BŘEZEN 2016

V březnu prach co zlato a stříbro, ale sníh bývá pro osení jed.

V březnu vítr břízy fouká.
V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest.

Březen - za kamna vlezem.

Březen bez vody - duben bez trávy.
Suchý březen, studený duben, mokrý máj - bude v stodole ráj.

Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude ještě mrazů po velikonocích.
Mlha v březnu znamená za 100 dní bouřku.

Zápis z jednání komise obyvatel domova pro seniory ze dne
5.2.2016

Přítomní :

A

Vladimír Dostál, František Dorazil, Judita Kothajová,

D

Ludmila Třísková, Emilie Urbášková, Katarina

Zaměstnanci :
Matějková

Mgr. M. Janoušek, Bc. R. Holasová, Bc. Věra

Savočková

1) Ředitel organizace Mgr. M. Janoušek představil přítomným paní Bc.
et Bc. Věru Matějkovou – nutriční terapeutku, která nastoupila od
1.2.2016 do sociálních služeb. Jako odborník se bude věnovat
potřebám stravování klientů – složení jídelníčku odpovídající věku a
zdravotnímu stavu apod.
2) Ředitel organizace Mgr. M. Janoušek informoval :
- O podané žalobě Kongregace sester františkánek na Město M.
Třebová a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Žádají vrácení majetku, který Úřad převedl na Město.
- Z důvodu podané žaloby lze očekávat, že žádosti o dotaci na
rekonstrukci budovy D a C nebude vyhověno.
- Právě z důvodu odložené rekonstrukce požádal zástupce
z budovy D, aby klienti ubytovaní na této budově přicházeli
s podněty, které by prostředí budovy D vylepšilo.
- Na budově A je v letošním roce plánovaná oprava střechy.
3) Informace, dotazy, sdělení :
p. Dostál – dotaz na chleba – menší krajíce; vyměněný nábytek na
chodbě A2, A3, je pěkný jen na A3 nedostačuje počet míst na
sezení a chybí podsedáky
Mgr. M. Janoušek : Kvalitu chleba je vhodné projednat na stravovací
komisi. Nový nábytek byl zakoupen prozatím v menším počtu, pokud
je vyhovující bude doplněn ještě o několik míst k sezení, podsedáky
budou doplněny i na A3.
 p. Savočková – upozornila na tvrdý a nevhodný nábytek na chodbě
na odd. D1

Bc. R. Holasová: nábytek na A2,A3 byl měněn z důvodu nálezu
hasičů, pokud by klientům lépe vyhovoval kovový zahradní nábytek
jako náhrada za koženkový a čalouněný nábytek může být v průběhu
roku provedena výměna.
4) R. Holasová – informovala o připravovaných a plánovaných akcích:
9.2. Masopust, březen – Velikonoční kavárničky, pečení jídášů.
Změna termínu komise obyvatel ze 4.3.2016 na 11.3.2016.
PŘÍŠTÍ SETKÁNÍ KOMISE OBYVATEL :
V pátek 11.3.2016 v 9,00hod,v malé společenské místnosti budova
A.
Zapsala : R. Holasová

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Vtipy
Vyřezáno na starém dubu v parku:
23.6.1965 jsem tu byl se svou manželkou. Bylo to krásné.
15.5.1966 jsem tu byl sám. Bylo to ještě krásnější.
Ptají se Pepy Kalianků, co by dělal, kdyby vyhrál milion:
"Najmul bych si služku, aby manželka mohla chodit do práce!"

Krotitel lvů stojí před klecí a povídá manželce:
"Prosím tě, nedělej mi tady scény, nebo ztratím u těch lvů autoritu!"

"Slečno, vy máte nádherná prsa. Jsou pravá?"
"Ne, jedno je levé."

STRAVOVACÍ KOMISE 3. 2. 2016

Účast: p.Šípová, sl.Matějková, p.Nykodýmová, p.Hejátková, p.Cinková,
p.Hýblová , p.Třísková, p.Savočková ml., p.Urbášková
Připomínky:

- Odd.A1 – krůtí maso s vejci – při mazání padá z chleba. 2.2. k

večeři úplně studené brambory
- Odd.D2 - ke špenátu nedávat výpečky, ale raději krkovici
- Odd.D1 – vepřové po zahradnicku a těstoviny – oběd klientům
nechutnal. Kaše k večeři jsou husté a lepivé, omezit.
- Odd.D3 – španělský ptáček – velmi tvrdé maso, vepřová
burgundská pečeně – suché maso
Pochvala:

- Odd.A1 – pařížský řízek a bramborová kaše – výborné, ale málo

kaše, vaječné topinky moc dobré
- Odd.D2 – maminčino kuře a těstoviny, mexický guláš s knedlíkem
Přání:

 čočka na kyselo – bude k obědu 8.února s uzeným masem
 smažený květák
Podepsány sešity z oddělení a přečteny připomínky tam psané.
Jídelníčky na měsíc březen sestaveny pomocí nutriční terapeutky.
Další stravovací komise bude ve středu 9.března ve 13 hodin.
Nykodýmová Renata

SVÁTKY - BŘEZEN
Anežka – Dvořáčková, Hochmanová,Lamačová, Luterová,

2.3.

Nešická, Pinkavová, Zdražilová, Žáková
Františka – Dostálová, Chaloupková, Kocarová, Veselá

9.3.

13.3. Růžena – Procházková, Studená, Topolovská
15.3.

Ida – Strnadová

17.3. Vlastimila – Halfarová
Vlastimil - Kolařík
19.3.

Josef – Buďa, Hadra, Chmelař, Korčák, Slezáček, Unčovský

NAROZENINY – BŘEZEN
3.3. František Kalas
4.3. Ludmila Nečasová
Marie Adámková
6.3. Katarína Savočková ml.
16.3. Josef Hadra
17.3. Jarmila Hegerová
24.3. Marie Skalská
27.3. Rosvita Tesařová
28.3. Anna Marková

V měsíci únoru nastoupili do domova pro seniory:
4.2. Žofie Tvrdá

z

Biskupic

12.2. Stanislav Barák

z

Březové nad Svitavou

18.2. Bohuslava Hainzová

z

Moravské Třebové

26.2. Bohuslava Mazalová

z

Moravské Třebové

26.2. Ďulíková Jiřina

z

Hradce Králové

V měsíci únoru zemřeli:
5.2. Ivana Samková
5.2. František Kosík
13.2. Zdenka Stiburková

Přehled akcí na měsíc březen
V měsíci březnu se průběžně na odděleních uskuteční pečení
velikonočních jidášů a následně velikonoční kavárničky. O datumu a
čase budete informováni.
17.3. 2016 – beseda s městskou policií

Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové
16.3. - Velikonoční jarmark
Prodejní výstava výrobků lidových řemesel – keramika, perníčky,
kraslice, bižuterie, drátkování, pomlázky aj. Součástí jarmarku jsou i
praktické ukázky a tvořivé dílny pro děti. Vystavené výrobky si můžete
prohlédnout a zakoupit v půjčovní době knihovny od 9:00 do 17:00 hod.

Volnočasové aktivity
Volnočasové aktivity na oddělení „A“
V únoru jsme se věnovali přípravám na masopust. Vyrobili jsme si
škrabošky a kloboučky z papíru. Masopust se vydařil, zpívalo se, tančilo,
ochutnala se zabíjačka.
Společně jsme navštívili Laskavárnu. Při kávě a moučníku nám
odpoledne pěkně uběhlo.
I nadále se věnujeme tréninku paměti, cvičíme jemnou motoriku, čteme,
cvičíme,povídáme si, věnujeme se ručním pracem.
Kdo má zájem má možnost každý pátek navštívit mši na oddělení „C“.
Pavla Skoupá

Volnočasové aktivity na oddělění „D“
V měsíci březnu jsme se vyráběli masky a kloboučky na masopust.
Věnovali jsme se skupinovým aktivitám, kde jsme procvičovali paměť,
hráli pexeso,házeli balónem a hráli oblíbené kostky. Sledovali se filmy
různých žánrů.

9.2. 2016 Masopust
Letošní masopust byl zahájen průvodem masek na odd. D a A.
Vstupenkou na masopust byla maska nebo klobouček, který jsme
vyráběli. Každý, kdo se zúčastnil masopustního odpoledne, byl pohoštěn
zabíjačkovými dobrotami a při pěkné hudbě jsme si všichni zatančili a
zazpívali.
Masopust se vydařil a na příští rok se budeme zase těšit.
Jana Kranichová

Zamyšlení
Pro to, abys byl šťastný, nemusíš vůbec nic udělat. Ve skutečnosti toho děláš
příliš proto, abys byl nešťastný. Jestli opravdu chceš být nešťastný, dělej toho
příliš. Jestli chceš být šťastný, nech věci, aby se děly, dovol věcem být. Zastav se,
uvolni se, odpoutej se. Umění odpoutat se je tajemstvím života. Ptáci ustavičně
zpívají. Stromy bez ustání kvetou. Řeky ustavičně proudí.
Celek je v neustálém pohybu, hýří barvami, probíhá v něm nekonečný počet
oslav. Ale vy jste tak zaneprázdnění, tak zaměstnaní, tak odloučení… ani jedno
jediné okno svého vězení jste si nenechali dokořán, ani jednu jedinou větračku
jste nepootevřeli. Nedostanou se k vám žádné sluneční paprsky, nemůže vás
osvěžit čerstvý větřík, jste tak tvrdí, tak uzavření… Jak můžete být šťastní?
Jak se můžete účastnit všech záhad a tajemství všude kolem, když jste tak
uzavření? Jak se můžete účastnit božského?
Budete muset vylézt ven. Budete se muset vzdát té ohrady, toho vězení, ve
kterém žijete. Kam to vlastně máte namířeno? Myslíte si, že je někde v
budoucnosti nějaký cíl, který máte splnit? Ale život je tady! Proč byste čekali na
budoucnost? Proč odkládat život do budoucnosti, odkládání je sebevražda.
Život plyne pomalu – proto ho nemůžete cítit. Ano, život plyne velmi pomalu a
vy jste necitliví. A aby toho nebylo málo, tak ho odkládáte na potom. Postupně
však sami sebe zabíjíte. neustále všechno odkládáte a život, který je tady a teď,
vám tak dál protéká mezi prsty.
Osho

Když jarní květy září a slunce náhle plá,
tak příroda svou náruč každému otvírá.

Krásné prožití velikonočních svátku přejí zaměstnanci domova.

