LEDEN 2016

V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda.
Leden jasný, roček krásný.
Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.
Teplý leden, k nouzi krok jen jeden.
Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
Když je leden bílý, je sedlákovi milý
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.

Zápis z jednání komise obyvatel domova pro seniory ze dne
11.12.2015
Přítomní :

A
D

Vladimír Dostál, František Dorazil, Judita Kothajová,
Katarina Savočková, Emilie Urbášková

Omluveni :

Ludmila Třísková

Zaměstnanci :

Mgr. M. Janoušek, Bc. R. Holasová, I. Cinková

1) Ředitel organizace Mgr. M. Janoušek informoval :
- na budově D byly dokončeny drobné úpravy – především na odd. D1
- na obou budovách proběhlo malování společných prostor a některých
pokojů
- na budově D proběhne 18.12. hasičské cvičení ( příjezd hasičských vozů,
nácvik evakuace, seznámení s areálem )
- od ledna nebude v týmu pracovníků nutriční terapeutka, nadále probíhá
jednání
- jednáno s městem o opravě střechy na budově A
2) Informace, dotazy, sdělení :
p. Třísková L. – upozornila na nízké teploty na svém pokoji
p. Dostál – informoval- na odd. A3 se teplota stabilizovala
R. Holasová : teploty na problematických pokojích je třeba průběžně
zapisovat, naměřené teploty budou podkladem při jednání s firmou, která
realizovala samostatné kotelny na budovách

3) R. Holasová – informovala: dne 16.12. bude od 12,30h. – 18,00h. odpojena
elektřina v celém areálu, a to z důvodu výměny hlavního elektrického
rozvaděče. V této době budou mimo provoz výtahy.
4) Z. Kolářová – informovala o akcích pořádaných v měsíci prosinci:
vystoupení dětí ze ZŠ Křižovatka, pečení vánočního cukroví, vánoční
kavárničky, prodejní výstava dílny Ulita, vystoupení souboru v kapli, vánoční
mše, rozloučení s rokem.
5) Ředitel organizace Mgr. M. Janoušek popřál všem krásné a klidné vánoční
svátky a mnoho zdraví v novém roce.
PŘÍŠTÍ SETKÁNÍ KOMISE OBYVATEL :

V pátek 8.1.2016 v 9,00hod,v malé společenské místnosti

budova A.

Zapsala : R. Holasová

STRAVOVACÍ KOMISE 9. 12. 2015
Účast: p.Šípová, p.Nykodýmová,
p.Marková, p.Urbášková

p.Hejátková, p.Hýblová , p.Třísková,

Připomínky:

- Odd.D1 – těstovinový salát nevyhovuje - studené těstoviny, příliš často
těstoviny, málo rýžové kaše k večeři – normy jsou stále stejné. Škvarkové
knedlíky jsou lepší plněné uzeným.Makový závin nevhodný, raději
tvarohový nebo jablečný, tohle jsme už řešili mnohokrát – v jablečném
jsou kousky slupek a klienti se dusí a tvarohový je moc vlhký a
nedopečený.Sýr Satyr slaný – už nebudeme objednávat.
- Odd.D3 - špenát nebyl dobrý, hořký a bramborové knedlíky se škvarky –
škvarky tvrdé, příště budou plněny zase uzeným, bramborový salát –
tvrdý hrášek, dáme hrášku míň, tvrdost neovlivníme, už je takový z
výroby
- Odd.A3 – nedávat filé kostky, ale rybí filety, klientům víc chutnají.
Pochvala:
- Odd.D1 – rýže tří barev je moc chutná
- Odd.A3 – pochvala na jídlo, např. plíčka na smetaně – symfonie na chuťové
buňky a knedlíky pochoutka.
Přání:

- Omáčky
Podepsány sešity z oddělení a přečteny připomínky tam psané.
Jídelníčky na měsíc leden sestaveny pomocí nutriční terapeutky.
Další stravovací komise bude ve středu 6.ledna ve 13 hodin.

Nykodýmová Renata

V měsíci prosinci zemřeli:
Růžena Kalová
Bažena Švábová
Vlasta Soukupová
Anna Linková

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

Koncem roku 2015 odešla z domova pro seniory zaměstnankyně paní Helena
Ambrozová. Byla pracovitá, důsledná a k nám, klientům domova velmi
ohleduplná.
Přejeme ji v důchodu dlouhá léta pevné zdraví a rádi na ni zavzpomínáme.

manželé Vágnerovi

SVÁTKY - LEDEN
19.1. Drahomíra – Filipová
31.1. Emil – Bárta, Kubíček

NAROZENINY - LEDEN
1.1.

Marta Havlová
Anežka Lamačová

2.1.

Veronika Liznová

7.1.

Oldřich Němec

14.1. Ludmila Navrátilová
18.1. Marie Brziaková
Bohuslav Vágner
22.1. František Sláma
Vlasta Vávrová
24.1. Věra Lopourová
26.1. Jiřina Vágnerová
28.1. Jaroslava Rejchrtová
29.1. Marie Nádvorníková
30.1. Milada Srovnalová
31.1. Hana Veselé

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Oddělení A:
Poslední měsíc v roce 2015 jsme začali výrobou vánoční výzdoby na naše
oddělení. Po dvě prosincová odpoledne jsme se sešli na vánočních
kavárničkách. Na nich jsme si povídali o historii Vánoc, zavzpomínali na vánoční
časy našeho dětství, zazpívali si koledy, ochutnali cukroví, které jsme společně
upekli.
Pro tyto akce jsme zanedbávali trénink paměti a nácvik jemné motoriky, ale
v roce 2016 se těmto a dalším aktivitám začneme opět naplno věnovat.
Pavla Skoupá

Oddělení D:
Měsíc prosinec jsme využili jak jen to šlo, před návštěvou Mikuláše a čertů
s andělem jsme se pustili společnými silami do vánoční výzdoby. S výzdobou
nám hodně pomáhala naše paní zahradnice, které patří velké poděkování.
Samozřejmě, že děkujeme i klientkám našeho domova.
Jana Kranichová
4.12.2015
Mikuláš, anděl a čerti v tento den nezapomněli na nikoho s Mikulášskou
nadílkou. Navštívili i ležící klienty a předali vánoční balíčky.

10.12.2015
Nachystali jsme těsta na tradiční vánoční cukroví a děkujeme těm, co nám
pomáhali.

11.12. a 14.12.2015
Jsme se pustili do pečení cukroví na odd. D1, D2 i D3. Velký zájem klientů, kteří
nám pomáhali s pečením vánočního cukroví patří dík. Nasáli jsme vánoční
pohodu a čas vánoční v plném duchu. Každý z nás si připomněl domácí pečení
vánočního cukroví.
17.12.2015
Navštívili nás žáci ze základní školy „KŘIŽOVATKA“ a potěšili nás básničkami a
krásnými písničkami, mezi kterými nechyběli ani vánoční koledy.

15.12., 16.12. a 17.12. 2015 - Vánoční kavárničky na odd. D
Na vánoční svátky jsme si zavzpomínali na krásně vyzdobených kavárničkách.
Vánoční zvyky a pověry jsme si vzájemně připomněli na každém oddělení.
Vánoční atmosféru jsme prožili koledami a zavzpomínali, jak prožívali Štědrý
den oni sami u svých blízkých.

Jana Kranichová

Vystoupení souboru.
Krásnou vánoční atmosféru navodil náš soubor klientům domova pro seniory v
Lanškrouně a ve Svitavách.Práce všech zpěváků byla odměněna potleskem.
Krásná atmosféra vládla při koncertu v kapli domova pro seniory v Moravské
Třebové.Chtěla bych tímto poděkovat všem zpěvákům za trpělivost ,kterou mají
při přípravách programů a také za lásku s jakou prezentují náš repertoár.
Jarmila Stejskalová

28.12.2016 Rozloučení s rokem
Každý, kdo se s námi přišel rozloučit s rokem, mohl ochutnat grilované klobásky
a zahřát se vánočním punčem. Věříme, že se odpoledne vydařilo, líbilo se i Vám
a děkujeme všem, co přišli!

Vážení klienti,
do nového roku vám přejeme především hodně zdraví, radost a
lásku svých blízkých.
Zaměstnanci domova pro seniory.

