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Domov pro seniory Radkova Lhota, p.o., Radkova Lhota 16

info@domovrl.cz
Vážení klienti našeho domova pro seniory, rodinní
příslušníci, zaměstnaci a další čtenáři. Držíte v rukou
první vydání čtvrtletníku Lhotské listy, který vám bude
průvodcem událostí v našem zařízení. Přiblíží vám dění
minulé, současné i budoucí a nabídne spoustu dalších
zajímavostí. Královna zima předala své žezlo jaru –
období, které všichni netrpělivě očekáváme, a vy si tak
můžete pobyt venku na sluníčku zpříjemnit čtením
z našeho domovského časopisu.

NĚCO Z HISTORIE
Objekt našeho Domova pro seniory Radkova Lhota dříve sloužil
jako lovecký zámeček, jež obýval během 18. století generál Ernst
Gideon von Laudon (ten jej dostal darem za zásluhy, stejně jako
zámek v Bystřici pod Hostýnem, od samotného rakouského
císaře).
Generál zámeček časem prodal a tak se během následujících let
o areál starali různí majitelé - někteří lépe, jiní hůře. V letech
1938 - 56 zůstala budova opuštěná, tudíž nejen samotná stavba,
ale i přilehlé hospodářství a zahrada, začala postupně chátrat.
19. září 1956 převzala dům Česká katolická charita, která svěřila
vedení domu sestrám sv. Kříže. Sestry se zde usadily a za
pomoci lidí z okolí započaly rozsáhlou rekonstrukci celého
objektu.18. července 1958 zahájil Domov důchodců s kapacitou
50 lůžek provoz.
V následujících třiceti letech se budova postupně přestavovala a
rekonstruovala, zvyšovala se kapacita lůžek až na dnešních 208
lůžek. V roce 2014 byl otevřen nový A pavilon se 79 lůžky. O
obyvatele se staral řádový i civilní zdravotní personál, v
současné době je to 131 zaměstnanců.

Co se u nás dělo

Masopust
Tradiční masopustní zábava proběhla v našem domově v pátek
5. února. Pestrý průvod masek s medvědem navštívil klienty na
pokojích a poté se vrhl do víru tance a zábavy ve velké jídelně
na A pavilonu. K tanci i poslechu hrál pan Ivan Žlebek ze
Vsetína , chutné občerstvení dodala naše kuchyně a kantýna a
nálada byla prostě výborná. Už se těšíme za rok…

Putování po Korsice
Únorové sychravé počasí jsme si zpříjemnili cestováním.
Francouzský ostrov Korsiku nám přijel představit pan Jaroslav
Jaroš. Videozáznam doplněný mluveným slovem byl velmi
poutavý a my se tak přenesli alespoň na chvíli na prosluněné
pláže a hory.

Mezinárodní den žen
Protože je v našem domově převaha žen, slavíme tento svátek
obzvlášť rádi. Při kávičce a zákusku jsme si zazpívali oblíbené
písničky a velkou radost všem
udělalo blahopřání a jarní kytička
od pana ředitele. Pozvali jsme i
naše muže .

Fototerapie
V období zimních měsíců využívali naši klienti pravidelně
Světelnou terapii. Ta probíhá ve speciální místnosti vybavené
osvětlením, které vyzařuje
plnospektrální světlo nahrazující
přirozené sluneční světlo. Cílem
světelné terapie je nahradit
nedostatek světla v podzimním a
zimním období, kdy člověk trpí
zvýšenou únavou, zhoršením
paměti, dochází k útlumu
soustředění i myšlení. Po
absolvování terapie ( 10
návštěv) většina lidí pocítí zlepšení nálady a zmírnění únavy,
zlepšení kognitivních funkcí, vrátí se vitalita a chuť

k vykonávání fyzických aktivit.

Velikonoce
Svátky jara letos připadly již na 27. březen. Vyzdobit tolik
prostor na obou budovách není jen tak, ale za pomoci našich
klientů se vše zvládlo na jedničku. Začali jsme zdobením
kraslic, výrobou jarních papírových květin a dekorací, jídelní
stoly ozdobilo přírodní aranžmá. Nezůstali jsme však jen u
výzdoby. Upekli jsme si velikonoční perníčky a na zelený
čtvrtek provoněly domov jidášky. Inspiraci jsme nasbírali i na
velikonočním salonu v Přerově, který každoročně pořádá SVČ
Atlas, a který nabídl širokou ukázku jarních tradic a výrobků.

Zajímavosti

Medvědí česnek
Jakmile se náš lesopark pokryje kobercem zelených listů, víme,
že je jaro tady. Návštěvníky procházející parkem udeří do nosu
dráždivá vůně česneku. Jde o medvědí česnek, kterému se tu
opravdu daří. Tato bylina totiž miluje slabě kyselé půdy bohaté
na humus, které najdeme ve vlhkých lesích. Je pokládán za
jeden z nejvýznamnějších životabudičů.
V medvědím česneku jsou obsaženy vitamíny, minerální látky a
silice, značné množství jódu, allin a další sloučeniny, působící
příznivě na lidský organismus. Česnek medvědí se hojně
využívá v lidové medicíně na léčbu různých onemocnění, jako
jsou
chřipka,
nachlazení,
záněty
horních
cest
dýchacích,
bronchitida
a
angína.
Jako
mírné
antibiotikum
působí
proti
zánětlivým
onemocněním,
má fungicidní a
baktericidní
účinky, ničí tedy plísně, bakterie a mykózy. Napravuje
přirozené prostředí v zažívacím traktu, užívá se při střevních
onemocněních a proti střevním parazitům.
Medvědí česnek potlačuje kandidózu a působí proti nadýmání a
křečím. Je vhodný na zácpu a při akutním a chronickém
průjmu, provázeném plynatostí a kolikami. Celkově zlepšuje
průchodnost střev. Medvědí česnek také příznivě působí při
cukrovce. Snižuje hladinu cholesterolu a krevní tlak a brání
kornatění cév, jelikož zabraňuje ukládání vápníku v jejich
stěnách.

Medvědí česnek dobře čistí
krev, proto je vhodný při
dlouhodobých
problémech
s kůží.
Jeho
čerstvé
listy
pročišťují ledviny a močový
měchýř a mají močopudné
účinky. Rostlina má rovněž
příznivý vliv na žaludek. Kdo má
citlivý žaludek, měl by si nejdříve medvědí česnek spařit
mlékem a pít po doušcích až po 2 - 3 hodinách.
Listy medvědího česneku mají typickou česnekovou příchuť,
jsou však méně aromatické, než česnek setý. Usušením a
vařením ztrácí svoji vůni i chuťové vlastnosti, ale zmrazení
nevadí. Nejlépe se medvědí česnek hodí nakrájený na chléb, do
salátů, sendvičů, na chlebíčky, můžeme ho přidat do polévek a
omáček, posypat jím vařené brambory, přidat do amolet nebo
jej připravit na způsob špenátu. Může se dát do pomazánek a
tvarohů, do pesta a do bylinkového oleje. Dobrou chuť.

Narozeniny oslavili:
V měsíci lednu
p. Jiří Kuchař
p. Eva Drápelová, MUDr.
p. Ladislav Dostál
p. Vladimír Bartošík
p. Rostislav Čevela
p. Kurt Matys
p. František Procházka
p. Jana Jemelková
p. Lenka Měsícová
p. Ludmila Výkrutíková
p. Marie Knaiflová
p. Miroslav Šmatelka
p. Jan Vaculík, Ing.

V měsíci únoru
p. Stanislav Hradil
p. Olga Kusová
p. Stanislav Kropka
p. Marie Konečná
p. Ludmila Číhalová
p. Blažena Kociánová
p. Růžena Zbíralová
p. Jarmila Jarková
p. Vladimír Látal
p. Antonín Poledník
p. Ludvík Kasala, Ing.
p. Olga Snopková
p. Jaromír Hánečka

V měsíci březnu
p. Drahomíra Nedomová
p. Marie Čecháková
p. Soňa Barnetová
p. Josef Jakubec
p. Marie Čechová
p. Václav Kulhan
p. Milada Malíková
p. Michal Smrček
p. Rudolf Ovčář
p. Marie Vaculíková
p. Marie Koryčanová
p. Anděla Krátká
p. Leopold Trubačík
p. Marie Navrátilová
p. Lubomír Bukva

Srdečně blahopřejeme

Připravujeme
V měsících dubnu, květnu a červnu se můžete těšit na:
- Vystoupení Karla Šedivého – Hašlerovy písničky
- Ples nejen pro seniory Olomouc
- Vystoupení dětí MŠ Dřevohostice ke Dni matek
- Kácení máje
- Zájezd na sv. Hostýn nebo na jiné místo dle domluvy
- Trhání lipového květu
Případné další akce budou včas zveřejněny.
Vážení klienti,
chtěli bychom dát v tomto čtvrtletníku prostor i vám.
Budeme rádi, když se s námi podělíte o svá autorská dílka,
myšlenky, zážitky či vzpomínky.
Pokud někdo skládá básně, píše povídky, vymýšlí vtipy nebo se
chce svěřit se svými životními příběhy,může přispět do rubriky
„MÁTE SLOVO“.
Příspěvky můžete zasílat e-mailem na adresu
instruktor.matejickova@domovrl.cz nebo přinést osobně do
kanceláře aktivizační pracovnice Martiny Matějíčkové- Hlavní
budova, 2. patro.

Dejte si co nejvíc práce, abyste doopravdy žili.
William Saroyan

Něco pro zasmátí
Zdravotní
Psychiatr povídá při obědě kolegům: 'Představte si to, včera ke mně přišlo
deset lidí, že viděli růžové slony a jeden, který tvrdil, že viděl modrého.'
Kolegové se zajímají: 'A co jsi s nima udělal?'
'Všechny jsem je poslal do blázince,' odpoví na to psychiatr. 'Až na toho
posledního. Tomu jsem dal odeslání na oční.'

Důchodci
Vleze chlapík do vlaku a v kupé sedí dědoušek. Začnou se bavit a chlapík se
ptá, kam dědoušek jede.
'Ále, na sraz maturantů po šedesáti letech.'
'A kde ho máte?'
'Ále, jako vždycky - na Štrbském plese.'
'A kolik se vás po těch letech ještě schází?'
'No, abych řekl pravdu, posledních osm let už jezdím jenom já.'
Vtipy o policajtech
Jednou zastavil jednoho muže policajt. Muž zastaví auto a policajt mu říká:
"Řidičský průkaz." Muž mu ho podá a čeká. Pak se ho policajt zeptá: "Jak se
jmenujete?" Muž se zeptá: "A ten, co uměl číst, ten už tady nedělá?"

Autor: Zdeněk Bárta

PRO BYSTRÉ HLAVY
10% všech dopravních nehod je způsobeno řízením pod vlivem alkoholu. Z toho
lze logicky vyvodit, že řízení za střízliva je mnohem …tajenka má 13 písmen.
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AKROBACIE ARASA DEMOKRACIE DIREKT ETICI ETIOPKA HESLO JAPONSKO
JEANS KEJTA KOLAS KORSO KYKLOP MANKO NEONY ORLÍK OTAVA PODSTAVEC
PÓREK PUTNA SONARY TŘEŠNĚ TUNEL VERŠE ŽALUD

Kontakty
Domov pro seniory Radkova Lhota,
příspěvková organizace

Adresa:

Radkova Lhota 16
751 14 Dřevohostice
IČ:

61985881

GSM:

724 224 008

Fax:

581 711 525

web. stránky:

www.domovrl.cz

E-mail:

info@domovrl.cz

Jméno a funkce pracovníka

Telefon

E-mail

Emil Skácel
ředitel (mobil: 602 776 723)

581 727 506

reditel@domovrl.cz

Jana Fuksová
ekonomka

581 727 501

ekonom@domovrl.cz

Ludmila Dostálová
personální

581 727 502

personalni@domovrl.cz

Petra Halenčáková
účetní

581 727 503

ucetni@domovrl.cz

Danuše Nesvadbová - Hlavní budova
sociální pracovnice

581 727 510

socialni.nesvadbova@domovrl.cz

581 727 611

socialni.wiesnerova@domovrl.cz

581 727 610

socialni.vynuchalova@domovrl.cz

Bc. Dana Pátková
vrchní sestra

581 727 638

zdravotni@domovrl.cz

Stanislava Dočkalíková
zásobování

581 727 604

Jaroslav Zlámal
správce

581 727 555

Hana Laušmanová - A pavilon
instruktorka sociální péče

581 727 554

Martina Matějíčková – Hlavní budova
instruktorka sociální péče

581 727 528

A pavilon:
Mgr. Radka Wiesnerová
sociální pracovnice
Ivana Vyňuchalová, DiS.
sociální pracovnice

zasobovani@domovrl.cz

spravce@domovrl.cz
instruktor.lausmanova@domovrl.cz
instruktor.matejickova@domovrl.cz

