby poskytnuty 99 uživatelům.
K budově domova patří přilehlá zahrada s parkovou úpravou a čtyřmi altány, z nichž jeden je
zděný (od roku 2013 zasklený) s možností využití jako lehárna i pro imobilní uživatele
domova. V těsné blízkosti domova je městský park, takže celá budova je obklopena zelení.
Od roku 2004 je budova postupně modernizována, byla uskutečněna výměna oken,
rekonstrukce sociálního zařízení, modernizace dorozumívacího zařízení. V roce 2008 byla
provedena celková rekonstrukce kuchyně a stravovacího provozu. V roce 2009 byla
provedena přístavba budovy, ve které vznikl nadstandardní pokoj s vlastním sociálním
zařízením a další
WC pro uživatele.
V roce 2011 byla na
celé
budově
provedena
izolace
proti
vlhkosti
a
stávající
zastaralý
osobní výtah byl
vyměněn za nový,
moderní
s vytvořením nové
nástupní a výstupní
stanice v podkroví.

V roce 2014 převedlo Město Budišov nad Budišovkou budovu a pozemky na zřizovatele,
což bylo zásadním a základním kamenem realizace nutné revitalizace budovy. Vlastníkem
nemovitosti včetně lehárny a ostatních ploch, zeleně o výměře 6913 m2 je od 9. října 2014
Moravskoslezský kraj. V příštím roce odstartuje rekonstrukce a přístavba budovy domova
zhruba za 70 milionů korun. Finance ve výši 50 milionů korun získal kraj ze státního rozpočtu
ČR, zbytek dokryje z krajského rozpočtu. Nové prostory odpovídající daným parametrům pro
poskytování kvalitních sociálních služeb by měly být uživatelům k dispozici v roce 2018.
Celková kapacita domova se zvýší na 60 lůžek v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích.
Práce v domově se zvláštním režimem je velice rozmanitá a náročná. Zahrnuje nespočet
činností a aktivit na jednotlivých úsecích. Všechny oblasti, ať už ekonomická, provozní nebo
ošetřovatelská tvoří jeden celek, na sebe navzájem navazují a směřují ke společnému cíli,
který je v našem případě spokojený uživatel. Celý kolektiv zaměstnanců se snaží zajistit
všechny potřeby těch, kteří se na nás obrátili.
V souvislosti s rozvojem a zvyšováním kvality sociálních služeb již několik let zařazujeme do
naší práce nové ošetřovatelské metody. Smyslem takto poskytované péče je pomoci
uživatelům zůstat co nejdéle samostatnými a zachovat si své schopnosti. Cílem je vycházet
z úcty k člověku, respektovat ho se všemi jeho deficity a snažit se tuto situaci zlepšit.
Uvědomujeme si, že žádný lék nenahradí lidský dotek, lásku a pocit vzájemnosti. Vysoce
profesionální práci máme podloženou certifikátem Pracoviště bazální stimulace a certifikátem
Vážka.
Kořením celistvé péče jsou společenské a kulturní akce, které probíhají během celého roku
v duchu tradic. Tak jak je máme rádi, tak jak jsme zvyklí. Velice oblíbené akce jsou Masopust, Stavění a kácení máje, Námořnická párty, Jablečné slavnosti, Vinobraní a Vánoční
zabíjačka. Mám velkou radost, že život u nás v domově není šedivou můrou všedních dnů.
Novinkou zkvalitňování poskytovaných služeb je otevření Kavárny a Hospůdky Letokruhy.
Uživatelé zde mají možnost
ochutnat kávové speciality a
domácí zákusky, v hospůdce
různé
druhy
piva,
bramborové
placky
a
utopence. Všechny akce, ne
jen ty jmenované, jsou
organizačně náročné a bez
zapálení všech zaměstnanců
bychom
se
nemohli
pochlubit úspěchem, kterým
jsou všechny akce a činnosti
korunovány.
Úspěchy jsme slavili také na
půdě Senátu Parlamentu ČR.
V desátém ročníku Ceny kvality v sociální péči, jsme získali speciální ocenění „Cena

časopisu ošetřovatelské péče“, za vynikající péči a poskytování kvalitních sociálních služeb.
Dále pak, naše zaměstnankyně paní Irena Mižďochová a Renata Hrabinová získaly ocenění
Pečovatelka roku v Národní ceně sociálních služeb.

Paní Mižďochová – pečovatelka roku
2013
Ocenění jsou dokladem toho, že jsme se
vydali správným směrem a pevně věřím,
že se nám společně se zřizovatelem
podaří zlepšit stav objektu a budeme
moci péči poskytovat o něco kvalitněji.
Abychom v naší práci vytrvali, čerpáme
sílu a povzbuzení nejen z těchto velkých
úspěchů, ale také z maličkostí všedních
dnů a dílčích úspěchů. S některými
uživateli se radujeme, pokud se nám
podaří pomoci navrátit jim ztracené
schopnosti a dovednosti. Mnohým jsme
spíše průvodci a pomocníky při vládání
každodenních běžných svou osobu.
Paní Hrabinová pečovatelka roku 2015

Naši práci podporuje mnoho lidí, kteří mnohdy nejsou vidět ani slyšet. Jsou to dobrovolníci,
rodinní příslušníci, spolupracující organizace a Město Budišov nad Budišovkou. Tu největší
podporu a zázemí nám dává zřizovatel Moravskoslezský kraj, bez jehož finanční podpory
bychom nemohli zvyšovat kvalitu naší služby.
Text připravila Mgr. Molková Kamila – ředitelka

Výsledky naší práce

Obrazová kronika oslav 20 let Domova Letokruhy

Zahájení oslav paní ředitelkou

Slavnostní dort

Po celém domově byly instalovány nástěnky s fotkami z minulých let

K poslechu i tanci nám hrála dechová kapela Berouňanka

Sfouknutí svíček na dortu
-

uživatelem panem Obrusníkem - služba poskytována od roku 1996
a paní Hruškovou – nejdéle pracující zaměstnanec domova

Příští rok 2017 čeká náš domov dlouho očekávaná změna. Stávající budova se
bude revitalizovat – budou přebudovány stávající pokoje na jednolůžkové a
dvoulůžkové s vlastním sociálním zařízením a zahájí se výstavba nové části
domova. Nové vzniklé zařízení bude plně vyhovovat současným parametrům.
Vznikne tak domov pro 60 uživatelů a nová pracovní místa. Čeká nás spoustu
práce, ale věříme, že vše zvládneme a rozkrojíme dort při slavnostním otevření.

Časopis vydává: Domov Letokruhy
Redakční rada: vedoucí pracovníci domova

