JITŘENKA
Březen 2019

Březen bez vody - duben bez trávy.
Suchý březen, studený duben, mokrý máj - bude v stodole ráj.
Březen suchý, duben mokrý a květen větrný pytle obilím a sudy vínem naplní.
Mokrý březen od rolníků nenáviděn.
Na déšť březnový následuje požehnání boží.
Mnoho dešťů březnových - hubené léto.
Jak prší v březnu, tak také v červnu.
Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce.
Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj.

Zápis ze společného setkání obyvatel
Setkání konané dne:
Místo setkání:

21.2.2019

společenská místnost A3

Přítomní pracovníci:

Mgr. Milan Janoušek – ředitel

Bc. Romana Holasová – zástupce ředitele, vedoucí úseku
přímé péče a

sociální pracovnice

(P. Koutná, J. Kranichová, Z. Kolářová)
Přítomní obyvatelé:

37 klientů

Pan ředitel přivítal klienty
7.3.2019 v době od 13:00 do 16:00 hodin proběhne v domově Den otevřených
dveří.
Stěhování klientů na budovu D bude probíhat od 11.3.2019. V týdnu od 11.3. do
15.3. by se měli přestěhovat všichni klienti, kteří budou ubytovaní na podlaží D3.
V týdnu 18.3. až 22.3. se budou stěhovat klienti na oddělení D2 a v období 25.3.
až 29.3. klienti na oddělení D1. Tyto termíny jsou orientační, mohou se měnit
podle aktuální situace.
Rádi bychom do stěhování zapojili také rodinné příslušníky, kteří by mohli svým
příbuzným se stěhováním pomoci.
Co se týká ubytování, snažíme se vyhovět vašim individuálním požadavkům,
samozřejmě s ohledem na ubytovací prostory a kapacitu.
Klienti, kteří se budou na budovu D stěhovat, budou mít možnost si prostory
prohlédnout předem. Termíny prohlídek budou s klienty domlouvat klíčoví
pracovníci a volnočasové pracovnice.

Na budově D vzniklo více jednolůžkových pokojů. Dvoulůžkové pokoje zůstaly
rozměrově stejně veliké, mají širší vstupní dveře, takže je někde problém s
nábytkem. Do některých pokojů se musí vyrobit nábytek na míru.
Budeme rádi za vaše postřehy a podněty na zlepšení prostředí budovy D.

Paní Holasová informovala, že letošní rok se zdá, že se nám vyhnula chřipková
epidemie. Oproti minulému roku, kdy musel být domov uzavřen návštěvám.

4.3.2019 projde domovem tradiční masopustní průvod masek.

Dotazy:
Proč se na D udělalo tolik jednolůžkových pokojů?
Jednolůžkové pokoje přinášejí klientům větší komfort. Trendem je nabízet
právě jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zázemím. A také z vaší strany
máme hodně požadavků spíše na jednolůžkové pokoje.

Můžeme na „D“ používat svoje elektrospotřebiče?
Určitě ano. Na celé budově je nově rozvedená elektroinstalace. Jedním
z důvodů rekonstrukce byly zastaralé a nevyhovující elektrorozvody, kvůli
kterým jste zde dříve nemohli využívat svoje drobné elektrospotřebiče.

Jak to bude s televizemi?

Vaše TV přijímače se budou stěhovat zároveň s vámi. Je ale možné, že hned
v den přestěhování nebudete mít TV zapojenou. Stěhovat se bude hodně klientů a
nebudeme personálně stíhat zapojit tolit TV naráz. Prosíme Vás o pochopení,
pokud budete mít svoji TV zapojenou až v průběhu dalších dní. Každopádně
budou fungovat TV umístěné ve společných prostorách.

A budou se pořád dělat ty revize elektrických spotřebičů?
Ano, revize elektrospotřebičů se dělají pravidelně 1x za rok až dva podle
typu spotřebiče.

Budou tam i ledničky?
Ano, budete mít k dispozici společné ledničky.

Další setkání se uskuteční 7.3.2019 v 10:00 hodin.
Děkujeme Vám za účast a hezký den

Zápis provedla: Zuzka Kolářová a Erika Jarůšková

Společné setkání obyvatel ohledně stravy
Dne: 13.2.2019
Přítomni:
- Klienti:
- Zaměstnanci:

36
Mgr. Milan Janoušek, Bc. Romana Holasová, Ilona
Bednárová, Petr Jančí

Úvod: Přivítání klientů
Poznámky ze sešitů:
Musíme mít pořád ten stejný čaj? Už ho máme dost.
- Střídáme různé příchutě čaje. Nevaříme stále ten stejný. Reagujeme
například i na zvýšený počet nachlazení, kdy připravujeme zázvorový čaj.
- Na setkání obyvatel se všichni přítomní shodli, že jim čaj nevadí, že je
dobrý.
Pochvala za plněný bramborový knedlík.
- Děkujeme, rádi vyřídíme v kuchyni
Jáhlová kaše měla být s meruňkami, ale nebyla tam ani jedna.
- Rozhodli jsme se do kaše meruňky rozmixovat, aby byly rovnoměrně
rozmístěné a dostali jste v porci všichni stejné množství meruněk.
Pochvala za prejt a kroupy k večeři. Bylo to výborné, moc jsme si pochutnali.
- Děkujeme za pochvalu a rádi vyřídíme kuchařkám a kuchařům.
Nešlo by místo jáhlové kaše udělat třeba zapečenou rýži s křížalama?
- Zapečenou rýži s ovocem budete mít na večeři v brzké době. Snažíme se
jídla střídat, abyste měli pestrý jídelníček.

Diskuse na setkání:
Párek, který byl k hrachové kaši, byl příliš tuhý a suchý.
- Byl to klasický liberecký párek. Snažíme se střídat liberecký párek, dietní
párek nebo opečený salám, třeba český nebo gothaj. Někdo má raději
takový párek, někdo jiný.
Paní Bednárová se ptala klientů, jak jim chutná šunka, protože zaslechla ohlasy,
že šunka je příliš mokrá.
- Někomu chutná, někomu méně, někdo by upřednostnil suchý salám nebo
uzené maso. Záleží na chuti.
Paní Bednárová reagovala tím, že se uzeniny na jídelníčku střídají, čímž je
zajištěno, že si každý svoji oblíbenou uzeninu najde.
Nedávno jste měli na večeři rybí závitky. Jak Vám chutnaly?
- Klienti se shodli, že byly výborné, moc chutnaly.
Paní Bednárová na podnět jedné klienty připomněla, že se blíží popeleční středa,
což by měl být půst. V jídelníčku ten den najdete na snídani koblihy a na oběd
nudle s mákem.
Přání:
Ražničí
Chleba se sádlem
Segedínský guláš
Zelňačka
Krupicová kaše
Klienti byli seznámeni s jídelníčkem na březen, byl přijat bez připomínek

V měsíci únoru nastoupili do domova pro seniory:

Jiří Křetínský

V měsíci únoru zemřeli:
Vlasta Moravcová
Anežka Pinkavová
Olga Novotná
Františka Kocarov

z

Moravské Třebové

SVÁTKY - BŘEZEN
2.3.

Anežka – Dvořáčková, Hochmanová

6.3.

Miroslav - Durák

9.3.

Františka – Duráková, Chaloupková, Kocarová, Veselá

13.3. Růžena – Procházková,Rozehnalová,Stasiowská, Studená,
Topolovská, Vyroubalová
15.3.

Ida – Strnadová

18.3. Eduard - Hlaváč
19.3.

Josef – Buďa,Gruber, Nečesánek, Ošťádal, Šimek, Korčák

NAROZENINY – BŘEZEN
3.3. Božena Wernerová
4.3. Ludmila Nečasová
6.3. Katarína Savočková ml.
21.3. Marie Kašparová
27.3. Rosvita Tesařová
Josef Gruber

Volnočasové aktivity
12.2.2019 Promítání vánočního koncertu našeho pěveckého souboru
Dnešní odpoledne jsme shlédli vánoční koncert z kaple. Koncert se vydařil a Ti,
co se přišli podívat, tak se jim vystoupení líbilo.

13.2.2019 Vaříme kompot
Uskladněná jablíčka z naší zahrady DpS jsme oloupali a nakrájeli. Uvařili jsme
jablečný kompot, na kterém jsme si pochutnali k odpolední svačině. Děkujeme
všem, nám pomáhali.

19.2.2019 Prohlížení fotek z akcí DpS
Všichni Ti, co navštěvují společné akce konané v našem domově si přišli
prohlédnout fotografie. Bylo to pěkně strávené odpoledne, sešli jsme se
v hojném počtu.

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

Dlouhodobá předpověď počasí na březen 2019
Měsíc březen bude pravděpodobně teplotně mírně nadprůměrný a srážkově
průměrný. V horských polohách se očekávají srážky sněhové, v nížinách spíše
dešťové. Avšak sníh může překvapit i zde. O svá práva se ale pomalu začne
hlásit jaro, které nastává 20.3. pozdě odpoledne.
1. - 10.3. V první dekádě března nás zřejmě, po extrémně teplém závěru února,
očekává proměnlivé a relativně teplé počasí s denními teplotami okolo 2 °C až
10 °C. Možná i vyššími. Na horách srážky sněhové.
11. - 20.3. Ve druhé březnové dekádě bude opět proměnlivé počasí. Slunečné
dny budou střídány dny deštivými, v horských oblastech se nedá vyloučit ani
možnost trvalejšího sněžení. Denní maxima se budou pohybovat okolo 5 až 10
°C, výjimečně by teplota mohla vystoupit až k +15 °C (např. v roce 2018 bylo
11.3. v Praze-Karlově naměřeno neuvěřitelných +19,5 °C).
Později bude opět zataženo s přeháňkami a denními teplotami jen okolo 3 až 10
°C. Výjimečně mohou teploty spadnout i k nule a nebo do záporných hodnot (v
roce 2018 v noci z 19. na 20. klesla teplota na Jizerce na -20 °C a v Liberci na -

10 °C). Na konci druhé dekády a nebo nejpozději v prvních dnech třetí dekády
teploty opět vystoupí k +10 °C a možná až na +14 °C. V horských oblastech
budou teploty stále pod bodem mrazu.
21. - 31.3. Poslední dekáda měsíce březen bude také pravděpodobně značně
proměnlivá s denními teplotami okolo 10 °C, ke konci měsíce možná až +15 až
+20 °C, ale se zvětšenou oblačností. Letošní zima tak bude, co se množství
sněhu týče, spíše nadprůměrná. Teplotně bude průměrná až nadprůměrná.
Astronomické jaro letos nastává 20.3. ve 22 hodin a 58 minut

Zdroj: internet

Zdroj: internet

Březen
Jaro se halasně ozývá,
sluníčko síly nabývá,
často se už mile směje.
Vzduch se velkou touhou chvěje

do žití mocnou sílu dát,
přírodě pilně pomáhat,
by zbytku zimy se zbavila
a do krásy se rozvila.

Břízky se pěkně zelenají,
zlaté třásničky jehněd se kolébají
v pohlazení vánku.
Stopy sněhu již mají na kahánku.

Ptáci o překot štěbetají,
velkou radostí oplývají,
pro ně nastal lásky čas –
po družkách ohlédnout se zas.

I my odkládáme kabáty,
bereme hrábě a lopaty,
bychom staré vše odstranili,
pro nové časy připravili.

I v lidských srdcích ledy tají,
zvlášť staří tělem i duší ohřívají,
vlahé paprsky vyhledají.
Mladí odvážné plány snovají.

Ať stále ten optimistický vír
z nás vychází
a štěstí a mír
ať nás stále dále provází.

M . Krčilová

