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časopis sociálních služeb HB

Milí čtenáři,

na začátku bych Vám chtěla v krátkosti
sdělit, proč a z jakých důvodů jsme se roz-
hodli pro vydávání časopisu. V minulosti
se již zaměstnanci domova pro seniory
pokusili o vydávání časopisu Pohoda v
rámci Komunitního plánu města Havlíč-
kova Brodu a ten našel u uživatelů služeb
a vůbec občanů města velký zájem. Jelikož
však v současné době nejsme schopni z fi-
nančních důvodů vydávat časopis pro
všechny uživatele sociálních služeb v Ha-
vlíčkově Brodě, dali jsme si cíle menší a
vydáváme časopis pouze pro uživatele So-
ciálních služeb města Havlíčkova Brodu.
Chceme jím zvýšit informovanost klientů
a jejich blízkých nejen o naší organizaci a

o námi poskytovaných sociálních služ-
bách, ale také o nových trendech v oblasti
sociálních služeb obecně, Zároveň
chceme být časopisem, kde se dozvíte za-
jímavé informace, například z oblasti zdra-
vého životního stylu, cestování,
stravování, zdravotních služeb a také o no-
vinkách v Havlíčkově Brodě atd. Také
chceme reagovat na to, co Vás zajímá, co
nového se chcete dozvědět.

Ráda bych Vám sdělila, kdo stojí u
zrodu tohoto časopisu a zaslouží velký dík
za úsilí a přípravu. V Sociálních službách
města Havlíčkova Brodu proběhl novinář-
ský kurz pro seniory pod vedením mla-
dého žurnalisty Ondřeje Rázla. Uživatelé
služeb se seznámili s jednotlivými médii,
naučili se sestavit reportáž, úvahu či jiný
článek. Vyvrcholením kurzu je časopis,
který budou absolventi vydávat společně
s pracovníky Sociálních služeb města Ha-
vlíčkova Brodu. Časopis bude vydáván
jednou za tři měsíce. Tvůrci časopisu jsou
uživatelé sociálních služeb pí Niklová, pí
Rohlíková, pí Trnková, pí Franzová, p. Sed-
lák, p. Koutný, p. Baloun a dobrovolníci
Ondřej Rázl, Petra Plodíková, Bc. Magda-
lena Kufrová. Časopis bude dostupný na

recepci Domova pro seniory, v Centru pro
seniory, v Domě s pečovatelskou službou
Na Výšině.

Vážení přátelé, na závěr bych chtěla po-
přát našemu časopisu zájem od Vás, na-
šich čtenářů, a Vám hodně získaných
informací z našeho časopisu JABLÍČKO.

Vaše Magdalena KufROVá

ředitelKa

SOciální Služby MěSta

HaVlíčKOVa bROdu

Centrum Vysočina zasvětilo do tajů
žurnalistiky i seniory

Už několik let organizuje havlíčkobrod-
ská obecně prospěšná společnost Cen-
trum Vysočina kurz malých novinářů. Na
podzim roku 2010 k němu poprvé přibyl i
kurz pro seniory.

„Po zkušenostech s kurzy o historii, pří-
rodě a počítačích jsme se rozhodli zasvětit
seniory i do tajů novinařiny. U veřejnosti
jsme se s ohlasem příliš nesetkali, ale ozvali
se nám klienti Domova pro seniory v Reyn-
kově ulici v Havlíčkově Brodě,“ říká před-
seda správní rady společnosti Milan Pilař. 

Kurz žurnalistiky pro seniory navštěvo-
vala asi desítka obyvatel domova, kteří se
seznámili s médii a energicky diskutovali
nad různými tématy. 

„Centrum Vysočina spolupracuje v této
oblasti s Domovem pro seniory v Havlíč-
kově Brodě a momentálně plánujeme i

další společné projekty. Důvodem je zají-
mavý intergenerační efekt, kdy senioři zís-
kávají respekt k lidem ve věku svých vnuků
a lektoři ve věku studentů zase více po-
chopí svět svých prarodičů,“ prozradil Milan
Pilař.

S koncem semestru však v Domově pro
seniory s novinařinou nekončí. V lednu
vyjde první číslo čtvrtletního časopisu.
„Jsem moc ráda, že se po pěti letech po-
dařilo obnovit časopis, který jsme v minu-
losti vydávali. Primárně bude určen pro kli-
enty Sociálních služeb města Havlíčkův
Brod, ale rozhodně v něm najdou zajímavá
témata i ostatní zájemci,“ dodává Magda-
léna Kufrová, ředitelka DS Reynkova. Na vy-
dávání časopisu Jablíčko se bude podílet asi
šest klientů Sociálních služeb HB.

Ondřej Rázl

Senioři dostali dar

v podobě počítačů
Obecně prospěšná společnost Centrum
Vysočina darovala seniorům Domova pro
seniory v Reynkově ulici v Havlíčkově
Brodě dva kompletní počítače, které
budou plně využity méně náročnými uži-
vateli pro jejich každodenní aktivity.

„Během pěti let se nám podařilo se-

hnat několik desítek počítačů od našich

partnerů formou daru. Řada z nich už pře-

stala sloužit svému účelu, ale některé

ještě mohou využívat lidé, kteří nemají na

počítač větší nároky. Proto jsme se roz-

hodli věnovat některé počítače seniorům

v pečovatelském domě v Havlíčkově

Brodě,“ uvedl Milan Pilař z obecně pro-

spěšné společnosti Centrum Vysočina. 

„Jsme moc rádi, že si na nás zástupci

společnosti Centrum Vysočina vzpomněli

a darovali nám počítače, které naši senioři

určitě využijí ke svým aktivitám. Máme

tady dokonce projekt Novinářem v kaž-

dém věku, takže i v rámci tohoto projektu

naši klienti počítače určitě využijí,“ do-

plnila Magda Kufrová z brodského do-

mova pro seniory.

Obecně prospěšná společnost Centrum

Vysočina má ještě několik dalších počí-

tačů, které po konzultaci rádi věnujeme

dalším zájemcům z řad neziskových orga-

nizací. V případě domluvy třeba jen mo-

nitory, klávesnice nebo i náhradní díly.
Ondřej Rázl
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Sociální služby v roce 2011
Vážení čtenáři, chtěla bych Vás sezná-

mit se sociálními službami, které posky-
tujeme od roku 2011. Poskytujme pět
sociálních služeb.

Tři pobytové sociální služby v Domově
pro seniory, Reynkova a to:

Domov pro seniory
(kapacita 116 klientů) je celoroční služba

pro seniory, jejich soběstačnost je snížena
a už nejsou schopni žít v domácích podmín-
kách bez pomoci druhé osoby.

Domov se zvláštním režimem
(kapacita 6 klientů) je celoroční služba

pro seniory, kteří onemocněli Alzheimero-
vou chorobou nebo jiným typem demence.

Odlehčovací pobytová služba
(kapacita 4 klienti) je dočasná služba na

3 měsíce, která slouží pečujícím osobám,
které pečují o své blízké k nezbytnému od-
počinku (tyto pečující osoby nejsou schopni
z nějakých důvodu o své blízké po určitou

dobu pečovat).
Terénní sociální služba:
Pečovatelská služba (300 uživatelů

služby). Služba je poskytována v domácnos-
tech uživatelů a pomáhá seniorům a zdra-
votně postiženým osobám zůstat v jejich
domácnostech za podpory pečovatelek.

Ambulantní sociální služba:
Denní stacionář (kapacita 20 klientů)

Tato služba je docházková od 8 do 17
hodin. Slouží seniorům a zdravotně posti-
ženým osobám, kteří potřebují podporu v
sebeobslužných činnostech a nemohou
zůstávat sami doma v době, kdy jejich blízcí
musí pracovat.

Našim cílem je poskytovat kvalitní a
efektivní sociální služby s důrazem na důs-
tojnost a individuální potřeby uživatelů a
rozšiřovat jejich nabídku dle poptávky ze
stran občanů .

Změny cen poskytovaných sociálních
služeb  od 1. 2. 2011

V pobytových službách se mění ceny
stravy a to ze 140 Kč /den u diety č. 3 a 2
na 148 Kč/den a u diety č. 9, 9/2  na 
150 Kč/den.

U terénních služeb se ruší úhrada částky
5 Kč za výdej oběda do termonosičů 
u okénka v domě s pečovatelskou službou.

Ostatní ceny zůstávají na úrovni roku
2010.

Rozšiřují se fakultativní služby u terén-
ních, pobytových a ambulantní služeb 
o služby rehabilitace. U pobytových služeb
se zvyšuje cena  fakultativní služby doprava
na 15 Kč/ cestu

Ceny sociálních služeb zůstávají na
úrovni roku 2010.  

bc. Magdalena KufROVá

Olympijské hry ve Světlé nad Sázavou

Den otevřených dveří

Narozeninový klub

Tradiční setkání sociálních zařízení
Trhy řemesel
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Bc. Magdalena Kufrová (ředitelka)
- modré patro, č. dveří 158
- řídí celé Sociální služby města Havlíčkova
Brodu
- každý čtvrtek od 14 hodin probíhá se-
tkání s paní ředitelkou v jídelně domova
pro seniory, kde je Vám paní ředitelka k di-
spozici s případnými dotazy ohledně po-
skytování sociálních služeb
- jedenkrát v měsíci probíhají schůzky s
obyvateli DPS, kde paní ředitelka je k di-
spozici s případnými dotazy ohledně po-
skytování sociálních služeb

Petra Plodíková (asistentka ředitelky)
- modré patro, č. dveří 157
- tato pracovnice Vám pomůže s technic-
kými problémy jako kopírováním různých
dokumentů, posílá články do novin

Ing. Miluše Pospíchalová, 
Zdena Musilová (ekonomky)
- modré patro, č. dveří 156
- nově nastoupení klienti můžou v této
kanceláři hotově zaplatit úhradu za pobyt

Jana Hloušková (vedoucí sociálního
úseku), Jindra Dvořáková, Petra Morav-
cová, Milan Žák (sociální pracovníci)
- modré patro, č. dveří 141, 142
- poskytnou Vám informace o průběhu po-
skytované služby
- zprostředkují kontakt se společenským
prostředím (různé úřady, soudy, zdrav. za-
řízení apod.)
- provádějí vyúčtování poskytovaných slu-
žeb a spravují Vaše hotovostní konta
- pomohou Vám vyřídit žádost o příspěvek
na péči
- zařídí Vám odhlášení/přihlášení jídel, od-
chody na dovolenky
- podílejí se na aktivizačních programech
pro klienty (tanečky, paměť apod.)
- mají na starost dobrovolníky, kteří na-
vštěvují klienty

Mgr. Miloslav Kozlík (vedoucí sociální
péče)
- modré patro, č. dveří 144
- bude Vám nápomocen při zvládání krizo-
vých situací 
- poskytne podporu při řešení Vašich
osobních problémů 
- doporučí Vám odpovídající sociální
služby 
- bude se zabývat Vašimi podněty na zlep-
šení kvality poskytovaných služeb
- poskytne základní sociální poradenství

Anna Plevová, Jaroslava Kotlasová, Zdena

Lehmannová (terapeutky)
- modré patro, č. dveří 148
- tyto pracovnice se Vám budou věnovat
při trávení volného času v rukodělných díl-
nách
- zajišťují pro Vás společenské akce (vy-
stoupení dětí z MŠ a ZŠ, návštěva divadla,
výlety, vycházky apod.)

Hana Pospíchalová, Markéta Lacinová
(knihovna a majetek)
- modré patro, č. dveří 150
- Vám pomohou při výběru knih v naší kni-
hovně
- evidují veškerý majetek v zařízení

Hana Fikarová, Hana Vašíčková (recepční)
- modré patro
- zajišťují kontakt klientů s pracovníky i ve-
řejností
- evidují návštěvy klientů
- zapisují zájemce na pedikúru a ke kadeř-
nici
- vedou evidenci jízd služebními vozy
- půjčují noviny a rozdávají poštu

Marta Volná (bufet)
- modré patro
- zajišťuje nákupy pro klienty 

Marie Bohuslavová (vedoucí stravovacího
provozu)
- modré patro, č. dveří 133
- zajišťuje chod kuchyně a stará se o kva-
litu podávaných jídel

Ladislav Čelanský (správce budov)
- modré patro, č. dveří 168
- má na starosti chod budovy (topení,
světlo, voda, teplo, malování, elektrika,
plyn apod.).
- řídí úsek údržby, prádelny, úklidu

Jiří Krov, Josef Sadílek (údržba)
- hnědé patro, č. dveří 009
- můžete se na ně obracet při řešení drob-
ných poruch na pokojích
- zajišťují odvozy na nákupy, do města a k
lékařům
- mají na starosti údržbu kolem budovy

Eva Kadlecová, Vilma Hladíková, Jindřiška
Červená (prádelna)
- hnědé patro, č. dveří 024
- zajišťují praní, žehlení, drobné opravy a
označení prádla pro klienty

Hana Tomášková, Anna Samková (rehabi-
litační pracovnice)
- hnědé patro, č. dveří 053
- na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře

vykonává rehabilitační cvičení u klientů
- sama si řídí relaxační cvičení s klienty

Miroslava Henková, Jana Michnová, Pa-
vlína Krčálová, Jana Dubnová, Iva Koub-
ková, Eva Kubová, Blanka Pfeiferová, Eva
Suchá, Jaroslava Štěpánová, Iveta Vaková
(zdravotní všeobecné sestry)
- zelené a žluté patro
- pracují v domově pro seniory a poskytují
zdravotní péči uživatelům služeb

Květoslava Mühlfaitová, Kateřina Vampo-
lová, Marie Beranová, Tomáš Kyncl, Lud-
mila Faltová, Anna Křípalová, Romana
Benešová, Věra Domkářová, Ivana Jaro-
šová, Jaroslava Vomelová, Jana Tichá,
Lenka Prchalová, Marie Konopčíková, Mi-
lada Svobodová, Miroslava Sedláková,
Milada Burdová, Marcela Juráčková,
Hana Šolarová, Hana Vlčková, Jana Háj-
ková, Vladimíra Strapcová, Marta Volná
(pracovnice sociální péče)
- zelené a žluté patro
-pracují v domově pro seniory a poskytují
činnosti sociální péče uživatelům služeb

Miroslava Drahozalová (vedoucí střediska
pečovatelské služby – DPS U Kasáren,
denní stacionář)
- koordinuje poskytování činností pečova-
telské služby jednotlivým klientům
- vede jednání se zájemci o službu denní
stacionář a pečovatelskou službu
- poskytuje základní sociální poradenství

Eva Šílová (vedoucí střediska pečovatel-
ské služby – DPS Výšina)
- koordinuje poskytování činností pečova-
telské služby jednotlivým klientům
- vede jednání se zájemci o pečovatelskou
službu
- poskytne základní sociální poradenství

Věra Machová, Tereza Čejková, Věra Ku-
čerová (pečovatelky denního stacionáře)
- poskytují služby denního stacionáře

Jana Dzurková, Miroslava Dondová, Lud-
mila Procházková, Libuše Mnichovská,
Eva Beránková, Jaroslav Kahoun (pečova-
tel/ky v DPS U Kasáren a v terénu)
- poskytují činnosti pečovatelské služby

Miluše Čiplová, Jolana Burešová, Josef
Beránek, Taťana Bočková, Věra Puhová,
Marta Divišová, Miroslava Líšková, Paula
Židlíková (pečovatel/ky v DPS Na Výšině)
- poskytují činnosti pečovatelské služby 

Kdo vám s čím pomůže?
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Volby v životě
Máme za sebou říjen, měsíc po-

znamenaný volbami do obecních za-
stupitelstev a do třetiny senátu. Pro
některé strany se volební urny změ-
nily ve volební vítězství, pro jiné v
urny pohřební. Nechci ovšem roze-
bírat politickou situaci, ale volby
obecně. Mnoho voleb uskutečňu-
jeme, aniž bychom si uvědomili, že
vlastně volíme - například při náku-
pech zboží.

Některé volby jsou ovšem důleži-
tější. Volíme mezi aktivním a pasív-
ním přístupem k životu, mezi
pohodlím a námahou, kterou do
sebe musíme investovat, chceme- li

se v životě někam posunout. Znám
mnoho lidí, kteří úspěšně svádí boj
se stářím, se změnami, které v ži-
votě přichází, anebo s nemocí. Ně-
kteří lidé, bojující se svou závislostí
jsou členy Klubu lidí usilujících o
střízlivost. 

Krom psychoterapie, která je
hlavním programem klubu, jsou čle-
nům nabízeny i další aktivity. Zúča-
stňují se společných výletů nebo
mohou vystavovat svá díla. Výstava
Cesta k sobě slaví letos už šestý roč-
ník a byla zařazena mezi kulturní tra-
dice města. Městský úřad klubu
zdarma poskytuje prostory ke

schůzkám, výstavy klubu navštěvují
zastupitelé. Havlíčkobrodský Klub
lidí usilujících o střízlivost je známý
v celé republice a spolupracuje i s
dalšími kluby s podobným progra-
mem. V říjnu jsme například navští-
vili Moravskou Třebovou, kde je 
v muzeu možno spatřit jednu z mála
originálních egyptských mumií, a
mnoho vzácných originálů z Japon-
ska, Thajska, Egypta, Malajsie a ji-
ných zemí.

Čtenářům bych chtěl popřát
mnoho sil a šťastnou volbu, která
povede jejich kroky na složité cestě
životem. zdeněK balOun

Obyvatelé Domova
pro seniory vyrazili

do zahrady
Na podzim vyrazili obyvatelé Do-

mova pro seniory v Reynkově ulici v
Havlíčkově Brodě do Japonské za-
hrady, která se nachází v areálu bý-
valých brodských kasáren. Akce se
dobrovolně zúčastnili někteří obyva-
telé domova. "Byli jsme překvapeni
tou krásou. Upravené cestičky,
krásné květiny a stromky. V areálu
zahrady je i řeka s můstkem, ve
které byli sumci a další ryby," říká
klientka domova Jiřina Franzová. Po
odpočinku v altánu si klienti mohli
nakoupit různé dárky a květiny.

jiřina fRanzOVá

I malý kousek
nového chodníku
nám udělal radost

Na rohu našeho DPS chybělo celé
dva roky dodláždění asi šesti metrů
chodníku. Malý kousek pozemku
totiž nebyl majetkem města, ale Po-
zemkového fondu. Za horšího po-
časí, zvláště v zimě, to byl úsek pro
mnohé z nás dosti nebezpečný. Ně-
kteří se pohybujeme i na rovném
povrchu obtížně. S napětím jsme tak
sledovali stavební práce, které byly
dokončeny na podzim, včas před blí-
žící se zimou. Nyní zde už budeme
chodit bezpečněji. Jsme rádi, že se
tak splnil slib, který nám v létě dal
starosta města Jan Tecl.

KaRel KOutný
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Člověk nezúčastněný si často ani
neuvědomí všechny zábrany, které
starým lidem brání třeba jen vyjet
podívat se na místo, kde žili. Nebo si
jen tak dokázat, že ještě nemusí
sedět jen na lavičce u Domova, pro-

tože je nohy dále nedonesou. Kdyby
tak u Domova zastavil alespoň jed-
nou denně autobus, cesta by potom
stála jen korunu a radost z výletu by
byla obrovská.
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Život kolem nás s našimi radostmi, vzpomínáním a současností
Původně jsem se domnívala, že budu psát pouze o jednom z velkých

přání klientů a klientek v Domově seniorů a možná i ostatních seniorů,
kteří bydlí kolem nás. Přišla jsem na to, že řada věcí je brána každým člo-
věkem jinak a že všichni neradi čteme dlouhá povídání. Pokusím se psát
seriálově na pokračování. Možná, že vás tento způsob povídání o senio-
rech, jejich vzpomínání a potřebách v současném životě, zaujme.

Ony ty zastávky MHD jsou sice
pořád na stejném místě, ale cesta
k nim se zdá čím dál víc do kopce
a stále vzdálenější.

I já sama, už dost starý dů-
chodce, jsem se při nástupu do
Domova přesvědčila, že se vy-
skytlo dost problémů, které při-
neslo stáří a nový způsob života,
se kterými jsem nepočítala.

MaRie ROHlíKOVá

Domovinka - školka pro důchodce
Na kraji města zvaném Výšina,

mezi velikány domů v sídlišti, se krčí
celkem malé stavení jako hříbeček.
Pravda, není veliký. Svým význa-
mem, co se v něm děje však předčí
všechna očekávání.

Začalo to v dubnu roku 2003, kdy
v listech občanů zvaném VČELA,
byla otisknuta anketa se dvěma do-
tazy pro seniory: Máte zájem o svoji
kavárničku v prostorách jídelen pro
důchodce? Líbí se vám nápad ote-
vření denního stacionáře v domově
důchodců?

Samozřejmě oba body v anketě
byly vřele širokou veřejností podpo-
řeny.HEURÉKA !!!

Stacionář pro důchodce byl pos-
taven a otevřen k užívání v rámci
Domova pro seniory 8. listopadu
2007 a kavárnička též. Havlíčkobrod-
ští důchodci, máme svoji DOMO-
VINKU!

Domeček je sice malý, nemá velká
palácová vrata s postavami obrů,
kteří podporují balustradu, ani kní-
žecí erb nad vchodem. Domovinka v
Reynkově ulici má u dveří jen ozná-
mení, že se zde nachází denní sta-
cionář pro seniory. V domečku je
pro ně připravena oáza klidu a po-
hody.

Jsem členem této komunity přes

rok. Nejdříve jsem využila nabídky
na jednodenní pobyt ve stacionáři
ZDARMA. Byla jsem seznámena s
celým prostředím, co obnáší pobyt
v tomto zařízení a jaký denní pro-
gram pro seniory mohu očekávat.
Krásné, prosvětlené a čisté prostředí
vnáší radost do srdce. Ale největší
oporou nás starých a nemocných
lidí je obětavý personál. Na něm
spočívá veškerá odpovědnost za
chod stacionáře a vytvoření klid-
ného a spokojeného zázemí.

Já se do Domovinky vždy těším.
Program máme pestrý, každý den
jiný. Jsme seznámeni třeba s obsa-
hem denního tisku, trénujeme
paměť v různých soutěžích, hrajeme
společenské hry, někdy malujeme
různé předměty, modelujeme,
někdo plete, háčkuje, sledujeme te-
levizi, chodíme na vycházky. Mů-
žeme se účastnit různých výstav,
výletů a podobně, je toho mnoho.

Každý klient se zapojí do pro-
gramu podle svého zájmu a zdravot-
ního stavu. Kdo se cítí unaven, může
na odpočinek použít lůžko nebo po-
lohovací křeslo. S jídlem jsem také
spokojená. Porce jsou pro mne do-
statečné.

Z mého hlediska je atmosféra
mezi seniory přátelská s pochope-

ním jeden pro druhého. Totéž platí i
ve vztahu k našim paním pečovatel-
kám a opačně. Za celou dobu jsem
se zde nesetkala s hašteřením nebo
nevraživostí mezi námi.

Naše paní pečovatelky se o nás
starají pečlivě. Plánují náš denní
program, doprovází nemocné kli-
enty k lékaři, vyzvedávají léky v lé-
kárně, dbají na správné a pravidelné
užívání léků, na pitný režim, dohlíží,
aby klienti dodržovali předepsanou
dietu, provádí osobní hygienu a os-
tatní osobní záležitosti klientů dle
potřeby. Všechny prošly odborným
školením, některé mají dokonce za
svoji obětavost vyznamenání od
Kraje či Ministerstva zdravotnictví!

Vzhledem k mému zdravotnímu
stavu využívám i práce terénních pe-
čovatelek. Zajišťují mi chod domác-
nosti, na který již sama nestačím.
Jsem s touto službou velice spoko-
jená. Vážím si práce celého pracov-
ního kolektivu. Mám na mysli i těch
profesí, které nemáme na očích a
bez nichž by se chod v Domovince
neobešel.

Čas v Domovince mi rychle
uběhne a já se vracím spokojená
domů, do samoty svého domova.

VěRa niKlOVá

Domov pro seniory
- pochvala z vlastních řad

Domov je projekčně situován vý-
tečně, na vrstevnici svahu nad měs-
tem, mimo dopravní ruch.

Zaručena je všestranná dokonalá
péče ze strany personálu, jak bylo
pod vedením ředitele Jiřího Vor-
líčka, tak nyní Magdalény Kufrové.
Rovněž zdravotní personál je vý-

tečný, slušný, ohleduplný i ochotný.
Všechny složky Domova fungují do-
konale, včetně úseku stravování a
recepce, jež ochotně napomáhá kli-
entům. Pořádek a čisto je v celé bu-
dově, provozní a technický personál
zajišťuje dokonalý chod Domova.

fRantišeK SedláKDomovinka Havlíčkův Brod
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Stáří přeje připraveným
Všichni stárneme! A to stejně

rychle ovšem ne stejně dlouho. Když
se zeptáte mladého člověka, zda po-
mýšlí na stáří, často vám odpoví, že
se stáří stejně nedožije. Ale není to
tak. Pokud žije normálním životem,
je velký předpoklad, že pořádně zes-
tárn, protože lidský věk se neustále
prodlužuje. Kazit si ale mládí pře-
mýšlením o stáří by asi nebylo
dobré. 

Jiné je to však u staršího člověka.
V průběhu života si totiž ne vždy
uvědomujeme, že se o nás stále
někdo stará nebo nám alespoň po-
máhá. Často, až když člověk do-
sáhne skutečně vyššího věku,
zjišťuje, že zůstává sám. Rodiče již
nejsou, děti jsou rozesety po světě
zavaleni prací a starostmi. Uvažovat
tedy o tom, jak bude zajištěn až do-
sáhne skutečně vyššího stáří, je
proto velice rozumné a to ještě
dříve, než se tak skutečně stane.
Mnozí o tom sice uvažují, ale neko-
nají, přestože čas utíká a sil ubývá.
Řešení při tom existuje spousta.
Jsou penziony, domy pro seniory
nebo domy s pečovatelskou služ-
bou. Často pak není hlavní problém
v tom, aby si senior takové zařízení
zajistil, ale nerozhodnost, malá od-
vaha a především obava z toho  jaké
to tam bude?  

Odpověď zní: jaké to tam budete
chtít, takové to tam budete mít.
Možná se to zdá nesmyslné, ale je
to zcela reálné. V naprosto stejných
podmínkách, kde jeden senior je
nadmíru spokojený, jiný nalézá řadu
problémů. Skutečně záleží přede-
vším na nás samých, na naší tole-

ranci, vstřícnosti, pohodě, opti-
mismu. Není se čeho obávat. Jen je
třeba včas si vše promyslet, pří-
padně se seznámit se zařízením,
které služby seniorům poskytuje.
Takovými zařízeními jsou v Havlíč-
kově Brodě Domov pro seniory v Re-
ynkově ulici a Dům s pečovatelskou
službou Na Výšině. Obě tato zařízení
si mnozí pletou, případně je ztoto-
žňují. Je však mezi nimi značný roz-
díl. 

Zatímco v Domově pro seniory je
poskytována celodenní komplexní
péče automaticky, v Domě s pečo-
vatelskou službou si klienti služby
objednávají individuálně. Dům s pe-
čovatelskou službou (DPS) je novější
forma péče o seniory. Před dvaceti
lety tato forma péče v naší zemi v
podstatě neexistovala. 

V DPS Na Výšině v budově o
sedmi podlažích žije více než sto se-
niorů v 91 bytech. Mnozí jsou méně
pohybliví, někteří upoutáni na vozík.
Co je však téměř u všech obdivu-
hodné, to je jejich pohoda. Pokud
nejste škarohlíd a přijdete sem s ús-
měvem, dostane se vám stejné od-
povědi. Senioři jsou velice trpěliví,
ohleduplní a téměř všichni vždy
ochotni pomoci druhým v drobných
problémech. Vládne tu všeobecně
veliká tolerance. Často se zdá jako
by se zde lidé, kteří nemají pozitivní
přístup k ostatním, sami vyřadili do
jakéhosi ústraní, kde o nich nikdo
neví, ale kde také nikomu nekazí ná-
ladu. 

O seniory tu pečuje několik pří-
jemných a pečlivých pečovatelek a k
dispozici je i auto a řidič. V domě je

společná jídelna, můžete si vyžádat
řadu služeb, jako třeba praní prádla,
úklid bytu, mytí oken, obstarání ná-
kupu či léků a jejich dovoz z města.
Tyto služby se samozřejmě musí pla-
tit. I když se některým seniorům zdá
cena služeb vysoká, pokud by měli
platit komerční firmě, byla by da-
leko vyšší, protože celý provoz DPS
je z části dotován městem. Nájemné
se platí ve stejné úrovni jako v měst-
ských bytech, ovšem vzhledem k
menší podlahové ploše většiny bytů,
je pro seniory s běžným důchodem
přijatelné. Pokud přesto klientovi
důchod prokazatelně nestačí na po-
krytí jeho potřeb, může žádat o so-
ciální dávku, což je časté v případě
klientů zdravotně handicapovaných. 

Senioři v DPS sami organizují ně-
kolik kroužků. Vedení pak organizuje
společné zájezdy na nákupy, exkurze
a kulturní akce, občas také zve na
besedy zajímavé osobnosti. Mladí
lidé zde často předvádí svá umění,
ať již ve zpěvu, tanci, hudbě či žon-
glování. Věřící se mohou přímo v
DPS účastnit mše svaté. Je zde pro-
stě spousta možností a tak kdo má
zájem a chce, tak se rozhodně ne-
musí nudit.

Až někdy půjdete okolo a u
vchodu budete vidět několik senio-
rek sedících na lavičce, tak se ne-
pleťte a nemyslete si, že se nudí !
Tam se probírají současné nejdůle-
žitější problémy z DPS, města, státu,
světa. A také, pravda, to, co bylo za
našich starých časů... 

KaRel KOutný

My story - o lidech v Havlíčkově Brodě a taky trochu o mně
A teď – MY STORY. V Havlíčkově

Brodě jsem od roku 2006. Historické
město, ulice „up and down“, obtížné
pro dopravu. Řidiči městské dopravy
jsou velice slušní, ochotní, trpěliví
vůči starým lidem zejména. Doprava
dobře funguje, starým lidem jsou
gentlemansky nápomocní. Nemile
se mně v minulých dnech v Deníku
dotklo hodnocení dopravy, ve kte-
rém skončil Brod až na konci. Pro-
tože mi je 95 let, tak mám potíže při
nástupu i výstupu. Ale řidiči tratě 6,
1 a 8, s kterými jezdím, jsou doko-
nale slušní, nápomocní, ochotní.
Podle mě je doprava v Brodě na 

jedničku.
A můj špacír do města a po

městě, mé otázky kde, co? Odpo-
vědi – okamžité a ochotné. Před ně-
kolika dny jsem šel pěšky do města.
Byl krásný den, cupital jsem z ko-
pečka a škobrtnul. Mladý policista
mě s úsměvem převedl přes pře-
chod, i já jsem se usmál. 

A mládež i starší jsou u nás
ve městě prima. Ptám se mladých li-
diček, kteří jsou okolo, jak se „tam“
dostanu. Dostávám přesné infor-
mace, úsměvy a hřeje mě u srdce. 

A má zkušenost z roku 2006,
kdy jsem přišel do našeho města. Na

náměstí jsem v papírnictví vybíral
pohledy. Najednou je vedle mě
mladá maminka, blondýnka, a s
malou holčičkou mi pomáhá s výbě-
rem. Já pitomec jen poděkoval a ne-
pozval jsem tyto dvě dámy do
cukrárny ke Hruškům na dortíček,
tak jsem potom litoval a nikdy jsem
je již nepotkal.

Domov je útulný, dokonale
čistý, personál ochotný a milý a tak
je život v tomto super čistém Do-
mově s hodnými lidmi krásný. A dny
jdou.

fRantišeK SedláK
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Nalijme si víno zvolna,
než přejdeme na vodu.
Sešli jsme se spolu zase,
ze slavnostních důvodů.

Zkoumáme a konstatujem,
až je nám to nemilo,

za ty roky co se známe,
že se hodně změnilo.

Tomu vzali slepák, žlučník,
a té zase dělohu,

další stůňou na ledviny,
pět jich pajdá na nohu.

Máme brýle nejmíň dvoje,
z porcelánu protézu,

v uších vatu, v kyčlích nerez,
na zápěstí ortézu.

Nechceme už šperky, prachy,
nechceme už akcie,

potom bychom měli strach,
že nás někdo zabije.

Přece už jen nejsme mladí,
přemáhá nás únava,

když skleróza hodně řádí,
depka s náma zamává.
Přibyla nám kila, vrásky

a ubyly radosti,
prořídly nám zuby, vlásky,

došlo už i na kosti.
Sedíme už doma klidně,
prostě jak kus pařezu.

Svaly měknou, páteř tuhne,
radši nikam nelezu.

V plicích píská, v uších hučí
a občas pšout uniká,

v kloubech vrže, v břiše kručí,
to je pěkná muzika.

Nebudem si kazit den,
zvolejme jak jeden muž:

Neztrácejme klid a humor,
nezoufejme, bude hůř.

Víme dobře, nemůžeme
naříkat a bědovat.
Ještě zbylo hodně,

z čeho se dá radovat.
Ještě jsme tu, ještě žijem,

hřejem se na sluníčku,
s chutí jíme, s chutí pijem,

zpívejme si písničku:
Už mi lásko není dvacet let…

Optická báseň seniorů
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Pozdrav a přání od města Havlíčkův Brod
Vážení a milí
č t e n á ř i
Jablíčka,

dostalo se
mně velké cti
popřát vašemu
n o v é m u
časopisu v jeho
prvním čísle
mnoho zdaru a

úspěchů. Dále mu přeji
dlouhověkost větší, než je náš
současný věk. Věřím, že bude stále
přinášet poutavé články a zprávy.

Současně doufám, že bude obsaho-
vat i Vaše vzpomínky, zážitky,
podněty či přání a tak skutečně
bude Vaším časopisem.

Tvůrčímu kolektivu přeji radost z
jeho připravování a hodně
příspěvků od Vás čtenářů.

Vím, že i já budu jeho pečlivým
čtenářem.

Se srdečným pozdravem

iVan KuželKa

MíStOStaROSta

Program 10. ročníku festivalu

STAMICOVY SLAVNOSTI

1. Koncert nejlepších žáků
brodských ZUŠ - st 30. 3., stará rad-
nice, 18 hodin, vstupné 30 Kč    
2. Stamicovo kvarteto – Bo-
huslav Matoušek, Ivo Kahánek, čt
21. 4., stará radnice, 19 hodin, vs-
tupné 100/50 Kč 
3. Transitus Irregularis, Jaz-
zový koncert v kavárně - čt 28. 4.,
kavárna Vysočina, 20 hodin, vstupné 
100/50 Kč
4. VENTI DIVERSI ensemble –
netradiční pojetí Vivaldiho - st 4. 5.,
klášterní kostel, 19 hodin, vstupné
100/50 Kč   
5. Edita Keglerová-cembalo a
virginal, Julie Braná – flétna, Petr
Wagner - gamba (hudba fran-

couzského dvora) - út 10.
5., Stará radnice, 19
hodin, vstupné  100/50 Kč
6. SPS JASOŇ - ne 15.
5., klášterní kostel, 19
hodin, vstupné  100/50 Kč  
7. Eri Goto – Japonsko,
Michal Rezek – piano duo
- čt 19. 5.  -  stará radnice,

19 hodin, vstupné  
100/50 Kč  
8. Operní večer – slavné

operní árie a dueta , sólisté
Janáčkovy opery Brno (Jana
Wallingerová – mezzosoprán, Peter
Berger – tenor, Jan Šťáva – bas, On-
drej Olos - klavír - ne 22. 5., Kinosál
KD Ostrov, 19 hodin, vstupné
250/150 Kč   
9. Koncert Kapely THE TAP
TAP - st 25. 5., Kinosál KD Ostrov, 19
hodin, vstupné 100/50 Kč
10. Závěrečný koncert – projekt
sestavený z muzikantů z Vysočiny
- 28. 5. (sobota)  – klášterní kostel,
19 hodin, vstupné 100/50 Kč
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Křížovka
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