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Leden 

Jaroslav Seifert 

O křehké holi, kuté z ledu, 

jde leden, přítel neposedů; 

ti, uši skryté do beranic, 

se smíchem běží větrem vánic. 

 

To není hůl a rampouch ani, 

jejž najdeš v oknech po svítání, 

to starodávná píšťala je 

a ze všech nejsmutněji hraje, 

když do horkých ji vezmeš dlaní. 

 

O smutku zpívá v bílé kráse 

a ihned v slzách rozplývá se. 
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Úvodem,  

vážení a milí obyvatelé,  

dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za společně strávený rok 2017. 

Věřím, že jste v našem zařízení prožili v loňském roce aktivní a příjemné chvíle, 

alespoň v té míře, jak Vám dovoloval Váš zdravotní stav.  

Chtěl bych Vám poděkovat rovněž za vstřícný postoj v období, které pro naši 

organizaci znamená neustálý proces změn, ať již v oblasti organizačního 

uspořádání nebo v oblasti provozní, tedy provádění různých, nezřídka stavebních 

oprav a úprav. Zejména konec roku byl tradičně náročný, tentokrát nejen pro 

zaměstnance, ale také pro Vás, především z důvodu příprav na rekonstrukci části 

domova pro seniory a z toho vyplývající přestěhování části z Vás do náhradních 

pokojů. 

Domnívám se, že stěhovací akci, která překonala bezesporu i legendární film 

„Kulový blesk“ jste všichni zvládli na výbornou a nové ubytovací místnosti pro 

Vás jsou a budou po období letošního roku plnohodnotnou náhradou, i přes menší 

prostor, který nabízejí.  Samozřejmě nesmím zapomenout na nepostradatelný 

podíl našich zaměstnanců na stěhování, zejména zaměstnanců přímé péče, 

sociálního a zdravotního úseku, ale také úseku provozního, bez nichž by tento 

přesun byl sotva myslitelný.  

V novém roce nás čekají nové výzvy, přičemž tou zásadní, je bezesporu 

dokončení rekonstrukce dvou budov našeho domova tak, abychom další rok již 

začínali v novém, pro Vás výrazně vhodnějším a komfortnějším prostředí.  

Samozřejmě si uvědomuji, že nejen ubytování, ale i úroveň zdravotní a obslužné 

péče a v neposlední řadě také možnost kontaktu s Vašimi blízkými je určující pro 

Váš současný život. Proto dovolte, abych nejen za sebe, ale i všechny své 

spolupracovníky slíbil, že učiníme vše pro to, aby se Vám v našem domově nadále 

žilo co nejpříjemněji.  

Závěrem dovolte, abych Vám popřál mnoho štěstí, pohody, dobré nálady, ale 

hlavně pevné zdraví a hodně sil do nového roku 2018.  

 

         Mgr. Milan Janoušek 

          ředitel 



Zápis ze společného setkání obyvatel 

  

Setkání konané dne:   7.12.2017 

Místo setkání :    společenská místnost u recepce 

Přítomní  pracovníci :   Mgr. Milan Janoušek – ředitel organizace 

Bc. Romana Holasová – zástupce ředitele, 

vedoucí úseku přímé péče a sociální pracovnice 

Iveta Cinková – vedoucí zdravotního úseku 

                                                                             

Přítomní obyvatelé :     39 klientů     

 

Přivítání klientů a poděkování za zvládnutí situace spojené se stěhováním. 

 

Na společném setkání bylo projednáno: 

 Stěhování klientů je dokončeno. Všichni jsou již ubytovaní zde na budově 

A. Všechny zásadní věci spojené se stěhováním jsou hotové, teď už se 

dodělávají jen nějaké drobnosti. 

 Stavba se pomalu rozjíždí. Bude nutné dbát zvýšené opatrnosti při pohybu 

po areálu domova i zahrady. Každý bude seznámen s omezeními, které se 

nás všech budou týkat po dobu rekonstrukce. Do jisté míry omezený provoz 

bude platit po celý příští rok.  

 Po novém roce nás čeká zvýšení úhrad. Určitě to nebude od ledna, ale 

nejpozději od března určitě dojde k navýšení úhrad za ubytování. 

V návaznosti na zvyšování cen za potraviny jsme nuceni přistoupit také ke 

zvýšení úhrad za stravu. 

 Od 27.11.2017 jsme snížili kapacitu domova z 200 na 159 lůžek. 



 Velká společenská místnost bude po celý rok sloužit nejen jako jídelna, ale 

také jako centrální místnost pro konání všech společenských akcí, budou 

zde probíhat setkání ke stravě i setkání obyvatel pravidelně tak, jak jste 

zvyklí. 

 Pokud by někdo potřeboval dovybavit pokoj nějakým drobným nábytkem, 

řekněte nám to prosím. Na budově D je spousta drobných věcí, které pokud 

se nám podaří umístit sem na A, budeme rádi. I co se týká dekoračních věcí. 

Jednotlivé požadavky budeme řešit individuálně i vzhledem k propozici 

jednotlivých pokojů. 

 V termínu 18.-20.12.2017 bude odborná firma vyměňovat vstupní dveře u 

recepce, jak jsme vám již říkali dříve.  

 Od nového roku by měla recepce začít fungovat 24 hodin denně.  

 Paní Cinková informovala klienty, že je poslední možnost nechat se 

očkovat proti chřipce. Vzhledem k tomu, že všichni klienti teď bydlí na 

budově A, bude zde mnohem větší riziko přenosu nemocí. Prosím vás tedy, 

pokud bude někdo nachlazený, buďte ohleduplní k ostatním a zůstaňte na 

pokoji, aby se zabránilo šíření bacilů. 

 

 

Dotazy: 

 Když nemáme na patře malou kuchyňku (je z ní pokoj pro klienty), kde 

budeme mít ledničku? 

Na chodbě před pokojem, kde dřív byla jídelna. Tam je umístěna 

lednička pro klienty, je tak i lépe přístupná všem. 

 

 



Na leden chystáme přednášku o historii Moravské Třebové. Přednášet nám bude 

pan ing. Burian.  

Na závěr pan ředitel Milan Janoušek i zástupkyně ředitele paní Romana 

Holasová popřáli všem klientům krásné a klidné Vánoce a hlavně hodně 

zdraví do nového roku. 

Zapsala:  Erika Jarůšková   

V Moravské Třebové dne 7.12.2017 

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

V měsíci prosinci nastoupili do domova pro seniory: 

Karel Černušák 

 

  

 

 

 

V měsíci prosinci zemřeli:  

Milada Švarná 

Květoslava Králová 

Marie Kaderková 

Marie Vašková 

 



Narozeniny - Leden 

1.1. Marta Havlová, Vanda Pešlová  

7.1. Oldřich Němec 

13.1. Františka Duráková 

14.1. Ludmila Navrátilová 

17.1. Růžena Dopitová 

18.1. Marie Brziaková, Bohuslav Vágner 

22.1. Vlasta Vávrová 

25.1. Milada Rychlá 

26.1. Jiřina Vágnerová 

27.1.  Ladislav Stránský 

29.1.  Leopold Mazur, Marie Nádvorníková 

30.1.  Blanka Jůzová, JUDr. Milada Srovnalová 

31.1.  Hana Veselá 

 

 

 

 

 

 

 



Rekonstrukce začala 

Dlouho očekávaná a připravovaná rekonstrukce začala. Firma Fortex se pustila 

nejprve do rekonstrukce budovy „C“. S tímto je samozřejmě spojené jisté 

omezení v prostorách zahrady domova. Prosíme proto, abyste při pohybu 

v areálu domova dbali zvýšené opatrnosti. 

 

                                     



Veselé vánoční hody…………………. 

Bohužel jak pro koho! 

Pro mne určitě ne, protože 20. prosince mi zemřela manželka a aby toho nebyl 

konec, 30.12. měla kremaci. Vždycky jsem se považoval za chlapa, který vždy stojí 

nad situací a najednou se ve mně něco zlomilo. Najednou mne všechno přestalo 

bavit, nejraději bych seděl někde s flaškou a uchlastával se. Naštěstí na mně 

vystartovali moji sourozenci, bráška a ségra, kteří to asi tušili a „nakopali mi 

zadek“. Zatracená bando, zase jsem vám oběma ne zavázán, ale doslova 

zauzlován! Nebýt vás………….. 

Možná asi vzpomenete, jak jsem psal o elektrické dráze u nás a o nejstarší 

elektrické mašině v Bavorsku, že je ta nejstarší na světě? Ale on to byl, vážení, 

totální KEC! 

Jo zapomněl jsem se Vám pochlubit, že ta moje sbírka mašinek rozrostla na 22 

kousků. Jako poslední mi přišla mašinka z USA, a když jsem si přečetl popisku, tak 

jsem šel pomalu do kolen: ta mašinka se proháněla po atlantickém pobřeží 

v době, kdy v Evropě jezdily dostavníky, a okolo trati mlátili dozorci černé otroky 

na plantážích. Lidi, já jsem čuměl „jak puk“. A navíc ono to jezdilo jak na střídavý, 

tak na stejnosměrný proud. Když se tak člověk hrabe v tom katalogu, tak se 

dovídá mnoho zajímavého. Třeba o tom, že elegantní rychlíkovky jdou za pár let 

do „šmelcu“ nebo do „muzea“, zatímco „nádeníci“ jak Švýcarský „Krokodýl“, 

tahající rychlíky přes Alpy, nebo norskošvédské tahače E 91, které valí vlaky se 

železnou rudou z Kiruny do přístavu Narvik od roku 1926, nebo naše 

„Laminátky“, které po tolika letech a po náležitých opravách dosluhují na 

lokálkách na Vysočině. Holt zlaté české ručičky! 

Tak to je zatím všecko, příště budu pokračovat.                      Vláďa Švanda Dostál 



Sněhulák 

Za okny tiše vločky padají 

a dětská srdéčka se radují, 

tvářičky venku vzrušením se rozhoří, 

ručky dychtivě do sněhu se zaboří, 

 

do práce se s chutí dají 

a za chvíli sněžný obr stojí. 

Místo očí uhlíky, místo nosu mrkvičku, 

rukou svírá z křovin metličku, 

 

na krk mu dají teplou šáličku, 

na hlavu pak šumnou čepičku; 

že jim zbyly pěkné uhlíky, 

dostane čtyři velké knoflíky.- 

 

Černými očky do kraje se dívá, 

dřevěnými ústy mile se usmívá. 

Zrána vidí tam, kde cesta se stáčí, 

pod nůší shrbená žena těžce kráčí. 

 

Na trh jde, plody práce prodávat, 

v tuhé zimě ztuhlá postávat. 

Přemýšlí, zda bude moct brzy domů jíti, 

ratolesti své dobrotami poděliti. 



 

 

Navečer z chaloupky se jásot ozývá, 

když maminka z nůše dárečky rozkrývá. 

Obrovo sněžné srdce též prudčeji bije, 

když to štěstí jejich tajně pozoruje. 

 

Bledý měsíc své třpytné světlo rozlívá, 

hvězdný roj cestami svými klidně uplývá. 

Ticho noci se nese do dáli i široka, 

jen občas pes – věrný strážce – kdesi zaštěká… 

 

      MK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karel Černušák 

I/2018 

 

 

 



Volnočasové aktivity 

 

5.12.2017 

5. prosince k nám zavítaly studentky ISŠ Moravská Třebová a přivedly s sebou 

Mikuláše. A to hned dva! Měly pro nás připravené krátké vánoční vystoupení 

plné povídání a písniček. Mikuláši se svými pomocníky potom navštěvovali 

klienty na pokojích, a protože byli všichni hodní, každý dostal malé mikulášské 

překvapení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.12.2017 nás již tradičně přišly navštívit děti ze ZŠ Křižovatka, kteří si pro nás 

připravily vánoční pásmo básniček a koled. 

 

 

 

 

11.12.2017 Pečeme vánoční cukroví 

K vánocům patří cukroví, a proto jsme se sešli, abychom provoněli náš Domov 

pro seniory. Práce nám šla pěkně od ruky, napekli jsme vanilkové rohlíčky a 

pracky. Pro příjemnou vánoční atmosféru jsme k naší práci poslouchali vánoční 

koledy. 

 



Ve středu 13.12. nás navštívily maminky, a také jejich děti, z obchůdku „Levou 

zadní“. Přinesly všem klientům drobné dárečky jejich vlastní výroby. Před jejich 

nápadem a realizací smekáme klobouk a děkujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.12.2017 dopoledne k nám zavítaly děti z mateřské školy Jiráskova v 

Moravské Třebové se svými učitelkami a paní ředitelkou. Připravily si pro nás 

představení plné písniček a básniček a zahrály nám andělskou pohádku. 

 



18.12. – 20.12.2017 Vánoční kavárničky 

Rok se s rokem sešel a my jsme se sešli na oblíbených vánočních kavárničkách. 

Zavzpomínali jsme si vánoční tradice a zazpívali  jsme si vánoční koledy. 

Na kavárničkách nás také čekalo překvapení a to, že v pondělí nás navštívila 4 

děvčata se svojí paní učitelkou, které přišly zahrát a zazpívat. V rámci projektu 

Ježíškova vnoučata tím plnily přání panu Františkovi, který si přál, aby mu 

někdo zahrál jeho oblíbenou písničku „Když mladý horník do práce kráčí“. 

Děvčata zahrály a zazpívaly nejen tuto písničku, ale i spoustu dalších krásných 

vánočních koled a písní. 

Ve středu na kavárničku přišly k nám děvčata z tanečního studia PS Háčko se 

svojí lektorkou paní Helenou Gálovou. Miniformace Alegria Chiko nám 

zatancovala flamenco. Bylo to ohnivé a moc krásné vystoupení. 

 



 

 



 

 

 

 



 

29.12.2017 Rozloučení s rokem 

I letos proběhlo tradiční rozloučení se starým rokem. I přesto, že jsme teď velmi 

znevýhodněni nedostatkem místa, účast  byla velká. Tato akce si očividně drží 

přední místo v oblíbenosti. A to jsme rádi. Punč byl výborný, klobásky správně 

ogrilované, úsměvy ve tvářích vypovídající. 

A konalo se i překvapení v podobě návštěvy „ježíškova vnoučete“, který přinesl 

svůj dárek osobně. Děkujeme. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


