
 

   JITŘENKA 

Květen 2019 

 

 

Až přijde máj, vyženeme kozy v háj. 

Chladný květen bude-li rositi, mnoho sena budeš 
kositi. 

Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem. 

Jestli v máji neprší, červen to dovrší. 

Když máj vláhy nedá, červen se předá. 

Májová vlažička - naroste travička. 

Není-li květen příliš studený, ani mokrý, naplňuje 
stodoly i sudy. 

Sníh v máji - hodně trávy. 

V květnu-li se hrom ozývá, v červnu zřídka mrholívá. 

V máji hřímoty nedělají trampoty. 
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Zápis ze společného setkání obyvatel  

 

Setkání konané dne:   11.4.2019 

Místo setkání :    společenská místnost A3 

Přítomní  pracovníci :   Mgr. Milan Janoušek – ředitel organizace 

Bc. Romana Holasová – zástupce ředitele, 

vedoucí úseku přímé péče a sociální 

pracovnice 

                                                                               

Přítomní obyvatelé :     18 klientů      

Na úvod se zeptal p. ředitel jak se žije obyvatelům na budově ,,D,, . 

Obyvatelé mají připomínky na nízko zavěšené WC mísy. O tomto 

problému se ví a řeší se používáním wc nádstavci. Přidělají se chybějící 

madla u wc a sprchových koutů. 

Budova ,,D“ se zabydluje a nedostatky se řeší. Poté se slova ujala paní 

Holasová. Ta Informovala o záměru z bývalé knihovny u recepce udělat 

pracovnu pro volnočasové aktivity. V budoucnu je v plánu zaměstnat 

dalšího pracovníka pro volnočasové aktivity, proto bude třeba větších 

prostor. Tato pracovna bude sloužit i jako dílna pro různé činnosti, nebo 

pro setkání obyvatel DpS. Pro volný čas se bude využívat reminiscenční 

místnost na oddělení A2. Vedení DpS si přeje, aby se obyvatelé scházeli 

často, aby měli možnost dostávat se z izolace svých pokojů jak jen to 

půjde. 

Dále paní Holasová informovala, že bohoslužba, která se tu slouží každý 

pátek v 10 hodin se bude konat na budově ,,A“. 

Dále se řešila otázka jídelen na budově ,,A“. Nejdříve se musí dát do 

původního stavu pokoje pro klienty, kteří čekají na umístění do DpS. 

Potom přijdou na řadu jídelny, tělocvična, nakonec kanceláře. 



Budovy C a D se ještě letos dočkají nové fasády. Vybírá se firma, která to 

udělá. 

Dotazy: 

Na pokoji A3 odletěla při větrném počasí izolace okolo okna. Toto se řeší 

jako pojišťovací událost. 

Klientka měla na pokoji od A3 před rekonstrukcí křeslo, které se z důvodu 

rekonstrukce muselo vystěhovat. Křeslo se na pokoj vrátí, vedení DpS 

prosí o trpělivost. 

Na budově ,,D“ potřebuji prodlužovačku. Dostanu ji od DpS? Tyto věci si 

musí klienti zajistit sami, požádat klíčového pracovníka, aby jim přes 

depozitní pokladnu zakoupil, co je třeba. 

Vedení DpS pochválilo naše údržbáře. Ti, i když jsou v menším počtu 

zaměstnanců, svoji práci dělají rychle a dobře. 

Pan ředitel požádal, aby se obyvatelé DpS chovali k zařízení jako by bylo 

jejich vlastní, opravy jsou velice drahé. 

 

Zapsala:  Pavla Skoupá   

V Moravské Třebové dne 5.4.2018     

Změna termínu společného setkání: od června 2019 se bude konat 

společné setkání obyvatel každé druhé úterý v měsíci !!!, příští 

setkání obyvatel se čili uskuteční 11.6.2019 v 10h ve společenské 

místnosti odd. A3 
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Společné setkání obyvatel ohledně stravy 

 

Dne: 10.4.2019 

Přítomni - počet klientů: 22 

- zaměstnanci domova: Ilona Bednárová, p.Topinková 

Zápis: 

Přivítání klientů 

Jídelníček na Velikonoce bude pestrý, nebude chybět mazanec, 

beránek, každý z klientů dostane menší balíček. Na Velký pátek bude 

rýžový nákyp, Bílá sobota – koprovka a vajíčko, neděle – kachní stehno, 

pondělí – smažený řízek. 

Záznamy ze sešitů: A1 

- Pochvala za dobrý oběd 17.3. (vepřová na smetaně s knedlíkem) 

   A2 

- 25.3. hovězí maso s játrovou omáčkou nám nechutnalo, lepší by 

byla rajská omáčka ( tahle kombinace se zkoušela poprvé, víckrát 

to nebudeme opakovat) 

- 30. 3. oběd moc nechutnal, hovězí maso bylo šlachovité – hovězí 

maso obsahuje šlachy, snažíme se to upravit do měkka 

     A3 

- 22.3. oběd a večeře výborný ( kynutý závin, jitrnice) 

- 26.3. celý den strava výborná (jogurt, rajská polévka a rizoto) 

- 4.4. snídaně dobrá, ale 1 rohlík byl málo – byl ke snídani loupák, 

máte vždy k dispozici ještě chleba 

- 5.4. snídaně, oběd, večeře  - výborný 

- 7.4. pochvala oběd – holandský řízek a bramborová kaše – bylo to 

jako pohádka 

- 8.4. oběd byl výborný – znojemská s knedlíkem 

- 9.4. plněné knedlíky s uzeným masem a zelím 

 

Přečten jídelníček na květen 

 



 

Přání: 

Segedinský guláš, smažený květák, brambory na cibulce, bramboráky, 

halušky, palačinky, kynuté knedle. 

 

Pokud dostáváte speciální chleba (slunečnicový, podmáslový), tak je vždy 

všechen vydaný z kuchyně, pokud máte málo, tak je k dispozici obyčejný 

chléb. 

Zápis provedla:  Zuzana Kolářová 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

Přehled akcí na květen 

 

10.5.2019 Operní PROMO vystoupení 

14.5.2019 Beseda na téma Život se zrakovým postižením 

16.5.2019 Vystoupení dětí ze ZŠ Křižovatka ke Dni Matek 

21.5.2019 Beseda s p. Vokálem o Nepálu 
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SVÁTKY – KVĚTEN 

7.5. Stanislav – Barák 

23.5. Vladimír – Dostál, Dvořáček 

24.5. Jana - Hlaváčová 

NAROZENINY – KVĚTEN 

1.5. Anežka Hochmanová 

 Marie Hruštičková 

2.5. Růžena Topolovská 

4.5.  Marie Třísková 

8.5. Marie Čepilová 

6.5. Božena Holešinská 

10.5. Marta Laštůvková 

12.5. Vladimír Dvořáček 

20.5. Naděžda Bušinová 

  Jarmila Kupková 

21.5. Zdeněk Koutský 

22.5. Růžena Stasiowská 

23.5. Hermína Špačková 

24.5. Zdeňka Lakomá 

29.5. Marie Adámková 



V měsíci dubnu nastoupili do domova pro seniory: 

Julie Prosecká z   Třebařova 

Anna Nováková z    Moravské Třebové 

Alžběta Dvořáková z   Velkých Opatovic 

Věra Zatloukalová z   Moravské Třebové 

 

 

 

  

 

 

V měsíci dubnu zemřeli:  

Libuše Kobelková 

Katarina Savočková 

Marie Otáhalová 

Alžběta Dvořáková 

 

 

 

¨ 

 



 

Květen 

 

 

Máj, máj, máj, 

poběžíme v háj! 

Pustíme se do lesa, 

celá příroda plesá. 

 

Na paloučku konvalinky 

libě voní. Cinkylinky 

vesele si vyzvánějí, 

modré zvonky přizvukují. 

 

Ptáčci sborem zpívají, 

z šťastného života se radují, 

ladné srnky kolem si míhají, 

zajíčci svěží trávu spásají. 

 

Všude plno kvítí zas, 

je teď nejkrásnější čas. 

Však se dotýká i nás, 

do srdcí a mysli vnáší nový jas. 

 



 

 

 

Slunce na obloze hřeje, 

 mírným vánkem břízka se chvěje. 

Rozmach lásky je cítit v ovzduší, 

sílí všechny tvory na těle i na duši. 

 

I do lidských srdcí proniká 

ona moc lásky veliká. 

Kéž toho blaha čirý tok 

z nás vyzařuje po celý rok. 

 

 

      M. Krčilová 
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Informace ke konání voleb do Evropského parlamentu 

Volby se konají ve dnech 24. a 25. května 2019 

▪ v pátek     24.května 2019  od 14,00 hod.  do 22,00 hod. 

▪ v sobotu   25.května 2019  od   8,00 hod.  do 14,00 hod. 

Ve volebním okrsku č. 13 – Sociální služby města Moravská Třebová 

mohou volit:  

• státní občané ČR, kteří nemají omezenu svéprávnost k výkonu 

volebního práva  

• mají trvalé bydliště ve volebním okrsku (Svitavská 308/8, Moravská 

Třebová) 

• občané, kteří nemají trvalé bydliště v obci Moravská Třebová, ale 

podali písemnou žádost Nahlášení k zápisu do seznamu voličů a to 

do 3. května (vyřizují - sociální pracovnice domova). 

• občané, kteří nemají trvalé bydliště ve volebním okrsku (Svitavská 

308/8), mohou volit na základě vydaného Voličského průkazu 

Voličský průkaz vydává „domovská obec“ na základě písemně 

podané žádosti do 17.května 2019, nebo osobního podání do 

22. května 

 

• volič  musí  mít platný občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti 

 

Volební místnost bude  v  ZAMĚSTNANECKÉ  JÍDELNĚ  ( vedle kuchyně 

domova ) – vchod z nádvoří domova. 

Klienti domova, kteří mají trvalé bydliště mimo volební okrsek budou 

osobně osloveni s podrobnou informací k volbám a s nabídkou pomoci při 

vyřízení.  

Aktuálně před konáním voleb budou klienti osloveni s nabídkou možnosti 

volby do přenosné volební schránky. 

V případě zájmu  o podrobnější informace k volbám do Evropského 

parlamentu můžete v pracovních dnech v čase od 9,00 do 14,00 hodin  

oslovit sociální pracovnice domova. 

 

                                                              Romana Holasová 



ZMĚNA  V ÚKLIDU  OD  

1.5. DO 20.5. 2019 

 

Z DŮVODU VÁŽNÝCH PERSONÁLNÍCH 

PROBLÉMŮ BUDE  

OD 1. 5. DO 20. 5. 2019  

NA ODDĚLENÍ A2,A3  

SNÍŽENÁ FREKVENCE ÚKLIDŮ 

POKOJŮ 

V TOMTO OBDOBÍ SE POKOJE BUDOU 

UKLÍZET KAŽDÝ DRUHÝ DEN  

V PŘÍPADĚ AKUTNÍ POTŘEBY ÚKLIDU 

KONTAKTUJTE PŘÍMO PRACOVNÍKY 

ÚKLIDU  NEBO PRACOVNÍKY PŘÍMÉ 

PÉČE 
 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ 

Petr Richter  - vedoucí provozního úseku                          

Bc. Romana Holasová – vedoucí sociálního úseku a úseku péče 



Volnočasové aktivity 

9.4.  - 10.4. Výroba jarní dekorace 

S naší paní zahradnicí jsme připravily vše potřebné a ráno jsme se sešly 

a začaly vyrábět jarní dekorace, abychom ji použily na výzdobu našeho 

oddělení. Pracovaly jsme 2 dny a práce nám šla pěkně od ruky ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.4.-17.4. Pečení Jidášů a velikonoční kavárničky 

16.4. ráno jsme s našimi obyvatelkami upekly tradiční velikonoční pečivo 

JIDÁŠE. Odpoledne jsme si dali na velikonoční kavárničce kávu, čaj a 

jidáše. Připomněli jsme si historii velikonoc a zavzpomínali na svátky jara 

z minulých let. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

24.4. Zpívání maminek s malinkými dětmi 

Navštívily nás maminky s malinkými dětmi. Předvedly nám krásné 

pásmo dětských písniček, básniček a povídání. Společně jsme si i 

zazpívali. Vystoupení bylo moc milé a maminkám se u nás líbilo. 

 

 

 

29.4. Návštěva Laskavárny 

Po obědě jsme se sešli na recepci a společně vyrazili do Laskavárny. 

Odpoledne nám hezky uběhlo u kávy, čaje, mlsání a povídání. V pátek 

3.5. opět vyrazíme. 

 

         Pavla Skoupá ☺ 

      



Jak to bylo se mnou…….. 

 

Nebo hanácký kluk vzpomíná po třítčtvrtstoletí jak si pamatuje poslední 

velikonoce a následný konec války.  Jo žádná sranda to nebyla, když 

nás vojáci vyhnali z domku, kde jsem se narodil, protože ,,tady se budou 

bránit před Bolšány“. Ještě že máma dělala v Charvátech u sedláka a 

proto jsme měli kam jít. Stejně jako všichni lidé z ,,Kocandy“ jsme 

skončili na statku u Mrázků. Ale to byl jenom začátek. Kdo to mohl  tušit, 

že se v tomto kraji sejdou 2 fronty Jeremenkova, která hnala Němce od 

Ostravy a Malinovského, která osvobodila Brno a podle rozkazu 31a na 

Prahu. To víte, takového desetiletého kluka to nezajímá, to spíš dědina 

plná vojáků, vyhazovali všechno z aut, aby mohli utíkat, po vesnici se 

válely bedny masových konzerv, lidi dělali jak šílení za civilní hadry, čím 

horší, tím lepší by vojáci, ale i oficíři dali nevím co. Na noc nás děcka 

nahnali do sklepů, takže prdlajs vím jak to všechno dopadlo. V noci nás 

vzbudila palba a bouchánín granátů a ráno když jsme vylezli byla 

vesnice plná Kozáků, na dvoře leželi 2 mrtví oficíři, a, i voják pod 

průjezdem. Prý je zabili samopalníci, kteří přešli Moravu.  A bylo po 

válce. Doma nás čekal šílený bordel, vojáci snědli naše ubohé zásoby, 

copak o to, nám pomohli Mrázkovi , to byli ti, co jsme to u nich přečkali, 

ale mámě si v rohu špajzu udělali záchod a místo klozet papíru použili ti 

,, NADLIDI“ moje dětské knížky, něco jako Ohníček,které jsem si 

schovával od první třídy, pro bráchu nebo ségru, kteří jistě přijdou. Jo 

přišli, ale moje knížky, moje Puňťa akiki, už nebyli. Pak jsme se stěhovali 

do M.T. a všechno bylo jinak. 

Jestli se Vám to vážení čtenáři nelíbilo, tak to zahoďte a nebo si řekněte: 

Byl to špunt a s léty se mu to v makovici popletlo. 

 

      Váš Vláďa Švanda Dostál 

 

 

 


