Číslo 13, Listopad 2018

ZPRAVODAJ
organizace Sociální služby Šternberk,
příspěvková organizace

Úvodní slovo ředitelky organizace
Mgr. Hany Dvorské
Vážené dámy, vážení pánové,
dovoluji si Vás pozdravit prostřednictvím úvodníku tohoto
Zpravodaje, který je v pořadí již třináctým. Ten úplně první
Zpravodaj vyšel před 3 lety! Tímto číslem tedy završujeme třetí
ročník edice našeho čtvrtletníku, který Vám přináší nejaktuálnější a
nejzajímavější informace o dění v organizaci Sociální služby
Šternberk. Snažíme se zde rovněž upozorňovat na nejrůznější akce
ve městě a zmiňovat se o důležitém dění ve městě Šternberku a
jeho okolí.
K těm nejdůležitějším událostem uplynulých dnů patří bezesporu
volby do obecních zastupitelstev, které proběhly počátkem října.
Dnes již známe volební výsledky, známe staronovou povolební
koalici i přední představitele města, kteří budou v dalších 4 letech
město vést a řídit. Viz strana 3 a 15.
Dovolte mi, abych však na tomto místě, ještě před tím, než novým
zastupitelům pogratuluji a popřeji úspěch, poděkovala těm, jež
město řídili do října 2018.
Děkuji jménem všech našich klientů a zaměstnanců organizace
zastupitelům a radním města Šternberka za to, že v uplynulém
období velmi podporovali organizaci Sociální služby Šternberk, p.o.
Zvláštní poděkování pak patří panu starostovi Ing. Stanislavu
Orságovi a panu místostarostovi Michalu Obornému, kteří si vždy
na naše klienty našli čas, pomohli, když bylo potřeba, naslouchali.
Děkujeme za nastartování diskuze na téma nový domov pro
seniory a také za to, že nyní stojíme těsně před samotnou realizací
výstavby nového domova! Děkujeme za první uskutečněné Setkání
poskytovatelů sociálních služeb, které mělo pro naše zaměstnance
velký význam.
Novému zastupitelstvu přeji hodně pracovních úspěchů, zdárné
dokončení mnoha rozpracovaných záměrů a projektů, samozřejmě
s novým domovem pro seniory jako prioritou číslo 1 😊.
Vám pak, milí čtenáři, přeji příjemné počtení.
Z pr avodaj je vydáván pouze pr o i nter ní potřebu or ganiz ace Soci ální sl užby Šternberk, p. o.
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O NÁS – MĚSTO ŠTERNBERK, VOLBY 2018

Ve středu 31. října 2018 se uskutečnilo ustavující zasedání zastupitelstva města, které bylo zvoleno
v říjnových komunálních volbách. O slavnostní hudební úvod se postaralo Žesťové trio ZUŠ Šternberk
pod vedením pedagoga Pavla Šárníka. Poté zahájil zasedání starosta Stanislav Orság, do jehož rukou
složili slib člena zastupitelstva obce všichni zvolení zastupitelé.
Po slibu byl stanoven počet uvolněných členů zastupitelstva a po té zastupitelé veřejně hlasovali
ve volbě starosty. Starostou byl všemi hlasy zvolen dosavadní starosta Stanislav Orság, který tak
bude pokračovat ve funkci i v nadcházejícím volebním období 2018 - 2022. Jeho zvolení
komentovali přítomní občané i zastupitelé hlasitým potleskem.
Následovala volba uvolněných místostarostů. Prvním místostarostou byl zvolen Jiří Kraus, druhým
místostarostou se stal Mgr. Libor Šamšula. Součástí volby starosty a místostarostů bylo také
rozdělení jejich kompetencí. Následovala volba členů rady města, projednány byly odměny a další
nároky členů zastupitelstva města a delegace zástupce města na valnou hromadu společnosti VHS
Sitka, s. r. o., zastupitelé schválili i předsedy finančního a kontrolního výboru.
Složení Rady města Šternberka
Ing. Stanislav Orság, ODS (starosta)
Jiří Kraus, NEZÁVISLÁ VOLBA (místostarosta)
Mgr. Libor Šamšula, ČSSD (místostarosta)
Mgr. Jaromír Sedlák, ODS (člen rady a předseda finančního výboru)
Jan Mazal, NEZÁVISLÁ VOLBA (člen rady)
Mgr. Lubomír Papica, Koalice pro Šternberk (člen rady)
Leo Czabe, Koalice pro Šternberk (člen rady)
Další členové Zastupitelstva města Šternberka
MUDr. Vítězslav Vavroušek, ODS
Mgr. Tamara Kaňáková, ODS
Petr Ciba, ODS
Michal Oborný, ČSSD
Mgr. Jiří Zemánek, ČSSD
Karel Šrámek, Koalice pro Šternberk
Antonín Šnajdr, Komunistická strana Čech a Moravy
Denisa Fidlerová, Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)
Radim Novák, Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)
Mgr. Iva Kráčmarová, Otevřená radnice Šternberk
Ida Tvarůžková, Otevřená radnice Šternberk
Mgr. Zuzana Vereskova, Otevřená radnice Šternberk (předsedkyně kontrolního výboru)
Mgr. Jiří Flejberk, Otevřená radnice Šternberk
Mgr. Alena Vojkůvková, NEZÁVISLÁ VOLBA
zdroj: www.sternberk.eu
Z pr avodaj je vydáván pouze pr o i nter ní potřebu or ganiz ace Soci ální sl užby Šternberk, p. o.
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ROZHOVOR S OBYVATELKAMI DPS
Klientka pečovatelské služby, 92 let (nepřála si být jmenována):
Jak jste prožívala Vánoce v minulosti?
„Víte, chudí neměli žádné velké Vánoce, měli jsme stromek, na ten jsme věšeli ořechy, jablka a na
provázky jsme navlékali kostky cukru jako ozdoby. Dárky jsme neměli vůbec, proto jsem nesvá, když
vidím u syna tolik dárků, nelíbí se mi to, nebyla jsem na to zvyklá. Maminka napekla jenom linecké
a rohlíčky. K večeři jsme měli čočkovou polívku a brambory omaštěné sádlem, když byl řízek, tak byl
jenom pro tatínka. Jednou se mě pan farář ptal, co máme k večeři, a řekl mi: „Anéšo, jíst se má kapr,
nebo žába?“ Dodneška si pamatuju, jak řekl to „Anéšo!“ Kapra jsem neznala, toho jím až dnes, a tak
jsem šla do obchodu a koupila zavináče, když má být na večeři ta ryba.“
A jak to bylo, když byly malé Vaše děti?
„Když byly děti malé, tak jsme měli sice skromné Vánoce, ale i nějaké dárky jsme měli. Místo baněk
jsme balili různé předměty do celofánu. Přišla k nám manželova maminka, a sešli jsme se jako
rodina. Mám jednu historku: když měl můj syn asi 12 let, tak jsme o Vánocích byly s kamarádkou a
manželem venku a syn si domů pozval kamarády, velkou bandu kluků a podařilo se jim zapálit
stromeček. Kamarádi syna samozřejmě utekli a nechali ho v tom. Byl pohotový, sundal záclony a
stromeček vyhodil oknem. Nás pak nechtěl pustit domů, ale nakonec musel. No, měli jsme ohořelý
stůl, který jsme pak museli vyhodit. Ale hlavně, že jemu se nic nestalo.“
A jak slavíte dnes?
„Dřív jsem chodila k synovi, ale už loni jsem nebyla, letos také nepůjdu, budu doma, já už mám svoje
neduhy a stesky, nebudu nikde otravovat. Oni jsou hodní a přijdou na chvíli za mnou.“
Jak se Vám líbí Vánoční akce pořádané tady v areálu DPS?
„No krásné, vždycky je to velká sláva, jestli mi bude dobře, určitě se přijdu podívat.“
Paní Božena Češková, obyvatelka DPS
Jak jste slavila Vánoce v dětství?
,,Pocházím z pěti dětí. Jako malí jsme zdobili stromeček různým cukrovím nebo jsme balili cukr do
papíru a ten jsme rozvěšovali jako ozdobu na vánoční stromek. U stromku jsme zpívali celá rodina
koledy. Naše maminka vždycky krásně zpívala.“
Jak jste slavili Vánoce s manželem, když jste ještě nebydleli v DPS?
,,Na Vánoce jsme se sešli celá rodina u stromečku a zpívali jsme koledy a rozdávali jsme si dárky.
Měli jsme také živé kapry ve vaně, na které se chodili dívat i vnoučata a pár tradic jsme dodržovali –
rozkrájení jablka a házení botou ke dveřím.“
Jak slavíte Vánoce v DPS?
,,V DPS žiji s manželem již 21 let. Vánoce s manželem slavíme tradičně. Ke štědrovečerní večeři
máme kapra a bramborový salát. Jako tradici, kterou máme s manželem, tak na Vánoce u stromečku
si pustíme gramofonovou desku, na které máme píseň Tichá noc, kterou si vždy pouštíme na Štědrý
den u stromečku. Pouštění této písně, se stalo naší společnou tradicí. Z tradic dodržujeme házení
boty a rozkrojení jablka. Rodina nás navštíví vždy po Štědrém dni. Popřejeme si a předáme si dárky.“
Účastníte se Vánočního jarmarku, který pořádá naše organizace Sociální služby Šternberk, p.o. ?
,,Vánočního jarmarku se velice ráda účastním. Vždy si tam nakoupím dárky k Vánocům pro moji
rodinu. Minule jsem nakoupila vánoční věnce a svíčky. Tento vánoční čas mám velice ráda.“
Z pr avodaj je vydáván pouze pr o i nter ní potřebu or ganiz ace Soci ální sl užby Šternberk, p. o.
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PODĚKOVÁNÍ
PODĚKOVÁNÍ ZA DAROVÁNÍ KUCHYŇSKÝCH POTŘEB A NÁDOBÍ PRO AZYLOVÝ DŮM
Ředitelka organizace Sociální služby Šternberk, p.o. děkuje paní Mgr. Monice Matouškové za
poskytnutí velkého množství nádobí a kuchyňských potřeb pro klienty z Azylového domu v Dalově,
a také za darování knih pro klienty organizace.
POCHVALA PRACOVNICÍM PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MARTINĚ VACHOVÉ A ALENĚ GOTTWALDOVÉ
Chtěla bych pochválit speciálně paní Alenku a paní Martinku za jejich práci a pěkný přístup k lidem.
Vždy si se mnou při dovozu oběda vřele popovídaly a mám je ráda.
Marie Šoustalová, klientka PS
PODĚKOVÁNÍ PRACOVNÍKŮM DOMOVA PRO SENIORY
Milá paní Sovišová,
děkujeme ze srdce za starostlivou péči Vaší i péči Vašich kolegyň o naši milovanou maminku a
babičku Jiřinku Holíkovou. Jsme Vám vděčni. Děkujeme
Ivana Zatloukalová a Lenka Nejeschlebová s rodinnou

ZÁBAVA- TRÉNINK PAMĚTI
NAJDĚTE VŠECHNA ZVÍŘATA

Z pr avodaj je vydáván pouze pr o i nter ní potřebu or ganiz ace Soci ální sl užby Šternberk, p. o.
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Řešení:

JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE
PLATBA ZA ZÁJMOVÉ KLUBY PRO SENIORY
Od 1. ledna 2019 dochází ke změně výše plateb za zájmové kluby pro seniory. Všichni klienti
zájmových klubů budou o změně informováni v průběhu měsíce listopadu a prosince 2018
prostřednictvím nových ceníků a svých lektorů. Níže naleznete zájmové kluby poskytované za
úhradu a nový ceník jednotlivých klubů.
Zájmové kluby poskytované za úhradu:
Název zájmového klubu
Klub práce s PC a internetem

Současná cena

Cena od 1.1.2019

500,-Kč/5 měsíců

600,-Kč/5 měsíců

Klub ručních dovedností

300,-Kč/5 měsíců

360,-Kč/5 měsíců

Aktivizační cvičení pro seniory

300,-Kč/3 měsíce

360,-Kč/3 měsíce

Jóga pro zdraví

200,-Kč/3 měsíce

240,-Kč/3 měsíce

Bezplatně jsou nadále poskytovány tyto kluby: Klub zpěvu, Trénink paměti, Klub seniorů I. a II.
ZMĚNY V PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ
Od 1. 12. 2018 vchází v platnost nové znění smluv o poskytování pečovatelské služby. V průběhu
měsíce listopadu navštíví sociální pracovnice všechny současné klienty pečovatelské služby a
seznámí je s novými smlouvami a upozorní je na změny.
Jednou ze změn je i změna ceny fakultativních činností, což jsou činnosti poskytované nad rámec
základních činností. Ceny základních činností pečovatelské služby zůstávají beze změn. Došlo také k
doplnění vnitřních pravidel pečovatelské služby, a to o informace a situace, se kterými se pracovníci
v praxi běžně setkávají. Jedná se zejména o:
▪ změny v individuálním plánování poskytování pečovatelské služby
▪ vysvětlení vhodných podmínek a pomůcek pro zajištění pečovatelské služby
▪ změny při zajištění velkého úklidu
▪ popis postupu při vrácení klíčů klientovi
▪ vysvětlení výpovědních důvodů
▪ přidání informací o kontaktní osobě
V souvislosti s novým nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) byly do aktualizovaných vnitřních
pravidel zapracovány i informace a povinnosti vyplývající z tohoto nařízení.
Z pr avodaj je vydáván pouze pr o i nter ní potřebu or ganiz ace Soci ální sl užby Šternberk, p. o.
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FOTOPŘÍLOHA

Výlet do ZOO Svatý Kopeček – klienti Azylového
domu Dalov

Haloween v Azylovém domě

Branný závod seniorů – Klub seniorů II.

Branný závod seniorů – Klub seniorů II.

Arboretum Paseka – Klub seniorů II.

Cyklovýlet – Klub seniorů II.

Z pr avodaj je vydáván pouze pr o i nter ní potřebu or ganiz ace Soci ální sl užby Šternberk, p. o.
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Výlet do Brna – Klub seniorů II.

Interaktivní zobrazovač – Domov pro seniory

Aktivity v Domově pro seniory

Interaktivní zobrazovač – Domov pro seniory

Přednáška 1. Republika

Podzimní kavárna

Z pr avodaj je vydáván pouze pr o i nter ní potřebu or ganiz ace Soci ální sl užby Šternberk, p. o.
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OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI
DOMOV PRO SENIORY
Výstava „Barvy života“
Dne 6. září proběhla v Hranické galerii M+M výstava „Barvy života“, na které vystavovali své výrobky
senioři z nejrůznějších domovů pro seniory, rukodělných klubů apod. Na této výstavě své výrobky
prezentovali také klienti Domova pro seniory Šternberk a senioři z Klubu ručních dovedností v rámci
ambulantních zájmových klubů.
Podzimní vyrábění
V Domově pro seniory Šternberk klienti vytvořili ozdobné sovy z papíru a stromových listů, které
tvoří krásnou podzimní dekoraci. Tyto sovy jsou zavěšené na vrbovém proutí ve váze u vchodu do
domova pro seniory. Klienti také tvořili obrazce ze speciálních zažehlovacích korálků a při této
činnosti jim asistovaly děti, které přišly do domova na návštěvu.
Muzikoterapie
Ve dnech 11. října a 9. listopadu 2018 proběhla v domově pro seniory celostní muzikoterapie za
vedení muzikoterapeuta, PaeDr. Lubomíra Holzera. Tato terapie probíhala jak skupinovou, tak
individuální formou. Uživatelé poznali nový styl a pojetí hudby s terapeutickými účinky, která mnohé
přenesla do afrických a jiných krajin.
Canisterapie ve dvou
V rámci canisterapie, která na domově pro seniory pravidelně probíhá 1x za 14 dní, se k naší stálé
labradorce Stelle přidal ještě mladý gordon setr Viktorie. Klienti velice vítají dvojnásobnou pozornost
těchto psích miláčků.
Aktivity s interaktivním projektorem
Klienti domova pro seniory se učí pracovat s novými moderními technologiemi. V rámci
pravidelných aktivizačních činností proběhla aktivita, při níž klienti pracují s promítanou interaktivní
plochou, kterou mohou sami ovládat. Sociální pracovnice si pro klienty připravila bohatý program
plný kvízů, tajenek a doplňovaček. Aktivita sklidila velký úspěch a tento přístroj bude dále využíván
pro práci s uživateli.
Hudební vystoupení
Dne 9. října 2018 se v domově pro seniory uskutečnilo hudební vystoupení na kytaru a harmoniku
v podání p. Korhoně a p. Zapletala. Toto duo je již klientům velmi známé a stejně tak se u nich těší
velké oblibě. Tentokrát jsme tuto akci uspořádali také pro širší veřejnost. Uživatelé domova měli
možnost pozvat si na vystoupení své rodiny a přátele, aby mohli tyto příjemné chvilky strávit
společně, v kruhu svých nejbližších. Akce se velmi vydařila, a jak ze strany uživatelů, tak jejich
rodinných příslušníků, byla poptávka po další podobné akci, která se zřejmě uskuteční ještě před
Vánoci.
AZYLOVÝ DŮM DALOV
Srpen - Výlet do Zoo Olomouc na sv. Kopečku
O letních prázdninách uskutečnili rodiče s dětmi a pracovníky azylového domu výlet do Zoo Olomouc
na Svatém Kopečku. Největší radost z tohoto výletu měli především děti, které nejvíce zaujal
vyhledávaný kozí výběh, kde se mohou návštěvníci dostat přímo mezi zvířata, a také čtyřnohé
obyvatele hladit. Úspěch u dětí sklidila i nová atrakce „KRÁLÍKOVSTVÍ“ založená na stejném principu,
jen s ušatým osazenstvem.
Z pr avodaj je vydáván pouze pr o i nter ní potřebu or ganiz ace Soci ální sl užby Šternberk, p. o.
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Září - Opékání špekáčku a začátek nového školního roku
Konec prázdnin a s ním spojený začátek nového školního roku může být, zvlášť pro školáky, smutným
obdobím. Pracovníci azylového domu se pokusili povzbudit a zvednout dětem náladu oblíbeným
opékáním špekáčků a jiných pochoutek. Příjemné posezení u ohně si užili rodiče i děti.
Podzimní dekorace
Letošní podzim jsme se mohli těšit z krásného babího léta s příjemnými teplotami, ale i tak bylo
potřeba azylový dům na nadcházející podzim dobře připravit. Klienti a pracovníci společným úsilím
a prací ozdobili truhlíky podzimními dekoracemi, mezi které patří například krásně zbarvené listí,
šišky nebo šípky. Nazdobené truhlíky tak zdobí azylový dům a dodávají mu tu správnou podzimní
atmosféru.
Říjen - Podzim a Halloween v azylovém domě
Říjen se nese ve znamení zkracování dnů a brzy tak nastává tma. Dlouhé večery se klienti azylového
domu spolu se svými dětmi snaží co nejlépe využít. Děti se vždy těší na promítání pohádky nebo
kreativní odpoledne, kdy si můžou malovat a vyrábět rozličné podzimní dekorace.
Závěr měsíce ovšem patří strašidelnému svátku Halloweenu. Azylový dům se tak proměnil, díky
pracovníkům, v pohádkové místo, kde je vše možné. Děti si i se svými rodiči přichystaly kostýmy a
Halloween mohl začít. Pro ty odvážné byl nachystán průvod k místnímu hřbitovu a hry na zahradě
azylového domu. Strašidelný svátek si tak všichni užili.
KLUBY SENIORŮ
Návštěva v Dráčku
Členové našeho klubu seniorů II. prožili opravu velmi aktivní září roku 2018. Dne 14. 9. 2018 udělali
seniorky z klubu radost dětem z dětské skupiny Dráček, s nimiž strávili krásné odpoledne plné her a
dětského smíchu v jejich „miniškoličce“. Odnesli si malé dárečky od dětí a sami dětem věnovali něco
malého na zub.
Cyklovýlet
Dne 19. 9. 2018 se pak členové klubu vydali na druhý ročník podzimního cyklovýletu do Hospůdky
v Babicích, počasí jim přálo a tak si užili krásné sportovní odpoledne s nezbytným pivečkem, na které
se k nim připojili i méně odvážní členové, kteří se na tento výlet vydali vlakem.
Branný závod v Olomouci
Nejaktivnější skupinka tří našich seniorů z Klubu číslo II. se pak dne 27. 9. 2018 zúčastnila Branného
závodu seniorů v ZOO Olomouc pořádaného Městskou policií Olomouc.
K absolvovanému závodu předseda Klubu seniorů a účastník závodu pan Jan Kašpárek napsal:
„Branný závod byl velmi náročný, zvláště v odpovědích na otázky z oblasti biologie, zoologie,
topografie a všeobecných znalostí. Vědomostních otázek bylo 14 a 4 byly z branných dovedností chůze po laně, hod šipkou na terč, střelba s laserové pistole a hod koulí na terč. Celková délka
závodu byla 2,7 km a my jsme tuto trať zvládli za 31 minut - tedy čas skoro nejlepší. Bohužel asi
odpovědi na otázky byly ne vždy správné, i v branné části byly trochu nedostatky. I přes to vše jsme
z 23 zúčastněných družstev obsadili pěkné 7 místo. Věříme, že příští rok po dobře zaměřené
přípravě určitě obsadíme lepší umístění. Děkujeme i našim povzbuzujícím členkám při závodě, určitě
nám to pomohlo.“

Z pr avodaj je vydáván pouze pr o i nter ní potřebu or ganiz ace Soci ální sl užby Šternberk, p. o.

11

Zájezd Klubu seniorů II. do Brna
Dne 9. 10. 2018 podnikl Klub seniorů II. velký zájezd do Brna a okolí. Při své cestě shlédli Výstavu
Slovanské epopeje a plakátů Alfonse Muchy, která se líbila natolik, že byl i překročen plánovaný čas
určený na prohlídku. Další kroky účastníky zavedly do Brněnského podzemí, kde si prohlídku také
všichni velmi užili. Poté následovala návštěva ZOO v Bošovicích, která je svým zaměřením unikátní,
protože se jedná o jedinou papouščí ZOO v Evropě, kde mohli senioři shlédnout přes 200 papoušků
a více jak 50 druhů těchto ptáků. Poslední plánované výletní místo - památník bojiště Bitvy u
Slavkova byl pro pozdní příjezd již uzavřen, proto si naši výletníci prohlédli pouze okolí památníku a
celý zájezd zakončili sladkou tečkou v cukrárně. Na výlet bylo objednáno také krásné počasí a tak si
jej všichni zúčastnění velice užili.
JINÉ AKCE V ORGANIZACI
HISTORICKY PRVNÍ SETKÁNÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ŠTERNBERKU
Ve středu 19. září proběhlo v Kulturním domě historicky první setkání organizací poskytujících
sociální služby ve Šternberku a byl tak položen symbolický základní kámen nové tradici v našem
městě.
Pozvání na setkání přijali zástupci těchto
poskytovatelů sociálních služeb: zaměstnanci
Vincentina Šternberk, Sociálních služeb Šternberk,
Charity Šternberk, spolku Ecce Homo Šternberk,
Poradny pro občanství, občanská a lidská práva a
zaměstnanci společnosti Podané ruce. Přivítali
jsme také zaměstnance pobočky úřadu práce ve
Šternberku, členy sociální a zdravotní komise rady
města, členy pracovních skupin Komunitního
plánování sociálních služeb ve Šternberku a členky
výboru šternberské organizace Svazu postižených
civilizačními chorobami. Organizace setkání se ujali
zaměstnanci odboru sociálních věcí městského
úřadu ve Šternberku.
Úvodní slovo patřilo starostovi města Šternberka
panu Stanislavu Orságovi, místostarostovi panu
Michalu Obornému a vedoucí odboru sociálních
věcí paní Jitce Zajacové. V první části setkání
vystoupila zpěvačka paní Dana Chytilová
s šansonovým recitálem „Pocta Haně Hegerové“.
Druhá část setkání byla slavnostní, byli oceněni
zaměstnanci z řad poskytovatelů sociálních služeb
ve Šternberku. Nominace na ocenění podávaly
jednotlivé organizace.
Na snímku oceněná Dobroslava Studená a Zdena Frolová ze Sociálních služeb Šternberk
Z pr avodaj je vydáván pouze pr o i nter ní potřebu or ganiz ace Soci ální sl užby Šternberk, p. o.
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Oceněni byli tito zaměstnanci:
Jitka Jurníková z Poradny pro občanství, občanská a lidská práva
Dagmar Ševčíková ze spolku Ecce Homo Šternberk
Barbora Bernátová a Lucie Vychodilová z Charity Šternberk
Radka Nováková a Jaroslav Cink z Vincentina - poskytovatele sociálních služeb Šternberk
Dobroslava Studená a Zdena Frolová ze Sociálních služeb Šternberk
Blahopřejeme všem oceněným.
PODZIMNÍ KAVÁRNA TERÉNNÍCH SLUŽEB
Dne 1. 10. 2018 proběhla podzimní kavárna terénních služeb.
Podzimní kavárna probíhala v duchu přivítání podzimu a
popovídání si u šálku dobré kávy. Na výběr bylo ze čtyř druhů
káv, k poslechu hrála hudba a celou organizaci provoněl
jablečný štrůdl, který se podával ke kávě.
Do kavárny byli pozváni všichni klienti terénních služeb
(pečovatelské služby a střediska ošetřovatelské péče).
Po podzimní kavárně následovala ke stoletému výročí založení
Československa přednáška na téma První republika.
Přednáška byla určena zejména pro Kluby seniorů. Na závěr si
všichni zavzpomínali a připomněli dobu minulou a historii
Československé republiky.
TRADIČNÍ ZÁŘIJOVÉ SETKÁNÍ V KULTURNÍM DOMĚ
V úterý 11. září 2018 proběhlo v Kulturním domě tradiční setkání seniorů s představiteli města.
Pozváno bylo přes 600 šternberských seniorů, kteří v letošním roce dovršili 80 let a všichni starší.
Tuto akci pořádá Sbor pro občanské záležitosti Města Šternberk a zúčastnilo se přes 200 pozvaných
seniorů. Starosta města Ing. Stanislav Orság pozdravil přítomné a seznámil je s nejdůležitějšími
akcemi ve městě, místostarosta města pan Michal Oborný seniory informoval o připravovaných
záměrech města týkajících se seniorů, včetně projektu nového domova pro seniory.
Z přítomných hostů hovořila také ředitelka Sociálních služeb Šternberk Mgr. Hana Dvorská, která
zároveň prezentovala projekt nového domova pro seniory. Ten by měl vzniknout z budov bývalého
Lesnického učiliště na adrese Opavská 2 a 4, Šternberk. Přítomní hosté si tak mohli podrobně
prohlédnout vizualizaci nového domova. K tanci a poslechu zahrála Šternberanka.

CO PŘIPRAVUJEME
DOMOV PRO SENIORY
„Projekt Ježíškova vnoučata“
Stejně jako loňský rok, i ten letošní se budou osamělým seniorům v domově pro seniory plnit přání.
V rámci charitativního projektu Ježíškova vnoučata, který pořádá Český rozhlas, budou od 12. 11.
2018 na webových stránkách rozhlasu zveřejněna přáníčka seniorů. Tato akce je určitě pro širokou
veřejnost a je jen na Vás, zda se rozhodnete stát se Ježíškovým vnoučetem a splnit tak nějaké přání.
Z pr avodaj je vydáván pouze pr o i nter ní potřebu or ganiz ace Soci ální sl užby Šternberk, p. o.
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Vánoce v domově pro seniory
Již v předvánočním čase čeká klienty domova pro seniory oblíbené vyrábění související s přípravou
tohoto krásného svátku. Jako každým rokem, i letos budou senioři tvořit na Vánoční jarmark
v organizaci. Tentokrát se bude jednat o zasněžená stínítka na čajovou svíčku. Nemine nás ani
výroba adventního věnce, zdobení stromečku, koledy a vše co k tomuto nádhernému období patří.
DALŠÍ PODZIMNÍ A PŘEDVÁNOČNÍ AKCE
Pečení perníčků v azylovém domě
Mikuláš a čerti v azylovém domě
Ježíškova vnoučata 2018 – projekt Českého rozhlasu pro osamělé seniory.
Adventní beseda s knížkami
Rádi bychom Vás pozvali na adventní besedu pořádanou ve spolupráci s Městskou knihovnou ve
Šternberku. Adventní beseda proběhne 13. 12. 2018 v organizaci Sociální služby Šternberk, p.o.
v učebně Komenského 40 ve 14:30 hod. Společně s paní Markétou Nečesanou a Janou
Konupčíkovou zavzpomínáme, jaké byly ty vaše vánoce, poslechneme si vánoční vyprávění a
přečteme vánoční příběhy. Pojďte s námi zažít adventní atmosféru a připomenout si vánoční zvyky.
Vánoční strom splněných přání
Vánoční strom splněných přání 2018. Tak se jmenuje tradiční dobročinná akce, prostřednictvím
které se snažíme každým rokem získat vánoční dárky pro děti z Azylového domu – Bydlení pro
matky/otce s dětmi v tísni v Dalově. Děti z azylového domu si namalují a napíší svá vánoční přáníčka
a vloží je do obálek, které budou viset na vánočním stromě v Expozici času. Tyto obálky jsou barevně
rozlišeny dle ceny dárku, který si děti přejí „žlutá obálka – dárek do 300 korun, červená obálka –
dárek do 500 korun“. Každý, kdo by chtěl děti obdarovat, si bude moci obálku vyzvednout v Expozici
času přímo z vánočního stromu, a to denně od 27. listopadu 2018 v době od 10.00 do 16.00 hodin s
výjimkou pondělka, kdy je v Expozici zavřeno. Zakoupený dárek bude třeba odevzdat nejpozději do
17. prosince buď zpět do Expozice času, nebo do sídla azylového domu - Dalov 72 anebo do sídla
organizace Sociální služby Šternberk, p. o. - Komenského 40. Dárky budou dětem slavnostně
předány v azylovém domě v Dalově za přítomnosti partnerů projektu.
VÁNOČNÍ JARMARK – 29. 11. 2018
Ve čtvrtek 29. 11. 2018 proběhne v prostorách haly v sídle organizace na ulici Komenského 40 již
tradiční Vánoční jarmark. Návštěvníci se mohou těšit na výrobky našich klientů ze všech středisek
organizace Sociální služby Šternberk p. o., které si budou moci zakoupit a obstarat si tak krásné
vánoční dekorace, či drobné dárky pro rodinu nebo přátele. Nebude také chybět hudební doprovod
a samozřejmě bude připraveno také drobné pohoštění a k Vánocům neodmyslitelně patřící voňavý
punč. Také letos se v rámci této akce slavnostně rozsvítí Vánoční strom na nádvoří Domu
s pečovatelskou službou. Novinkou bude dětský kolotoč. Srdečně zveme všechny klienty organizace
i širokou veřejnost a těšíme se na setkání s Vámi.
Upozornění: Na této akci budou pořizovány obrazové záznamy za účelem prezentace organizace.
Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace nenese odpovědnost za záznamy pořízené a
zveřejněné jinými subjekty.
Z pr avodaj je vydáván pouze pr o i nter ní potřebu or ganiz ace Soci ální sl užby Šternberk, p. o.
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NOVĚ ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ

Stojící horní řada zleva: Petr Ciba, Radim Novák, Karel Šrámek, Mgr. Lubomír Papica, Antonín Šnajdr,
Michal Oborný, Mgr. Jaromír Sedlák
Stojící zleva: MUDr. Vítězslav Vavroušek, Mgr. Jiří Flejberk, Leo Czabe, Mgr. Libor Šamšula
(2.místostarosta), Jiří Kraus (1.místostarosta), Mgr. Jiří Zemánek, Jan Mazal
Sedící zleva: Mgr. Tamara Kaňáková, Ida Tvarůžková, Denisa Fidlerová, Ing. Stanislav Orság
(starosta), Mgr. Zuzana Vereskova, Mgr. Iva Kráčmarová, Mgr. Alena Vojkůvková
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Nabídka výrobků z Vánočního jarmarku 2018

