
                                                                             

 

 

Vánoční svátky 

Vánoční svátky, krásné a tajemné, 

pohledy vlídné, milé a vzájemné. 

Teplo je u krbu nebo jen u svíčky, 

dlouhý byl celý rok, 

teď už je maličký. 

Děti a stromeček, oči jak korálky, 

copak nám Ježíšek přinesl za 
dárky. 

Byť by byl maličký, nejmenší na 
světě, 

vykouzlí úsměvy na tvářích dítěte. 

 

prosinec 2019 



 

 

  ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO SETKÁNÍ OBYVATEL OHLEDNĚ STRAVY                                                           

      

Dne: 13. 11. 2019 

Přítomni: 

- Klienti:   18 
- Zaměstnanci: Ilona Bednárová, Jiřina Plevková, Mgr. Milan Janoušek 

 

Přivítání klientů 

Informace: 

Kuchyň je nyní vybavena novým konvektomatem. Jeho výhodou je, že neničí mnoho živin při 

vaření. Personál z kuchyně se nyní učí s novým zařízením  zacházet, aby byl co nejdříve 

v provozu. 

Paní Jiřina Plevková, která již u nás pracuje v kuchyni 25 let jako pomocná kuchařka, byla 

nyní povýšena na kuchařku. 

Kačeny, které byly objednány na Sv. Martina nebyly dodány v termínu jak měly být. Nakonec 

je dodala dodali v sobotu 9.11., ale za mnohem vyšší cenu, což jedno kachní stehno vyšlo cca 

na 62,- Kč, tudíž na první svátek vánoční, bychom raději upekli ¼ kuřete alá kačena. 

Poznámky ze sešitů: 

Odd. A1 – halušky výborné, vaječná omeleta k večeři výborná 



Odd. A2 11. 11. – výborný oběd 

Odd. A3 – krupičná kaše moc řídká 

Odd. D1- štěpánská s knedlíkem velice výborná 

     - boršč výborný, knedlíky výborné 

      - vepřové kostky na kmíně – u diety č 2 málo masa – někdy při delším vaření se  

                  rozpadne 

 

Na Štědrý den letošní rok bude jen zelná polévka, krupičná kaše nebude. 

Na Štědrý večer bude si možno vybrat ze smaženého kapra, vepřového či kuřecího řízku, dieta 

bude mít pečené filé se sýrem. 

Přečteny jídelníčky na prosinec. 

 

Přečteny jídelníčky na prosinec. 

Příští setkání se uskuteční 12. 12. 2019 ve 13:30 hodin v kulturní místnosti  

odd. A3. 

 

 

 

Zapsala Z. Kolářová 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  2. 12. Blanka Jůzová 
  8. 12. Květoslava Jarmerová 
10. 12. Julie Prosecká 
20. 12. Dagmar Hýblová 
23. 12. Vlasta Hýblová, Vlasta Konopáčová, 
            Vlasta Pařilová, Vlasta Sedláková,     
            Vlasta Stoupencová, Vlasta Továrková,           
            Vlasta Vávrová 
24. 12. Eva Dobiášová, Eva Javoříková,  
            Eva Langhammerová 
28. 12. Bohumila Kozáková, Bohumila Luterová 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SVÁTKY - PROSINEC 

  

NAROZENINY - PROSINEC 
 
 

1. 12. Marie Kopecká 
4. 12. Marie Mynářová 
6. 12. Marie Sedláková 

     7. 12. Bohumil Kalina 
    11. 12. Eliška Krönerová 
    14. 12. Marie Bušinová 
    17. 12. Antonín Kantor 
    23. 12. Anežka Dvořáčková 
    25. 12. Josef Korčák 
    26. 12. Božena Havlíčková 
    31. 12. Věra Pohorská 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vše nejlepší 



  

V ŘÍJNU ZEMŘELI: 
 

9. 11. Kašparová Marie 

 

 

 

V měsíci listopadu nastoupili do domova pro seniory: 

Jarmila Reichová z   Moravské Třebové 

Vlasta Králová z   Moravské Třebové 

 

                                      

         

 

 

 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DPS – „D“ 

Rozhodli jsme se nic neponechat náhodě a začít s přípravami na čas vánoční s předstihem. 
Mezi vánočními ozdobami jsme našli poklad v podobě ručně háčkovaných ozdob. Proto jsme 
5. 11. a 8. 11. ozdoby vyprali a poté naškrobili a napnuli na požadovaný tvar, abychom je 
mohli opět použít. Zavzpomínali jsme na to, jak se za dříve napínaly nejen  dečky, ale i 
záclony. 

Vzpomínáme 



 

V úterý 12. 11. jsme se rozhodli si vyrobit pěknou dekoraci a zvítězila sova z papíru, která se 
nám myslím povedla.  Zkoušeli jsme také výrobu vánočních ozdob z těstovin. Zúčastněné 
výroba sovičky moc bavila, tak si určitě ještě nějakou vyrobíme. 

                 

 



19. 11. a 20. 11. a 25. 11. jsme pokračovali v přípravě vánoční výzdoby a vánočních dekorací. 
Vytvořili jsme si i další sovy, tentokrát jsme se rozhodli, že si je upleteme. Moc to všechny 
bavilo a po vánocích budeme v ručních pracích určitě pokračovat. 

                     

 

26. 11. jsme si  ve spolupráci s paní zahradnicí Danou vyráběli adventní věnce a dekorace. 
Všechny to moc bavilo a byli moc šikovní. Velký dík patří paní zahradnici, která je strašně 
šikovná a bez které bychom to nezvládli.  

 



 

 

Zapsala: Dagmar Pospíšilová 

 

 
12. 11. a 18. 11. Se naši obyvatelé začali scházet ve společenské místnosti „A3“, kde pan 
Dostál zrealizoval svůj projekt „BIOGRAF SENIOR“. Akce se setkala s kladným ohlasem a 
v lednu budeme pokračovat. 

     

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DPS – „A“ 



12. 11. „BESEDA O NEPÁLU“ 

Navštívil nás pan Vokál se zajímavou besedou o Nepálu. S partou přátel procestoval tuto 
zemi. Zajímavé povídání bylo položeno fotografiemi a historkami z této jeho cesty.  

 

 

 



14. 11. „OZDOBY NA STROMEČEK“ 

Z rychleschnoucí hmoty jsme vyrobily dekorace, které jsme použily na výzdobu vánočního 
stromečku na třebovském náměstí, který jsme společně nazdobili 27. 11. . 

 
 

    

 

25. 11. a 28. 11. „VÁNOČNÍ DEKORACE“ 

Jak již tradičně jsme pod vedením paní zahradnice Dany Sobotkové strávily dva 
dny, při výrobě vánočních aranžmá. Práce se nám dařila, k navození příjemné 
vánoční atmosféry jsme si pouštěli vánoční vystoupení našeho pěveckého souboru 
z naší kaple. 

 

 

 



 

      

                                                                                                                                                                                   

                                             

 



     

 Zapsala: Pavla Skoupá 

 



 

Cvičení:  každé úterý si udržujeme kondici společným cvičením s rehabilitační sestrou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce s jablíčky: Společně se zapojujeme do práce a přitom procvičujeme jemnou motoriku. 
Okrajujeme jablíčka z naší zahrady, ze kterých potom pečeme moučníky, ale také si jablíčka 
třeba jen nastrouháme na svačinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DOMOVA  SE  ZVLÁŠTNÍM  REŽIMEM 



 

Skládáme ubrousky: Ke společným setkáním využíváme nejen společenskou místnost 
v přízemí, ale také chodby, kde pomáháme skládat ubrousky a rádi si u toho společně 
zazpíváme. 

   

Výroba vánočních dekorací: K vánoční atmosféře patří nejen pečení cukroví, ale také správná 
výzdoba prostředí. Ve spolupráci s paní zahradnicí jsme vyrobili vánoční truhlíky a větvičky 
na stěny.  Upekli jsme si perníčky na dekoraci vánočního stromku a vyráběli další drobné 
ozdoby. 

   



 

Skládání andílků: v jednoduchosti je krása. Toto platí určitě u nápadu na výrobu papírových 
andílků. Tak jednoduché, a přitom na konci čeká tolik krásy. Výroba andílků nás velice bavila 
a poskládali jsme společně plnou krabici. 

  

 

Králík – Šmudlinka: náš králíček jménem Šmudlinka nám pěkně přibírá na váze a my ho máme 
moc rádi. Je to vlastně takový kamarád. Dělá nám milou společnost 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27. 11. 2019 „SPOLEČNÉ ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU PŘED RADNICÍ“ 

V letošním předvánočním čase jsme se zapojili do projektu " ZDRAVÉ MĚSTO - VÁNOČNÍ 
VÝZDOBA PŘED RADNICÍ", jehož koordinátorkou je paní Barbora Dudíková, DiS. .Klienti 
DPS a DZR společně s volnočasovými pracovnicemi vyrobili vánoční ozdoby, kterými pak 
ozdobili stromeček, který bude stát jako krásný symbol Vánoc před radnicí. 

 



5. 11. 2019 Domov pro seniory navštívil MIKULÁŠ S ČERTEM A ANDĚLEM 

    

 

 

 

 

        

 

 



 

 PROSINEC 

Blíží se nejmilejší svátky,  

každý hojně nakupuje dárky, 

které by naše drahé potěšily, 

ale naši kapsu příliš nezlehčily. 

 

„Kdy už přijde Miluláš?“ se děti ptají, 

jejich srdíčka se touhou tají, 

co jim ten svatý kmet přinese,  

až jeho anděl zvonkem ozve se. 

 

V domě celém voní cukroví, 

maminka smýčí, uklízí bez únavy, 

tatínek na trhu stromky vyhlíží, 

v lese hajný svůj revír přísně obhlíží, 

 

by tam nikdo pychem neškodil – 

(a své rodině vydání ušetřil). 

A tak den za dnem utíká, 

až někdo nad tím spěchem naříká. 

 

To však nikdy dobré není, 

to velké přehorečné uklízení.  

je lepší udělat to na jaře, 

až sluníčko víc oči otevře. 

 



Teď třeba dbáti předvánoční pohody, 

by nevznikly neurózy, neshody, 

co náladu všem kolem pokazí 

a vznikají i zbytečné úrazy. 

 

Proto raději o nitro se snažme, 

společně se všichni těšme 

z té tiché atmosféry adventní, 

ať svátky všichni prožijeme 

radostní! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Krčilová 

„POKOJ LIDEM DOBRÉ VŮLE“ 



 

   

Mikuláš 
Tak vstávej ze zimního spánku, 

vždyť v mrazivém tu vánku, 

tři postavy se blíží, 

děti už je vyhlíží. 

Čert, anděl a Mikuláš, 

určitě je taky znáš. 

 Ten anděl jim dobře poslouží,  

ví totiž, co si kdo zaslouží. 

A před čertem se všechno třese, 

neposlušné děti v pytli odnese. 

Ostatní však, co rodiče poslouchají, 

také koledu či modlitbu znají, 

od svatého Mikuláše se odměny dočkají. 

 

Dobrovolník Honzík 

 

 

 
 



 

 

 

Vánoce 
Znamení na nebi, betlémské jesličky, 

v tuto chvíli sleduje svět celičký. 

Pohlédni, již děťátko na slámě se nachází 

a spolu s ním láska i spása přichází. 

Chudobný chlév s hvězdou zářící 

a nebe andělů radostně pějící. 

Zvířátka, pastevci i králové klečící 

a všichni lidé k lepšímu se měnící. 

Raduje se země i nebe, 

On přišel zachránit i Tebe. 

Proto i my vesele zpívejme, 

štědré dary si navzájem dávejme 

a k druhým lépe se chovejme. 
 

 

 

Dobrovolník Honzík 



 

 

 

 

 

Nové Vánoce 
Co svět světem stojí, 

o Vánocích nás vždy něco spojí. 

Vánoční kapr, zdobení stromečku, 

úklid v bytě, či v malém domečku. 

Pečení sladkého cukroví, 

aspoň deset druhů, to se ví. 

Také ne jeden zabalený dáreček, 

ať už je od Ježíška, rodičů nebo babiček. 

A ještě společný dárek je nám dán, 

aby o Vánocích nezůstal nikdo sám. 

Každý totiž touží někam patřit 

a že ho má někdo rád v druhých spatřit. 

To je to hlavní poselství Vánoc, 

jinak by totiž nestály za moc. 

Dobrovolník Honzík 



 

 

JEN TAK PRO ZAJÍMAVOST 



 

 
 

               Tichý Betlém          
 

Soubor klientů a zaměstnanců Domova pro seniory 
Moravská Třebová   

                                       vás zve          

na vánoční program do kaple Sociálních služeb 

 

      22. 12. 2019 od 14 hodin            
 

 

 

 

 

 

 

POZVÁNKA: 



 
Dne 27.11.2019 byla vyzvednuta ze schránky na Stížnosti, přání a ostatní připomínky na budově A 
následující připomínka. Z důvodu, že nebyla podepsána, celý text i odpověď si dovolíme uveřejnit 
v Jitřence. 

 

CELÝ TEXT  PŘIPOMÍNKY:  

Stojan na kola u parkovacích míst pro auta - naprosto nevhodně umístěný. V případě, že tam jsou 
kola, a již parkuje auto na první pozici směr do vnitra, nelze bezpečně zaparkovat na druhém místě.     
Datum: 25.11.2019 

 

ODPOVĚĎ: 

Jsme si vědomi, že vzhledem k velkému počtu návštěv dojíždějících osobními vozy není v našem 
areálu dostatek parkovacích míst pro osobní automobily návštěv. Výhodná poloha domova 
umožňuje návštěvám využít veřejná bezplatná parkoviště u obchodních domů Billa, Penny dále u 
Polikliniky, nebo autobusového nádraží, která jsou v dobré vzdálenosti od našeho domova. 
Rozšíření parkovacích míst by pak znamenalo snížení zatravněných ploch. Stále je dost návštěv, 
které přijíždějí na kole a i těm musíme umožnit jejich bezpečné „zaparkování“. 

Vždy je to o nás samotných, jak se chováme jeden k druhému, zda jsme ohleduplní k potřebám 
druhých, nebo pouze vyžadujeme ohleduplnost od okolí. 

 

 

       Romana Holasová 
                                                         vedoucí úseku přímé péče, zástupce ředitele 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÉ: 



 

Vážení obyvatelé našeho domova, 

 nechce se tomu ani věřit, ale při pohledu do kalendáře vidíme, že se opět sešel rok 
s rokem a máme před sebou vánoční svátky a vzápětí nový rok, tentokrát s kulatým číslem 
2020.  

 Svátky, které by, alespoň co se tradic týká, měly být svátky klidu, pokoje a příjemné 
pohody. Nevím, zda tomu tak je i ve skutečnosti, protože dnešní uspěchaná a hektická doba 
přeje Vánocům především z hlediska nákupů a televizních reklam a Vánoce jsou trochu více 
zaměřeny na materiální statky, než aby symbolizovaly pokojné období. Přesto, že dnešní 
Vánoce vypadají trošku jinak, než jak jste bývali nejspíše zvyklí v časech vašeho mládí, 
myslím, že záleží vždy na nás samotných, jaké si je uděláme. A to platí snad pro každý věk.  

 Rád bych touto cestou hovořil i za všechny své kolegyně a kolegy, kteří se celoročně 
podílí na tom, aby jste se v našem domově cítili spokojeně a bezpečně. Věříme proto, že úsilí 
vynaložené na zlepšení podmínek Vašeho života se nemíjí účinkem, a to i přesto, že si 
uvědomujeme, že je stále co zlepšovat.  Chtěli bychom Vám všem také poděkovat za vstřícný 
přístup v letošním roce, kdy, jak víte, naše organizace prošla výraznou změnou vyplývající 
z ukončené zásadní rekonstrukce části našich budov. Řada z Vás obyvatel našla nové či 
staronové ubytování v upravených prostorách našeho domova a věříme, že jste tak získali lepší 
zázemí, než tomu bylo v minulých letech.  
 
Dovolte tedy závěrem, abychom Vám všichni popřáli krásné prožití nadcházejícího období a 
především pevné zdraví do nového roku. 

 

          

Milan Janoušek, ředitel  

 

 


