
 

 

 2. číslo 

Zpravodaj 

 Září-Listopad 2017 

Domov  

 „Srdce v dlaních“ 

 



V měsíci prosinci narozeniny slaví:  

 

11. prosince   Štěpánka  Bušková 

16. prosince   Božena  Adamcová 

17. prosince    Milica  Dědková 

17. prosince   Marie  Šárová 

18. prosince   Štefan  Bomboš 

25. prosince   Marie  Ryantová 

 

 

 

 

 

 

Srdečně  blahopřejeme 

 



Kulturní program na měsíc prosinec: 
1. prosince od 14,00 hodin „Výstava betlémů, Jiříkov“ 

6. prosince od 09,30 hodin „Mikulášská nadílka“ 

7. prosince od 13,00 hodin „ Pečení cukroví“ 

8. prosince od 09,00 hodin „Promítání filmu se 

svařákem“ 

13. prosince od 10,00 hodin„ Vánoční besídka žáků ZŠ u 

Nemocnice, Rumburk“ 

14. prosinec od 09,00 hodin „Tvoříme nepečené 

cukroví“ 

15. prosince od 09,00 hodin „ Promítání filmu“ 

18. prosince od 10,00 hodin „Vánoční besídka MŠ 

Slunečnice, Jiříkov“ 

18. prosince od 15,00 hodin „Vánoční besídka Dětský 

domov Lipová“ 

20. prosince od 14,00 hodin „Vánočení v Oberlandu“ 

21. prosince od 09,30 hodin „Vánočení “ 29. prosince od 

09,30 hodin „Silvestrovské veselí“  

 



 

Co se událo v měsících září - listopad: 

 

Božské hry v Rumburku  

První zářijovou středu se naše ryze ženské 

družstvo vydalo do Rumburku, kde nás čekal 

soutěžní den. Soutěžilo se v osmi disciplínách 

v poměrně náročném terénu. Skládalo se puzzle, 

jezdilo na koloběžce, poznávaly se hudební 

nástroje a léčivky, zatloukaly hřebíky a další. Všemi 

soutěžemi nás provázely postavy řeckých bohů – 

proto název Božské hry. Počasí bylo příjemné, tak 

akorát a i když nám ke konci malinko sprchlo, 

náladu nám to nepokazilo. Celkový počet bodů 

nám na medailová místa nestačil, přesto jsme si 

všichni užili krásný a příjemný den. 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



IV. Olympijské hry v Krásné Lípě  

Druhá zářijová středa se opět nesla v duchu 

soutěžení. Byli jsme pozváni do Domova pro 

seniory v Krásné Lípě, kde se konal IV. ročník 

olympijských her tamního Domova. Pro nepřízeň 

počasí jsme veškeré soutěžní disciplíny museli 

absolvovat uvnitř Domova, protože od rána lilo 

„jako z konve“. Sportovního klání se zúčastnilo 

jedenáct družstev a naše družstvo se umístilo na 

krásném pátém místě. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



Loučení s létem  

Je tu třetí středa v měsíci s datem 20. září a my si 

tento den vybrali, abychom se jak se patří, 

rozloučili s létem:). Tentokrát jsme se loučili           

v „havajském stylu“, nicméně pro nepřízeň počasí 

jsme akci přesunuli z terasy Domova na kulturní 

sál. Klienty zde čekalo občerstvení, k tanci               

a poslechu hrál Jiří Procházka a pracovnice 

volnočasových aktivit si připravily malé taneční 

vystoupení v havajském stylu. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



Návštěva Zahrady Čech v Litoměřicích 

V pátek 22. září jsme společně navštívili výstavu 

Zahrada Čech v Litoměřicích. Počasí nám přálo, 

takže jsme si všichni užili příjemný den a viděli 

jsme také pěvecké vystoupení zpěvačky Moniky 

Absolonové. 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Den Seniorů v Rumburku 

V pátek 6. října se několik našich klientů společně 

se Senior Bandem zúčastnilo oslavy Dne Seniorů, 

která se konala v Kulturním domě v Rumburku. 

Všichni si užili velmi příjemné odpoledne s hudbou 

a tancem.   

 

 



 

 



 

 

 

 



Podzimní výtvarná dílna s dětmi z MŠ Jiříkov 

Ve středu 25. října náš opět navštívily děti z MŠ 

Slunečnice v Jiříkově. Pro naše klienty měly 

připravené krátké vystoupení, a poté se společně 

pustili do vytváření podzimních obrázků. Sami 

můžete posoudit, jak se jim dílo povedlo. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



Svatomartinské posezení u klavíru 

V pátek 10. listopadu jsme se společně sešli 

v kulturním sále, abychom si poslechli 

výborného klavíristu, pana Seiferta. Vládla 

příjemná atmosféra a pochutnali jsme si také 

na svatomartinských koláčcích a kávě. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

   



Mikulášská zábava 

Tradiční Mikulášskou zábavou v Rumburku  
22. 11. 2017 bylo zahájeno období adventu    
a Vánoc. Domov bez hranic Rumburk, 
příspěvková organizace Ústeckého kraje, 
zorganizoval a uspořádal tuto akci poprvé       
v Domě kultury Střelnice v Rumburku. 

Zábavu slavnostně zahájil a moderoval herec  
a zpěvák Aleš Háma. K tanci a poslechu hrálo 
trio muzikantů, kapela MP3 z Nového Boru,  
se kterou si Aleš Háma zazpíval známé hity 
skupiny Katapult a Olympic, čímž z kapely 
MP3 aspoň na chvíli udělal MP4.  
Následovalo vystoupení žáků Střední lesnické 
školy a Střední odborné školy Šluknov, 
studentů Bezpečnostně právní činnosti             
s adrenalinovou ukázkou bojových sportů          
a sebeobrany. Emoce ve všech přítomných 
zanechalo vystoupení pěveckého sboru dětí      
z Dětského domova Lipová. Na závěr došlo            
i na netrpělivě očekávaný příchod Mikuláše, 
který byl doprovázen anděly a třemi čerty. Ve 



větším obležení než Mikuláš rozdávající 
balíčky byli paradoxně čerti, kteří nestíhali 
odpovídat na dotazy typu – jak to v pekle 
chodí, kdo jim tam uklízí a jak často se myjí.  
Po skončení se všichni přítomní vraceli zpět do 
svých domovů plni dojmů a nových zážitků, 
tak, jak to po správné zábavě má být. 

http://vybezek.eu 

 

 

http://vybezek.eu/


 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

  

 

 

 



Adventní čtení s MŠ Slunečnice 

Ve čtvrtek 30. listopadu nás opět navštívily 
děti z MŠ Slunečnice v Jiříkově. Pro klienty si 
připravily vyprávění o tradicích a zvycích, 
které se týkají adventu.  

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



Co bude nového v roce 2018 a co nás čeká 

Nový sazebník pro rok 2018 

Na základě zákona čís. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění        

a v souladu s usnesením Rady města Jiříkova č. 1334/2017 ze dne 6. 11. 2017, 

nabývají k termínu 1. 1. 2018 za poskytovanou sociální službu domova pro 

seniory a domova se zvláštním režimem platnosti následující platby a úhrady: 

 

1) Rozpis stravného za jeden den (stravovací jednotka) 

 Stravovací 

jednotka 

Režijní náklady Celkem       

Snídaně  14,- Kč     14,- Kč      28,- Kč 

Přesnídávka    7,- Kč       6,- Kč      13,- Kč 

Oběd  34,- Kč     19,- Kč      53,- Kč 

Svačina   6,-  Kč       6,-  Kč      12,- Kč 

Večeře 18,-  Kč     17,- Kč      35,- Kč 

2. večeře pro DIA   5,- Kč       2,- Kč        7,- Kč 

C e l k e m 79,- Kč     62,- Kč    141,- Kč 

Celkem pro DIA 84,- Kč     64,- Kč    148,- Kč 

 

2 a)  Úhrady za ubytování a stravování klientů v DSvD 

 1 lůžkový pokoj 2 lůžkový pokoj 3 a více lůžkový pokoj 

Stravné za 1 den     141,- Kč     141,-Kč     141,-Kč 

Ubytování za 1 den     172,- Kč     162,- Kč     152,- Kč 



Celkem za 1 den     313,- Kč     303,-Kč     293,-Kč 

Celkem měsíčně  9.390,- Kč   9.090,-Kč    8.790,-Kč 

 

2 b)     Úhrady za ubytování a stravování klientů DIA v DSvD 

 1 lůžkový pokoj 2 lůžkový pokoj 3 a více lůžkový pokoj 

Stravné za 1 den     148,-Kč     148,-Kč     148,-Kč 

Ubytování za 1 den     172,-Kč     162,-Kč     152,-Kč 

Celkem za 1 den     320,-Kč     310,-Kč     300,-Kč 

Celkem měsíčně  9.600,-Kč   9.300,-Kč    9.000,-Kč 

 

3)   Úhrady za fakultativní služby v DSvD 

1.  Poplatek za používání STA a podíl na úhradě 

koncesionářských poplatků 

10,- Kč 

měsíčně 

  2. Garážování, úschova a nabíjení elektrických vozíků 30,- Kč 

měsíčně 

 3. Donáška stravy na pokoj klienta, jemuž jeho 

zdravotní stav běžně umožňuje odebrat stravu na 

jídelně Domova, ale klient bez vážného důvodu 

odmítá. 

 

2,- Kč za 

jednu porci 

donesené 

stravy 

 4. Úklid pokoje klienta, kdy jeho zdravotní stav 

nevyžaduje běžně, poskytnutí tohoto úkonu 

Tento úkon zahrnuje úklid osobních věcí klienta, 

nábytku, stolku, lůžka. Úkon nezahrnuje úklid 

podlahové plochy.   Tento úkon se vztahuje i na 

úmyslné znečištění pokoje. 

15,- Kč            

za každých        

10 min. 

úkonu 



 5.  Doprava klientů na aktivity klientů privátní povahy 

(stěhování klienta, návštěvy, individuální aktivity,...) 

Tento fakultativní úkon domov poskytuje pouze, 

pokud má volnou kapacitu, podmínkou je vždy 

individuální projednání s klientem. 

 

8,-Kč/km + 

čekací doba 

25,-Kč za 15 

minut pouze 

s řidičem, 

+ čekací doba 

30,- Kč za 15 

min. 

s řidičem     a 

pracovnicí 

POP  

 6.  Zapůjčení kompenzační pomůcky – mechanický 

vozík 

100,- Kč  

za jeden               

i započatý 

měsíc užívání 

 7.  Zapůjčení pomůcek k nácviku mobility (chodítko) 50,- Kč 

za jeden              

i započatý  

měsíc užívání 

 8. Uskutečnění vnitrostátního telefonního hovoru   10,- Kč za 

hovor do 5 

min  

9. Zapůjčení TV Domova 50,- Kč 

měsíčně 

10 Pronájem chladicího boxu 20,- Kč 

měsíčně 

11. Zapůjčení polohovacího křesla DOMYA 50,- Kč 

měsíčně 

 



Domov zprostředkovává ve svých prostorech službu pedikérky a kadeřnice. 

Účtování za tyto služby provádí uvedení poskytovatelé služby přímo klientům. 

 

 Kdy se bude volit prezident a kdo může volit  

Češi si v lednu 2018 zvolí na dalších pět let nového prezidenta. Devět kandidátů 
se utká v prvním kole v polovině měsíce. Pokud žádný z uchazečů nezíská přes 
polovinu hlasů, rozhodne se v druhém kole na konci ledna.  

 

 

(Ilustrační snímek) | foto: Hynek Glos, MAFRA  

První kolo prezidentských voleb se bude konat v lednu 2018 

pátek 12. ledna od 14:00 do 22:00 

sobotu 13. ledna od 8:00 do 14:00. 

Kdo může volit v Domově? 

Každý kdo má trvalé bydliště v Domově. Klienti, kteří by chtěli volit, 
ale mají trvalé bydliště jinde, budou moci volit v Domově 
prostřednictvím zvláštního seznamu voličů, který zajistí sociální 

http://www.mafra.cz/


pracovnice Mgr. Iveta Hermanová. Zájemci se mohou nahlásit do 
20.12.2017. Bude zajištěno, aby do domova přišla volební komise 
s přenosnou urnou. 

 

Něco se Vám nelíbí? Máte právo si stěžovat 

Stěžovat si můžete písemně i ústně. Písemnou stížnost jde zaslat 
poštou na adresu Domova, nebo předat v kanceláři administrativní 
pracovnice v přízemí (p. Horáková), vložit do schránek důvěry na 
každém podlaží nebo předat kterémukoliv zaměstnanci domova. 

Ústní nebo písemnou stížnost má povinnost přijmout každý 
zaměstnanec Domova. 

Do 30 dnů od podání stížnosti budete informováni o jejím šetření. 

 

 


