
 

   JITŘENKA 

      Leden 2017
 

 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. 

 Lenivého tahá mráz za nos, před pilným smeká. 

 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. 

 Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodněší. 

 Holomrazy - úrody vrazi. 

 Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.

 

 



Zápis  z  jednání  komise  obyvatel  domova  pro  seniory  ze dne 

2.12.2016 

 

Přítomní :     A  Vladimír Dostál,  Judita Kothajová,  

                      D      Ludmila Třísková,  Katarina Savočková, Emilie Urbášková 

 

Zaměstnanci : Mgr. M. Janoušek Bc. R. Holasová, I. Cinková, Bc. E. Jarůšková, P. 

Richter  

 

1) Informace, dotazy, sdělení :  
p. Mgr. Janoušek  informoval – výbor obyvatel bude otevřenou formou a  

uskuteční se vždy první čtvrtek v měsíci v 10:00 hod., v malé kulturní 
místnosti budovy A u recepce 

- od 1.1.2017 dojde k organizační změně rozdělení na zdravotní péči a 
přímou obslužnou péči 

 dále je změna ve vedení :  

 hlavní vedoucí zdravotní péče je p. I. Cinková 

 vedoucí zdravotní péče na budově A p. M. Horáková 

 vedoucí zdravotní péče na budově D p. I. Šiborová 

  hlavní vedoucí přímé obslužné péče je p. Bc. R. Holasová 

 na budově A bude vedoucí přímé obslužné péče p. R. Černá a na 
budově D p. K. Schoberová 

2) Připomínky 
budova D – malá teplota na pokojích 
budova A – malá teplota na pokojích, dát těsnění do oken 
budova D – oddělení D1 -chodba – je potřeba doplnit do dveří těsnění 
chladný vestibul – rozbité vchodové dveře 
budova A – v koupelně opakovaně praskají žárovky – bude informována údržba 
p. Mgr. Janoušek a p. P. Richter sdělil, že od 5.12. by se měly doplňovat a měnit 
radiátory v některých pokojích 
 

PŘÍŠTÍ SETKÁNÍ KOMISE OBYVATEL :    Ve čtvrtek  5.1.2016 

v 10,00hod,v   malé  společenské místnosti  budova A.    

Zapsala :  Z. Kolářová 



Narozeniny - Leden 

1.1. Marta Havlová, Anežka Lamačová  

7.1. Oldřich Němec 

13.1. Františka Duráková 

14.1. Ludmila Navrátilová 

18.1. Marie Brziaková, Bohuslav Vágner 

22.1. František Sláma, Vlasta Vávrová 

24.1. Věra Lopourová 

26.1. Jiřina Vágnerová 

27.1.  Ladislav Stránský 

29.1.  Leopold Mazur, Marie Nádvorníková 

30.1.  Blanka Jůzová, JUDr. Milada Srovnalová, Hana Veselá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V měsíci prosinci nastoupili do domova pro seniory: 

Marie Svojanovská z Moravské Třebové 

Marie Bílková ze Svitav 

František Přikryl z Koclířova 

Josef Šimek z  Moravské Třebové 

Lubomír Krhovský ze Svitav 

 

  

 

V měsíci prosinci odešli z domova pro seniory: 

Alexander Tobiáš 

 

 

V měsíci prosinci zemřeli:  

Milada Bednářová 

Milada Vojtová 

Marie Pešová 

Anna Vašková 

Ondřej Kúkol 

 



Volnočasové aktivity 

 

 

5.12.2016  v tento den proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromku. 

Zazpívali jsme si známé koledy, kterými jsme vnesli vánoční atmosféru do 

našeho domova. 

 

 

 

 



7.12.2016 vystoupení žáků ZŠ Křižovatka. Pěkné vánoční vystoupení si pro nás 

připravili žáci ZŠ. Známé koledy jsme si zazpívali společně. 

 

 

 

 

13.12.2016 vystoupení dětí z Dlouhé Loučky. S vánočním pásmem o betlému, 

kde přišel na svět Ježíš. Na samotný závěr zazpívaly známé koledy a největším 

překvapením byly vánoční dárky. Každý, kdo se přišel na vystoupení podívat, byl  

obdarován pěkným dárkem. Tyto dárky nám darovali obyvatelé Dlouhé Loučky. 

Moc děkujeme. 



 

 

15.12.2016 pečení vanilkových rohlíčků. K vánočním svátkům samozřejmě patří 

tradičně vánoční cukroví. Vanilkové rohlíčky nám provoněly chodby na 

odděleních ,,D“. 

 

19.,20. a 21.12.2016 Vánoční kavárničky D1, D2, D3 . Jako každý rok, tak i letos 

jsme se sešli na vánočních kavárničkách. Magické kouzlo Vánoc je dotvářeno 

zvyky, zvyklostmi a pověrami. Povídali jsme si o vánočních tradicích Českých 

Vánoc. Při kávě či čaji jsme ochutnali vanilkové rohlíčky. Zazpívali jsme si 

společně koledy a popřáli si pěkné prožití vánočních svátků. 

 



 



 

20.12.2016 vystoupení studentů z Gymnázia. Každý rok nám přijdou zazpívat 

studenti Gymnázia známé koledy se svým pěveckým souborem. Děkujeme za 

úžasný zážitek. 

        Jana Kranichová 

 

 

 

Na vánoční svátky jsme se na odd. ,,A“  začali připravovat již začátkem 

prosince. Společně jsme připravili zimní výzdobu z větviček a ozdob. Na 



vánočních kavárničkách jsme ochutnali vanilkové rohlíčky, které jsme společně 

upekli, uvařili jsme si kávu a čaj, povídali jsme si o všem co se týká vánoc. 



 



 

Rozloučení se starým rokem proběhlo 29.12.2016. Zde se sešli klienti z oddělení   

A i D, společně si popovídali, dali si punč a klobásu. 

 

V roce 2017 plánujeme trénovat paměť, jemnou motoriku, budeme si povídat, 

číst, scházet na různých společenských akcích. 

 

         Pavla Skoupá. 

         

 



 

 

 

 

 

 

Rok plný pohody, štěstí 

a zdraví Vám přejí 

zaměstnanci Domova 


