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Studený prosinec - brzké jaro.
Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní.
Když prosinec bystří, po vánocích jiskří.
Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba báti.
Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly.
Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají zimu mírnou.
Jaký prosinec - takový červen.
Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry.
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.

Zápis z jednání komise obyvatel domova pro seniory ze dne
11.11.2016
Přítomní :

A
D

Vladimír Dostál, Judita Kothajová,
Ludmila Třísková, Katarina Savočková, Emilie Urbášková

Zaměstnanci : Mgr. M. Janoušek Bc. R. Holasová, I. Cinková, Z. Kolářová DiS.
1) Informace, dotazy, sdělení :
p. Mgr. Janoušek znova připomenul, že od nového roku by byl výbor
obyvatel pojat otevřenou formou, aby své názory mohli sdělit i ostatní
obyvatelé. Bylo by to vždy první čtvrtek v měsíci. Hodina bude
upřesněna.
p. Bc. Romana Holasová informovala, že od ledna 2017 se budou zvyšovat
úhrady za ubytování, na odd. A - o 7Kč a odd. D – o 4Kč
Dále informovala: při rekonstrukci oddělení D v roce 2018, by se měla
navýšit počet jednolůžkových pokojů

Z. Kolářová – informovala o akcích, které budou probíhat v měsíci prosinci jako
budou např. Mikulášská nadílka, pečení cukroví, vystoupení dětí a jiné.

PŘÍŠTÍ SETKÁNÍ KOMISE OBYVATEL :

V pátek

2.12. 2016 v 9,00hod,v

budova A.
Zapsala : Z. Kolářová

malé

společenské místnosti

SVÁTKY – PROSINEC
1.12. Iva - Báčová
2.12. Blanka - Jůzová
5.12. Jitka - Nácovská
8.12. Květoslava – Kalandrová, Konyvková, Králová
10.12. Julie – Malinová, Kolaříková
28.12. Bohumila - Luterová
29.12. Judita – Kothajová
Narozeniny - Prosinec
1.12. Marie Kopecká
7.12. Bohumil Kalina
8.12. Ladislav Kothaj
13.12. Marie Dořmanová
22.12. Augustin Kratochvíl, Anna Pokorná
23.12. Anežka Dvořáčková, Jarmila Kehýková
25.12. Josef Korčák
27.12. Františka Brdíčková

V měsíci listopadu nastoupili do domova pro seniory:
Zdeněk Báča

ze

Svitav

Marie Kašparová

z

Březové nad Svitavou

V měsíci listopadu zemřeli:
1.11. Jaroslava Rejchrtová
5.11. Emil Kubíček
11.11. Ladislav Konečný
14.11. Emilie Dürrová
22.11. Drahomíra Sychrová
30.11. Zdeněk Báča

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
CANISTERAPIE
Je léčebný kontakt psa a člověka. Pes, už jen svojí přítomností dokáže vyvolat
dobrou náladu. Tuto dobrou náladu nám vnesla do našeho domova paní Jitka
Ottová se svojí BORKOU.
Chodili jsme po pokojích na odd. A i D.
Klienti dávali Borce pamlsky, které přinesla její panička. Také ji česali a mazlili se
s ní. Každých 14 dní nás bude BORKA nadále navštěvovat.

Jana Kranichová

Oddělení ,,A“
1.11. a 2.11. 2016 jsme se sešli při příležitosti ,, Památky zesnulých,“
připomněli jsme si tradice spojené s tímto svátkem a zavzpomínali na naše
blízké, kteří již nejsou mezi námi.
I nadále pracujeme individuálně na pokojích s klienty upoutanými na lůžku.
Společně vyrábíme zimní výzdobu.

Pavla Skoupá

Oddělení ,,D“
Vánoční svátky jsou již za dveřmi, tak všechny šikovné ruce nám pomohly
vystřihovat hvězdičky a andílky na výzdobu chodeb oddělení D.

Volnočasové aktivity v měsíci listopadu jsme zaměřovali na cvičení paměti,
jemné motorice, oblíbeným společenským hrám.

Jana Kranichová

27.11.2016 byla první adventní neděle -naděje. Soubor zpěváků našeho
domova měl tu možnost pozdravit a potěšit písní všechny ty lidi,kteří přišli na
náměstí T.G. Masaryka.Přesto,že na nás došla řada o dvacet minut později než
bylo plánováno,nikoho to neodradilo a na zpěvu nebylo znát,že byla zima a
foukal ledový vítr.Všem moc děkuji za odvedenou práci a těším se na
vystoupení ve Svitavách 13.12.a 17.12. v kapli.
Jarmilka Stejskalová

Dobrý den, chci vám všem, kteří jste se podíleli na programu Adventního trhu
velmi poděkovat, program už byl podle mě na profesionální úrovni - všichni se
bavili, radovali a koukali na vás opravdu s nadšením, což jde vidět z fotek, které
vám posílám. Navíc přišly odezvy a lidé velmi program chválili :-)
Ještě jednou všem děkuji a doufám, že vás opět mohu poprosit o spolupráci v
příštím roce.... Jana Fabianová

Příjemné prožití vánočních svátků
a pohodový rok 2017
Vám všem přejí zaměstnanci
Domova pro seniory.

