JITŘENKA
leden 2020

V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda.
Leden jasný, roček krásný.
V lednu málo vody - mnoho vína, mnoho vody - málo
vína
Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání.
Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu.
Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.
Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.
Leden studený, duben zelený.
Když není konec ledna studený, únor to dvakrát
nahradí.
Lednový déšť z pecnu odkrajuje.
Lednová zima i na peci je znát.
Teplý leden, k nouzi krok jen jeden.
Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste.
Suchý leden, mokrý červen.
V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.

ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO SETKÁNÍ OBYVATEL OHLEDNĚ STRAVY

Společné setkání obyvatel ohledně stravy
Dne: 12. 12. 2019
Přítomni:
- Klienti:
- Zaměstnanci:
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Ilona Bednárová, Pavel Vegner, Bc. Romana Holasová

Přivítání klientů
Informace:
Poznámky ze sešitů:
Odd. A1 – neosolené těstoviny, tvrdé maso
- dietní guláš byl bez chuti
- holandský řízek - bez sýra
- rybí polévka – nechutná
- hovězí polévka s rýží - dobrá
- cuketová nákyp - nechutný
- barevná rýže, kuřecí plátek - nedobré
Odd. A3 – opět slané polévky a brambory
- žemlovka – vynikající
- koprová omáčka, knedlíky – velice dobré
- kroupy málo upečené
Odd. D1- zapečené brambory s květákem - jídlo suché, ale dobré
- makovec a pudink – nechutné – makovec suchý
- pochvala kuchyni za dobré jídlo poslední měsíc
Odd. D2 – v perníku byly vlasy
Ke všem zápisům se paní nutriční terapeutka vyjádřila.
Přečteny jídelníčky na leden.

Dotazy:
Bylo by možné, aby někteří klienti měli perník bez polevy?
Někdy se perník upeče s polevou a někdy poleva není, ale vždy je to pro všechny stejné.
Od jakého výrobce jsou čaje? Podle některých klientů nejsou dobré. Čaj je od českého
výrobce.

Pochvaly:
Klient, který je u nás v DpS krátce, je velice spokojený se stravou.
Dušená mrkev byla velmi dobrá.
Přání:
K večeři chleba se sádlem, s máslem.

Paní nutriční bude ráda, za všechny nápady jaká jídla vařit v našem DpS.
Na závěr paní Bednárová s paní Holasovou popřály klientům hezké svátky a vše nejlepší
v novém roce.
I klienti přejí našim kuchařkám a panu kuchaři hezké svátky.
PŘÍŠTÍ SETKÁNÍ SE USKUTEČNÍ 15. 1. 2020 VE 13:30 HODIN V KULTURNÍ
MÍSTNOSTI ODD. A3.

Zapsala: P. Skoupá

ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO SETKÁNÍ OBYVATEL

Setkání konané dne:
Místo setkání:
Přítomní pracovníci:

19. 12. 2019
společenská místnost A3
Mgr. Milan Janoušek – ředitel organizace
Bc. Romana Holasová - zástupce ředitele, vedoucí úseku
přímé péče a sociální pracovnice
Vladimíra Havlíčková, DiS. – sociální pracovnice
Dagmar Pospíšilová – volnočasová pracovnice
Pavla Skoupá – volnočasová pracovnice
Iveta Cinková - vedoucí zdravotního úseku (vrchní sestra)

Přítomní obyvatelé: 32 klientů
 Na úvod pan ředitel Mgr. Janoušek přivítal všechny přítomné.
 Poděkování všem klientům za poslední rok, za to, že byli tolerantní v období stěhování
budov.
 Pan ředitel se dotázal všech přítomných, zda nemají nějaké dotazy či připomínky.
 Od ledna 2020 bude navýšení důchodů.
 Budou se navyšovat úhrady za poskytovanou službu – informace o změnách bude podána
v dostatečném časovém předstihu.
 V současné době je velmi obtížné sehnat „kvalitní“ zaměstnance s tzv. „trestní
bezúhonností“. Důležité je včasně informovat vedoucí pracovníky o nevhodném chování
zaměstnanců.
 Důležité upozornění, aby si klienti uschovávali cennosti a doklady do uzamykatelné
skříňky (tzv. trezorku) + klíč mít na „bezpečném místě“, nejlepším řešením je využívání
depozitní pokladny. Případnou ztrátu okamžitě nahlásit, aby se mohla učinit včasná
opatření.
 Od ledna 2020 bude na chodbách odd. A3 umístěný kamerový systém.
 Od ledna 2020 budou probíhat drobné opravy na budově „A“ – výmalba chodeb +
některých pokojů.

Připomínky a podněty ze strany klientů:
Na pokoji pana Dostála je mezera mezi parapetem a oknem, kterou mu jde zima do pokoje
………………… bude se řešit.
Na pokoji pana Horkého se odlupuje nově vymalovaná omítka, přál by si zvednout postel ….
bude se řešit.

Paní Adámková na budově „D“ špatně funguje zvedací zařízení…. Opravy se řeší, dělají se
pravidelné kontroly zvedacího zařízení.
Na některých pokojích na budově „D“ se vyskytuje plíseň …. Důležité je přiměřeně
větrat….odstranění plísní se bude řešit.
Pan Ing. CSC Kučera nabídl podělit se o své vědomosti formou „vzdělávacích kroužků“ …
dle zájmu.
Důležité:
V průběhu měsíce ledna se bude zpracovávat přehled závad na jednotlivých pokojích.
ZÁVĚREM POPŘÁNÍ VŠEM PŘÍTOMNÝM …

KRÁSNÉ PROŽITÍ NADCHÁZEJÍCÍHO OBDOBÍ A PŘEDEVŠÍM
PEVNÉ ZDRAVÍ DO NOVÉHO ROKU.

Zapsala: V. Havlíčková

NAROZENINY - LEDEN
1. 1. Pešlová Vanda
1. 1. Havlová Marta
7. 1. Němec Oldřich
13. 1. Duráková Františka
13. 1. Kadlecová Antonie
15. 1. Koupilová Jana
15. 1. Hotárková Květoslava
17. 1. Dopitová Růžena

18. 1. Vágner Bohuslav
22. 1. Vávrová Vlasta
25. 1. Rychlá Milada
27. 1. Stránský Ladislav
28. 1. Šebek Lumír
29. 1. Dufková Mária
29. 1. Nádvorníková Marie
30. 1. Jůzová Blanka
31. 1. Veselá Hana

V PROSINCI ZEMŘELI

16. 12. Klimeš František
4. 12. Martinů Alena
6. 12. Záruba Lubomír
26. 12. Brziaková Marie

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DPS – „D“
3.12. jsme společně začali zdobit vánoční stromečky.

5. 12. jsme si zpříjemnili předvánoční čas pečením perníčků s poslechem vánočních koled.

10. 12. jsme se připravovali na vánoční svátky louskáním vlašských ořechů do vanilkových
rohlíčků.
11. 12. jsme zdobili již upečené perníčky a moc jsme si to to užili i díky zpěvu vánočních
koled.

17. 12. jsme si velmi užili vánoční kavárničku, která měla velikou účast. Obrovskou radost
nám udělalo, že nám přišel popřát vše nejlepší do nového roku pan ředitel. Přišla také paní
Holasová, s kterou jsme si zazpívali nejznámější vánoční koledy. Přišla nám také popřát i paní
Bednárová, vedoucí stravování.

Zapsala: Dagmar Pospíšilová

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DPS – „A“
Měsíc prosinec byl na akce bohatý. Na začátku měsíce prošel naším Domovem pro seniory
MIKULÁŠSKÝ PRŮVOD.
Se svým vánočním vystoupením nás přišly potěšit děti z MŠ PYARISTICKÁ, ZŠ
KŘIŽOVATKA, žáci z místního GYMNÁZIA a TONIČKA A ŠÁRINKA POHORSKÉ
zazpívaly a zahrály vánoční koledy na tahací harmoniku.

Společně jsme UPEKLI VANILKOVÉ ROHLÍČKY …

a tři prosincová odpoledne jsme společně strávili povídáním a vzpomínáním na Vánoce při
oblíbených VÁNOČNÍCH KAVÁRNIČKÁCH.
KAVÁRNIČKA A1

KAVÁRNIČKA A2

KAVÁRNIČKA A3

„VÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA – ČESKÝ ROZHLAS PARDUBICE“

Díky Ježíškovým vnoučatům k nám do domova zavítala v sobotu vzácná návštěva – Český
rozhlas Pardubice k nám přivezl žáky základní umělecké školy v Přelouči, jejich učitele a
členy kapely Křídlovanka. Program plný krásných lidových písní, koled, ale také třeba
vystoupení mažoretky byl opravdu nádherný a všichni společně jsme si užili krásné odpoledne.
Naše velké díky letí do Přelouče, ale především také za Ježíškovými vnoučaty. Díky tomuto
projektu se před Vánocemi dějí skutečné zázraky…

Víkend před štědrým dnem prošly „naším Domovem“ DĚTI Z MÍSTNÍ SKAUTSKÉ
ORGANIZACE.
Zapsala: Pavla Skoupá

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
5.12.2019 Mikulášské odpoledne
Mikulášskou nadílku nám donesli Mikuláš, Anděl a Čert. Poněvadž jsme byli na našem
oddělení všichni hodní 😊, tak nadílka byla bohatá.
Mikulášské odpoledne jsme si zpříjemnili povídáním a
zpíváním s rodinnými příslušníky, kteří naše pozvání přijali
a potěšili svoje nejbližší.

9. – 11.12.2019 Pečení vánočního cukroví
K vánočním svátkům patří tradičně vánoční cukroví, které jsme zvládli všichni moc dobře.
Největším překvapením byl pro všechny pan Klimeš, který zpracovával vanilkové rohlíčky jako
po másle. Byla to skvělá spolupráce. Samozřejmě, že se všichni připojili, co mohli.

10.12.2019 Vystoupení dětí ze ZŠ Městečka Trnávky
Krásné vystoupení, které citově spoutalo a dojalo naše klienty, kdy slzy v očích mluvily za
vše. Někdy málo znamená hodně. Děkujeme
dětem!

18.12.2019 – Vánoční odpoledne
Na vánoční odpoledne jsme se společně sešli u krásně nazdobeného stromečku, pod kterým
jsme našli spoustu dárečků. Ježíšek
nezapomněl na nikoho z nás. Toto odpoledne
na nás čekalo ještě další překvapení: přišly nám
zazpívat a zahrát vánoční koledy na harmoniku
slečny Šárinka a Tonička. Naše pozvání přijali
také pan ředitel Janoušek,, paní Holasová a
paní Bednárová. Společně s námi poseděli,
popovídali a zazpívali si s námi koledy. V8noční
atmosféra byla úžasná a těšíme se na další rok.

OSTATNÍ ….

Tichý Betlém
To je název pásma písní a citátů, které jsme připravovali na letošní Vánoce. Opět jsem
poslechla přání klientů a kolegyně Pavly Skoupé, abychom nacvičili vánoční program. S
nácvikem jsme začali až koncem října. Zajímavější to bylo o to, že jsme přizvaly ke spolupráci
kolegyni z přímé péče. Šárka Hotárková ve svém volnu chodila s nadšením a radostí s námi
cvičit. Přiměla k účasti na práci v souboru další paní pečovatelku Lucii Richterovou. Přípravy
to byly náročné, ale už naši "generálku " shlédl pan ředitel a potěšil nás. Den D přišel 22.12.
ve 14 hod. kdy zaplněnou kaplí zazněly písně, které jsme poctivě připravovali. Velký a dlouhý
potlesk byl pro nás tou nejlepší odměnou.Vždyť už to bylo po18 té co kaple tento program s
námi prožila. Děkuji moc všem a těším se na další spolupráci.

Zapsala: Jarmila Stejskalová

LEDEN
Venku se chumelí, venku to zebe,
běloučká peříčka padají z nebe.
Kolkolem za oknem všude je bílo,
hlavně však dětem všem je to moc milo.
Z každého kopečka na saních jezdí,
z červených tvářiček září jim štěstí.
Ale my, staří, u kamen sedíme,
chmurným zrakem jen ven hledíme.
Občas vykoukne z oblohy sluníčko,
usměje se, zahřeje, ale jen maličko.
Clonou vloček k Zemi cestu si hledá,
žezlo vlády však paní Zima nedá.
A tak dle Řádu všechno se děje,
nás ale sílí ta sladká naděje,
že vše těžké s trpělivostí přežijeme
a teplého sluníčka na jaře
si brzy užijeme.

M. Krčilová

Novoroční přání
To co sobě i Vám bych chtěl přát,
abychom se nového přestali bát.
Ať s důvěrou v našeho Pána,
je nám v dalším roce i víra dána.
A s nadějí do něho vkročíme,
v lásce pak o všechno prosíme.
To co máme v plánu,
nezapomeňme svěřit Pánu.
Nemysleme jen na práci,
ale zažijme i legraci
a druhým neodmítejme pomoci.
Mé požehnání k tomu máte,
to snad víte, co mě znáte.

Dobrovolník Honzík

Tři králové
Před tisíci lety se to asi tak stalo,
že za betlémskou hvězdou putovalo,
mnoho různých lidí v čele s třemi králi,
Kašpar, Melichar a Baltazar se jmenovali.
V městě Betlémě pak Ježíškovi dary dali,
zlatem, kadidlem, myrhou čest mu vzdali.
V dnešní době už jen tři králové chodívají,
zato všude, kam přijdou, pěkně zazpívají.
My tři králové jdeme k vám,
štěstí a zdraví vinšujem vám.
Rodiny potom, které chtějí,
do kasičky jim penězi přispějí.
Charitní dílo se tak všude dobře šíří
a vybrané prostředky k potřebným lidem míří.
Dobrovolník Honzík

OCENĚNÍ
Na výstavě pořádané Českým zahrádkářským svazem, bylo oceněno i jablko Albrechotovo
z naší zahrady, za jeho vzhled a chuť. Jablka ze zahrady dala do výstavy naše zahradnice
Ing. Dana Sobotková, které tímto děkujeme za péči o naši zahradu.

JEN TAK PRO ZAJÍMAVOST …

Tři králové (K+M+B)
aneb Slavnost Zjevení Páně 6.1.
Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný "Tří Králů", je svým obsahem téměř totožný s
vánočním svátkem Narození Páně. Svátek "Tří králů" klade ale důraz na něco trochu
jiného. V obou jde o to, že se Bůh zjevuje jako člověk, dokonce jako narozené dítě.

K nově narozenému dítěti Ježíši nejprve přiběhnou prostí pastýři. Ti přijdou pohnuti vnitřním
puzením, které vychází z jejich srdce. Jdou za někým, kdo je jako oni, kdo patří do Izraele. K
témuž dítěti o něco málo později dorazí i králové - mudrci. Ti z pohybu a postavení hvězd
neomylně vyčtou, že se narodí velký král, a to v Izraeli. Jsou to cizinci a jinověrci. Je úsměvné,
jak tito mužové vědy, moderně řečeno intelektuálové, kteří se dobrali poznání o narození krále
králů složitými výpočty a věděli o něm dříve, než k narození došlo, přijdou pozdě.
Ve svátku "Tří Králů" se tedy Kristus zjevuje i nevěřícím, či jinověrcům a v postavách svatých
králů je zosobněno přijetí Krista za krále všech. Scéna klanění králů přinášejících dary
připomíná holdování velmožů a králů vasalských zemí nově korunovanému králi.
Svátek Tří Králů odjakživa doprovázely různé lidové zvyky. Ve střední Evropě je zažité
žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C+M+B, u nás v Čechách
obvykle K+M+B. Nejsou to ale patrně počáteční písmena jmen "Třech králů": Kašpar,
Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského "Christus mansionem
benedicat": "Kristus žehnej tomuto domu".

Tři králové - Kašpar, Melichar a Baltazar (z knihy Velká kniha o svatých)
Mnoho dětí na světě zná příběh o Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi. Podle legendy to byli
králové z Východu, v Bibli jsou však nazýváni mudrci, protože byli velmi učení. Vyznali se v
mnohých vědách i uměních a zřejmě toho hodně věděli o hvězdách. Před dvěma tisíci lety tito
tři mudrci poznali, že na západ od jejich království se má brzy narodit nový a velmi mocný
král. Mudrci se mu chtěli poklonit a přinést mu dary. Naložili proto největší drahocennosti své
doby – zlato, kadidlo a myrhu - na velbloudy a slony a vydali se na dalekou cestu.
Zlato
Vedle jeho nesporné ceny a stále pevného platidla, je zlato respektive jeho soli také cenným
léčebným prostředkem. Hlavně na klouby. Tak třeba injekční preparáty aurotiomalát a
aurotioglukóza, které obsahují 50 % prvkového zlata, a také auranofin, který může být
podáván i ústy. Tyto preparáty se mimo jiných tkání vážou v kloubech, kde umí zmírnit zánět,
při čemž přesný mechanizmus působení není znám. Tady se můžeme klidně zabývat otázkou,
zdali léčivé účinky zlata znali také naši dávní předkové. Mimochodem, zlato si léčebný

prostředek cenili už Egypťané, takže odpověď je spíše ANO. A pokud ano, jistě také věděli,
že přemíra tohoto kovu, nebo jeho solí v těle, působí naopak jako jed.
Kadidlo
Další z darů a další nesporně velice léčivý produkt přírody.
Je to vlastně pryskyřice z kadidlovníku, který se jemnuje Boswellia sacra. Existuje ale
několik druhů kadidla somálské, jemenské, ománské a další.
Kromě pryskyřice Bosvellia, je směsí ještě jiných pryskyřic, také myrhy, semínek, kořenů i
usušených květů. Po jeho pálení na rozžhaveném dřevěném uhlí vzniká kouř. Účinek kadidla
obřadech je dobrý nejen k navození slavnostní atmosféry, ale hlavně podporuje vnímání. To
ovšem rozhodně není všechno. Záhy bude patrné, proč asi mezi dary pro tak důležitého
člověka kadidlo bylo. Kadidlo je totiž také účinná dezinfekce vzduchu při epidemiích. Během
epidemií moru byly například kadidlem vykuřovány domy. A zabíjení baktérií dýmy a parami
bylo vědecky ověřeno. Některé bakterie umí zabít dokonce i dým z hořícího papíru, tabáku
nebo trávy. A dým z jednoho kilogramu smůly Boswellia sacra umí vydezinfikovat 3 000
krychlových metrů vzduchu za 30 minut! Je tedy jasné, že i druhý dar měl pro dárce i
obdarovaného velký význam.
Myrha
Jde o pryskyřici z myrhovníku (Commiphora myrrha).
Je to vlastně ztuhlá vonná klovatina z keře myrhovníku rostoucího v Asii, Arábii a Přední
Indii.
Myrhy je spousta druhů a používá i dnes ve farmacii a parfumerii. Tinktura z některých druhý
se ale také používá i dnes pro její protibolestivé účinky. Na jednom obraze je Máří Magdalena
namalována s nádobou myrhy. V Evangeliu podle Marka se píše, že víno s myrhou dostal Ježíš
před ukřižováním. Ale už Egypťané používali myrhu k balzamování a pro staré Židy byla
rituálním olejem. Hippokrates ji doporučuje na opary a staří Řekové zase na infekce oka a úst.
Ježíš Kristus vlastně přišel do styku s myrhou přinejmenším dvakrát. Hned po narození a také
před smrtí.

