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NAROZENINY A SVÁTKY
NAROZENINY MAJÍ
❖
❖
❖
❖
❖

4. 3. – NEČASOVÁ Ludmila
12. 3. – TOMKOVÁ Julie (odd. DZR)
21. 3. – MACKERLOVÁ Marie PhMr.
23. 3. – KOLÁŘOVÁ Vlasta
27. 3. – TESAŘOVÁ Rosvita
- GRUBER Josef

SVÁTEK MAJÍ
❖
❖
❖
❖
❖
❖

2. 3. ANEŽKA – Dvořáčková
6. 3. MIROSLAV – Prokeš, Durák
9. 3. FRANTIŠKA – Duráková
13. 3. RŮŽENA – Studená, Vyroubalová
15. 3. IDA – Strnadová
19. 3. JOSEF – Gruber, Korčák, Jílek (DZR)

ÚMRTÍ
❖ ČÁSTKOVÁ Věra
❖ CHLUP Jaroslav
❖ HOŘOVSKÝ Pavel
❖ DURÁK Miroslav
❖ KOMPRDOVÁ Anna
❖ KROULÍK Bohumil
❖ KONOPÁČOVÁ Vlasta

DO DOMOVA PRO SENIORY V MĚSÍCI ÚNORU NASTOUPILI
❖ LIMBERSKÁ Anna
❖ KLODNEROVÁ Libuše
❖ VODSTRČILOVÁ Božena
❖ HORSKÁ Emílie
❖ KODÝTKOVÁ Libuše
❖ PLEVOVÁ Helena
❖ BARTUŇKOVÁ Marie
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Moravské Třebové
Rohozné
Moravské Třebové
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Svitav
Dětřichova u MT
Kunčiny

Z DOMOVA PRO SENIORY V MĚSÍCI ÚNORU VYSTOUPILI
❖ LIMBERSKÁ Anna

BŘEZEN – PRANOSTIKY, ZAJÍMAVOSTI
V březnu začíná první jarní den, a to buď 20. března nebo 21. března, všichni se již těšíme,
až se oteplí, bude delší den a vše v přírodě se začne zelenat. Zároveň je však také březen
charakteristický svým proměnlivým počasím, přitom zemědělci nebo zahrádkáři potřebují již
obdělávat půdu a pracovat venku, stříhat, sít, hnojit a kultivovat. Když ale s veškerou prací
začnou příliš brzy, může dojít k tomu, že o veškerou úrodu přijdou.
Naši předci letitým pozorováním vysledovali zákonitosti ve změnách počasí, které
zdůraznili v pranostikách. Hospodáři pozorovali, kdy přiletí ptáci z teplých krajin, kdy se
objevily v půdě žížaly, odkud fouká vítr, které dny je sucho a které naopak prší. Tímto
způsobem předpovídali, jaká bude úroda, nebo si pamatovali, kdy je vhodné začít práci.
Lidé tak věděli, že na začátku března často přichází tzv. Řehořská zima, kdy k nám
přichází příliv chladného vzdechu ze severu. Toto studené období je nazváno podle sv.
Řehoře I. Velikého, který má svátek 12. března. Jak praví pranostika: O svatém Řehoři
mrazy přituhnou a vše umoří. Tato studená vlna trvá zhruba od 9. do 24. března a
pravděpodobnost, že nastane je 60%.
Ale aby to nebylo tak jednoduché, k svátku sv. Řehoře se pojí i pranostiky, které naopak
popírají studené počasí:
Na sv. Řehoře žába hubu otevře.
Na sv. Řehoře čáp letí od moře, líný sedlák, který neoře.
Na sv. Řehoře pluje led do moře.
Na sv. Řehoře vlaštovka letí přes moře a devátý den je tady.

Po Řehořské zimě by mělo přijít oteplení a jaro již definitivně zvítězit nad zimou. A to na
sv. Josefa, který má svátek 19. března.
Přiznejme si, že lidové pranostiky jsou už poněkud zastaralé a nefunkční. Většina z nich
totiž vychází z přírodních cyklů, jenže příroda se už dávno nechová jako v době našich
babiček a dědečků. Ale i tak je v nich ukryto mnoho moudrosti a zároveň i poetiky starých
časů
Kdy už konečně přijde to pravé jarní počasí, zasvítí sluníčko a bude pěkně teplo?
Omyl, březen má být podle pranostik ještě studený.
• Březnové slunce má krátké ruce.
• Lépe od hada býti uštknut než v březnu od slunce ohřát.
• Když je březen teplý, duben je chladný.

•
•

Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
V březnu sedlák stromy ořezává, ale kabát ještě nesundává
Březen je přelomový měsíc mezi zimou a jarem, kdy čekáme, až budeme moci studeným dnům
zamávat. I proto platí: „Napadlý sníh březnový oseníčku nehoví.“

•

Pokud v březnu kukačka kuká a čáp klape, dočkáme se teplého léta.

•

Když je březen deštivý, bude suché léto.

•

Jak prší v březnu, tak také v červnu.

•

Zima, kterou březen nese, dlouho s námi ještě třese.

•

Hřmí-li v březnu, sněží v máji.

•

Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce.

•

Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj.

•

Jaký je den na Františka (9. 3.), takový bude celý měsíc.

•

Kolik je v březnu rosy, tolik v květnu mrazu.

•

Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude ještě mrazů po Velikonocích.

Březen je měsíc klíčový pro pozdější úrodu, proto se také říká: Svatý Josef kývne bradou, jde
zima dolů vodou. Tento den bývá i častým termínem návratu prvních čápů, proto se ujala
pranostika: "Když na svatého Josefa čápa vidíš, sněhu už nebude." Pokud je na Josefa (19.
3.) mráz, bude hojně ovoce.
•

Mráz po svatém Josefu neuškodí už květu. V takovém případě už prý je možné
směle se pustit i do práce v zahrádkách. Na Josefa ze zimy se směj a v
zahrádce zelíčko sej.

•

Když chceš mít brambory brzy v hrnci, zasaď je v březnu.

•

V březnu prach – jistý hrách.

•

Březen bez vody – duben bez trávy.

•

V zelené-li roucho březen se obleče, neúrodu za sebou přivleče.

•

V březnu vítr, v dubnu déšť – pak jistě úrodný rok jest.

•

Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.

BŘEZEN V PRANOSTIKÁCH DEN PO DNI
• 6. 3. Na svatého Bedřicha slunce teplem zadýchá.
• 7. 3. Na svatého Tomáše sníh měkne a je z něj kaše.
• 9. 3. Když svatý František dobré větříky dává, opyleny budou jetel i tráva.
• 10. 3. Když je na Čtyřicet mučedníků mráz, bude ještě za čtyřicet zas.
• 12. 3. Na sv. Řehoře jdou ledy do moře. Na Řehoře první pluh do pole.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

17. 3. Pokud mrzne na svatou Gertrudu, bude mrznout ještě celý měsíc.
19. 3. Kolik dní před Josefem teplo, tolik po něm zima.
20. 3. Na svatého Jáchyma skončila se už zima.
21. 3. Jaký bude čas rovný s dnem i nocí, takových bude následujících čtyřicet týdnů.
22. 3. Na Kazimíra pohoda – bude dobrá úroda (brambor).
25. 3. Když je na den zvěstování Panny Marie pěkně, můžeme čekat úrodný rok.
27. 3. Pokud je na Ruperta nebe čisté, bude i v červenci stejné.
30. 3. O svatém Kvirinu už je teplo i ve stínu.
31. 3. O svaté Albíně je už u nás po zimě.

PŘÍSPĚVEK OD PANÍ KRČILOVÉ – odd. D
K ZAMYŠLENÍ
V každé době, zvláště při pandemii se nás častěji odchod známého, či
blízkého dotkne. Ať je jaro, léto, podzim či zima.
Na toto téma krásně píše spisovatel E. Clayes. „Volně tlumočím“ –
V malém domečku žil sám letitý vdovec. Jednu noc se mu udělalo slabo a
zemřel. Jeho duše zaklepala na okno u souseda a sdělila, že odchází.
Mladší muž (soused) řekl, že duši letitého pána doprovodí. Oblékl se a
spolu vyšli uličkou do kraje, přeš pastvinu. Stařec se rozpovídal: „Víš, že
jsem vždy žil spořádaně, jsem bez dluhů hmotných i nehmotných, smířen
s Bohem i lidmi. Děti šly do světa a má dobrá žena mi odešla a jistě na
mně již čeká“. Soused se přidal „máš pravdu, byl jsi dobrý člověkem.
Budu na Tebe vzpomínat“. Dále společně mlčky šli až pod nedaleký kopec
a pěšinou se dali vzhůru. Byla tma, jen měsíc osvětloval šikmou krajinu.
Na vrcholu kopce se cesta pozemská napojovala na Mléčnou dráhu. Oba
muži se objali, chlapsky se poplácali po zádech a rozloučili se. Kmet
nastoupil na hvězdnou trasu, několikrát se ohlédl a stoupal výš a výš, až
se jako osvětlený bod skryl za hvězdu. Ještě dlouho se ozývalo z nebe
dlouhé, ale srdečné „na shledanouuuuuu“. Mladší muž se vrátil domů, až
se rozednívalo. Usedl na židli ke stolu a povzdychl si: „Inu, to je život. Na
každého z nás to čeká“. …………..
Přejme si, aby i naše poslední ohlédnutí bylo tak smířené a klidné.
Průvodce máme dobrého a stále – našeho Anděla strážného. Každý …….
Marie Krčilová

PRO POBAVENÍ
ČEŠTINA JE KRÁSNÁ VĚC ….
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Všichni pili, jen František Nepil.
Všichni ryli, jen Bohumil Hrabal.
Všichni použili kleště, jenom Zdeněk Svěrák.
Každý byl mokrý, jen Jiří Suchý.
Všichni jsou cizinci, jen Svatopluk Čech.
Všichni sbírají jedlý houby, jen Zdeněk Nejedlý.
Všichni uchopili celé roucho, jen Stanislaw Lem.
Všichni hráli zvolna, jen Tomáš Pospíchal.
Já sbíral lipový květ a Karel Heřmánek.
Všichni dali sprint, jen Tomáš Klus.
Všichni si vyslechli rozsudek, jen Tomáš Ortel.
Všichni byli svěží, jen Michal Malátný.
Všichni jsou opálení, jenom Petr Spálený.
Všichni mrazili, jen Milan Chladil.
Všichni byli vzhůru, jenom Jaromír Spal.
Každé otevřené dveře Jiří Zavřel.
Kdo nechtěl, tak ho Miroslav Donutil.
Po inspiraci zdrojem do Jitřenky přispěla paní Jarmila Stejskalová.

MASOPUST V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ
Letošní masopust neproběhl v klasickém rytmu, jak jsme byli doposud
zvyklí. Kvůli pandemii, která nás stále zužuje, byly veškeré akce tohoto
typu zrušeny. Proto si kulturní služby města Moravská Třebová, pro
obyvatele připravili alespoň ochutnávku takového masopustu v podobě
fotek, ale také videoklipu, který pro radost lidem natočili. Masky, které
na fotografiích uvidíte, vyráběli sami zaměstnanci kulturních služeb a za
pomoci dalších moravskotřebovských institucí je prezentovali.
Myslím si, že masky se velice povedly … co myslíte Vy?! ☺

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ V MINULOSTI
Fotografie Moravské Třebové v minulosti, které byly objeveny na jednom
internetovém zdroji. Na fotkách můžete vidět Svitavskou a Brněnskou
ulici, Křížový vrch, cestu z Křížového vrchu, pohled na náměstí z určitých
úhlů a zákoutí, Toner, tržiště a další……

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY odd. A
Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci, jsou i nadále volnočasové aktivity
do odvolání zrušeny. Aby však nikdo nebyl ochuzen o potřebnou dávku zábavy a
aktivit, probíhají volnočasové aktivity společně s volnočasovou pracovnicí
Pavlínkou Skoupou individuálně na pokojích klientů, dle jejich přání a potřeb.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY odd. D
I přes nepříznivou epidemiologickou situaci se na déčku v rámci volnočasových
aktivit snažíme s klienty pracovat dle jejich individuálních potřeb a přání.
Snažíme se co nejvíce propojit klienty s rodinami pomocí videohovorů, které se
pro nás staly již rutinou. V návaznosti na nastávající, pěkné, jarní počasí se
snažíme vždy trávit alespoň chvilku venku v zahradě domova.
Klientům se také snažíme přiblížit nastávající příchod jara a Velikonoc
prostřednictvím výzdoby chodeb na budově.

Z DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
Volnočasové aktivity v DZR během ledna a února 2021
V průběhu zimních měsíců jsme se věnovali převážně individuálním činnostem u klientů.
Probíhaly pravidelná kondiční chůze a všichni jsme se snažili udržovat dobrou náladu
klientů i personálu
Volné chvíle jsme si vyplňovali například hraním společenských deskových her:

Věnovali jsme se kreativnímu malování, které nás velmi baví a u klientů podporuje
procvičování jemné motoriky a aktivizuje smysly:

K velmi oblíbeným činnostem patří příprava moučníků a jiných dobrůtek. Začátkem února
jsme si z jablíček z naší zahrady připravili kompot, na kterém si později pochutnali všichni
klienti u odpolední svačinky:

Také jsme pekli štrůdl a ovocný táč:

Společně jsme v únoru oslavili 85. narozeniny paní Anny
Limberské. Paní Limberská byla tak hodná, že se s ostatními
podělila o svůj narozeninová dort, který dostala od rodiny. Každý
ochutnal kousek ke kávě. Paní Limberské přejeme ještě jednou
hodně zdravíčka, což je v dnešních dnech na tomto světě to
nejdražší.
V únoru své narozeniny také oslavila paní Horníková, přejeme
také hodně zdraví.

SPLNĚNÁ PŘÁNÍ I KAŽDÝ SEN, KYTICE KVĚTŮ A
POHODU JEN.
K MEZINÁRODNÍMU DNI ŽEN (8. 3.) PŘEJÍ VŠEM
ŽENÁM KOLEKTIV ZAMĚSTNANCŮ
DOMOVA PRO SENIORY MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

