
 

   JITŘENKA 

Březen 2018 
 

 

    Masopust držíme, 

    nic se nevadíme 

    pospolu. 

 

   Proč bychom se hádali, 

   když jsme se tak shledali 

   poznovu. 

 

  V dobrém jsme se sešli, 

  rádi jsme se našli 

  pospolu. 

 

 Dříve než se rozejdeme, 

 ještě k sobě připijeme 

 poznovu!  
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Společné setkání obyvatel ohledně stravy 

 

Dne: 14.2.2018 

Přítomni - počet klientů: 32 

- zaměstnanci domova: Ilona Bednárová, Petr Jančí 

Zápis: 

Paní Bednárová klienty přivítala. 

Do březnového jídelníčku nám už zasahují Velikonoce, takže se budeme snažit 

opět dodržet tradice, co se stravování týká. 

Po dobu výpadku kuchyně (z důvodu rekonstrukce), budeme zajišťovat stravu 

z jiné kuchyně. Jako nejpravděpodobnější se jeví kuchyně nemocnice. Je nám 

nejbližší svojí skladbou jídel včetně diet. Mají také celotýdenní režim včetně 

snídaní a večeří. 

O navýšení stravovací jednotky jste už mluvili i s panem ředitelem, takže jen 

připomínám, že ke zdražení dojede od 1.3.2018 a to na 143,-Kč 

Pekárna, která nám dodává pečivo, zahájila výrobu Slovenského chleba. Pro nás 

ho pečou ve středu a v pátek. Z Vašich reakcí zatím vyplývá, že je oblíbený.  

Seznámení s jídelníčkem na březen. Byl přijat bez připomínek. 

Připomínky ze sešitů z oddělení: 

- Kapustová polévka s klobásou – byla výborná 

 Děkujeme, vyřídíme v kuchyni a jsme rádi. 

- Hovězí polévka, uzená pečeně a bramborová kaše – vše bylo výborné, všem 

moc chutnalo. 

 Děkujeme 

- Špenát, králík – bylo to výborné, maso měkké. 



- V neděli byl tvrdý chleba 

 Ano, o tom víme. Z kuchyně už to hlásili. Budeme kontaktovat 

dodavatele, protože toto se děje jen o víkendu. Budeme to řešit, 

aby se taková situace neopakovala. 

- Vaříte výborné knedlíky. Velká pochvala. 

 Děkujeme moc a vyřídíme v kuchyni. 

Dotazy: 

- Jak to bude se snídaněmi a večeřemi, až bude zavřená kuchyně? 

 Veškeré jídlo bude zajištěno dodavatelskou kuchyní. 

Přání: 

Smažený květák s bramborama 

 

 

 

 

Smažené žampiony 

 

 

 

 

Hanácké koláče 
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Děkujeme, že jste přišli, děkujeme za Vaše připomínky a samozřejmě velmi 

děkujeme za pochvaly. 

 

Hezký den a na shledanou za měsíc       

    

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Život je šance – využij ji 

Život je krása – obdivuj ji 

Život je blaženost – užívej ji 

Život je sen – uskutečni ho 

Život je výzva – přijmi ji 

Život je povinnost – naplň ji 

Život je hra – hraj ji 

Život je bohatství – ochraňuj ho 

Život je láska – potěš se s ní 

Život je záhada – pronikni ji 

Život je slib – splň ho 

Život je smutek – překonej ho 

Život je hymna – zpívej ji 

Život je boj – přijmi ho 

Život je štěstí – zasluž si ho 

Život je život – žij ho. 

sv. Matka Tereza 
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Od pondělí 12. února 2018 až do odvolání  

platí v domově pro seniory Moravská Třebová 

ZÁKAZ NÁVŠTĚV 

 

Důvodem uvedeného opatření je silný nárůst chřipkových onemocnění 

v minulých dnech v Pardubickém kraji, kde počet onemocnění přesáhl 

epidemický práh. 

Zákaz návštěv je ochranným preventivním opatřením proti hromadnému šíření 

chřipky v prostředí pobytového zařízení sociálních služeb.   

Opatření bude ukončeno neprodleně po zlepšení epidemiologické situace. 
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V měsíci únoru nastoupili do domova pro seniory: 

Libuše Vacková z  Moravské Třebové 

Anděla Hadvigová ze  Svitav 

Josef Gruber z  Radiměře 

 

  

 

 

 

 

V měsíci únoru zemřeli:  

Milan Lacina 

Marie Dvořáková 

Marie Kopecká 

Lubomír Popelka 

Jiřina Vágnerová 

 

 

 

 



Svátky – Březen 

2.3. Anežka  – Hochmanová, Dvořáčková, Pinkavová, Nešická 

6.3. Miroslav – Durák 

9.3. Františka – Veselá, Duráková, Chaloupková, Kocarová 

11.3.  Anděla – Hadvigová 

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

15.3. Ida – Strnadová 

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

  

 

 

Narozeniny - Březen 

4.3. Ludmila Nečasová 

6.3. Katarína Savočková ml. 

8.3.    Anna Marková 

21.3. Marie Kašparová 

27.3. Rosvita Tesařová, Josef Gruber 

 

 

 

 



Nařízení ředitele pro klienty i zaměstnance  

Sociálních služeb města Moravská Třebová 

 
- V areálu Sociálních služeb města Moravská Třebová probíhá v období od 

3.1.2018 do ukončení stavebních prací (předpoklad 31.12.2018) rekonstrukce 

budovy C (Svitavská 14) a budovy D (Komenského 297/54). 

 

- Stavební práce budou probíhat v čase od 6:30 hod do 18:30 hod 

Pracovníci stavby se budou v areálu pohybovat v čase od 6:00 hod do 19:00 hod 

 

- Po dobu rekonstrukce je přístup do areálu Sociálních služeb města 

Moravská Třebová pro zaměstnance, návštěvy, dodavatele, zájemce o službu 

pouze z ulice Svitavská nebo vchodem vedle vjezdové brány u kantýny.  

 

- Obyvatelé domu s pečovatelskou službou mohou nadále využívat také 

vchod u penzionu. 

 

- Vozidla stavby mají přístup do areálu branou od Gymnázia, odtud se budou 

pohybovat převážně směrem k rekonstruovaným budovám D a C. Zde dochází ke 

zvýšenému riziku střetu s vozidlem stavby při křížení cest k provozním  

a skladovým úsekům a ke kontejnerovým stáním. 

Klienti jsou proto povinni dbát zvýšené opatrnosti při pohybu na 

komunikacích v celém areálu Sociálních služeb. 

Zaměstnanci jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti při pohybu na komunikacích 

v celém areálu Sociálních služeb a dodržovat bezpečnostní pokyny nadřízených 

zaměstnanců a zaměstnanců zhotovitele a dále používat osobní ochranné pracovní 

pomůcky dle Vnitřních pravidel zaměstnavatele.  

 



- Stavební firma bude provádět shoz materiálu převážně krytým shozem, 

přesto bude docházet ke zvýšené prašnosti a hlučnosti. V areálu jsou umístěny 

kontejnery na zeminu a suť z bouracích prací. 

 

- V budově C zůstává po dobu rekonstrukčních prací v provozu kuchyň  

a prostory provozně navazující na kuchyň. Do jídelny je pro zaměstnance a ostatní 

strávníky zhotoven nový vstup přímo ze zahrady. 

 

- Budova D je přístupná pouze stavební firmě. 

 

- Staveniště, zabraná stavební firmou (zhotovitelem), jsou vymezena, 

označena a ohraničena zhotovitelem stavby. Z bezpečnostních důvodů zde platí 

zákaz vstupu do takto vyznačených prostor. 

 

 Vymezení staveniště u budov C a D ukazuje nákres: 

 

 
 



Významné a mezinárodní dny v březnu 

8.3.    Mezinárodní den žen - vznikl díky stávce švadlen roku 1908. Právě 

švadleny z New Yorku stávkovaly za zlepšení životních podmínek. Cílem tohoto 

boje bylo získání volebního práva pro ženy, následoval boj za rovnoprávnost  

a spravedlnost a samozřejmě mír 

11.3.    Evropský den mozku - v souvislosti s tímto světovým dnem se koná 

mnoho odborných přednášek, kde se schází odborníci z oboru, aby předali své 

nové poznatky a výsledky svých výzkumů široké veřejnosti. Světový den mozku 

se slaví prakticky celosvětově  

19.3.  Mezinárodní den invalidů - nám má připomenout, s jakými 

překážkami se invalidé každý den musí potýkat a překonávat je, ať už se jedná  

o lidi na vozíčku nebo s jiným mentálním či fyzickým postižením 

20.3.  Světový den divadla pro děti a mládež - uznání práv dětí a mládeže 

na kulturní a umělecké obohacení 

21.3.  Mezinárodní den zdravého spánku – v dřívějších dobách se zdravý 

spánek příliš neřešil, ale s nástupem rychlejšího životního tempa a stresu  

v kombinaci se sedavým zaměstnáním, bychom se měli zaměřit na problematiku 

poruchy spánku a její možné prevence 

22.3.  Světový den vody - pitná nezávadná voda je jedním z největších 

bohatství, které nám naše planeta dává 

27.3.  Světový den divadla - připomínka divadelního umění a jeho 

nesčetných podob, divadlo nám dává emoce, umí rozesmát i rozplakat a umí lidi 

spojit. 

28.3.  Den učitelů v ČR - celosvětově se slaví den učitelů až 5. října, ale v 

České republice připadá tento den právě na 28. března, kdy si připomínáme výročí 

narození Jana Ámose Komenského (28.3.1592). 

Zdroj: internet 



Masopust v domově 

 Jako každým rokem i letos jsme se těšili všichni na Masopust. 

Dopoledne nám všechny šikovné ruce přišly pomáhat vykrajovat Boží milosti, 

které jsme potom vysmažili. Každý kousek božích milostí jsme zabalili do 

ubrousku. 

V odpoledních hodinách při průvodu tradičních masek, každý dostal Boží milost, 

kterou ochutnal. Průvod šel po chodbách a 

do pokojů klientů, kteří nemohli vyjít ven na 

chodbu. 

V masopustním průvodu nechyběly tradiční 

masky jako např.: kůň, medvěd, nevěsta a 

ženich, slamák, turek a další.  

                              P.Skoupá, J.Kranichová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lidský hyenismus – podvody páchané na seniorech 
(zkráceno z originálu) 

Senioři jsou pro podvodníky snadnou kořistí, a proto se často stávají obětmi 

především majetkové trestné činnosti.  

Podvody páchané na seniorech jsou poměrně latentní trestnou činností. 

Okradení se stydí a raději to nikomu neřeknou a to ani v rámci rodiny. Pachatelé 

jsou však čím dál sofistikovanější, nezanechávají za sebou žádné stopy a pro 

kriminalisty je těžké je dopadnout. Hlavním důvodem proč si pachatelé vybírají 

starší osoby je ten, že senioři jsou osamělí, důvěřiví, rádi a pozorně naslouchají, 

mají minimum kontaktů s okolím, jsou méně ostražití, tělesně slabší a proto se  

i hůře brání jakémukoliv útoku. Podvodníci zacházejí tak daleko, že se nejen 

dostávají do blízkosti seniorů, ale i do jejich obydlí, kde je následně připraví  

i o celoživotní úspory.  

Co se týká pachatelů této trestné činnosti – již v názvu článku jsem se 

nazvala lidskými hyenami, protože parazitují na dobrosrdečnosti, vstřícnosti  

a občas i částečné nemohoucnosti starších lidí. Podvodníci jsou velice výřeční, na 

první pohled působí sympaticky, mile, jsou schopni bez problémů navazovat 

kontakty. Své podvody mají velice dobře připravené, ne zřídka pracují ve 

skupince alespoň dvou lidí, pachatelkami bývají i ženy. Pachatelé mají 

intelektuální schopnosti, snaží se působit vzdělaně, používají slova, kterým 

senioři nerozumí. Tito pachatelé jsou schopni rychlé improvizace, přizpůsobí se 

okamžitě situaci, dokáží odhadnout svoji oběť a snadno si získávají důvěru. Co 

mají pachatelé společného, jsou opakující se legendy, se kterými bývají stále 

úspěšní.  

O jaké LEGENDY se jedná a na co si máte dát velký pozor? Tak v první 

řadě to je legenda VRÁCENÍ PENĚZ či požadování NEDOPLATKU za různé 

energetické služby – voda, plyn, elektrika. Zde bychom rádi upozornili, že žádná 

energetická společnost nevybírá ani nevrací peníze v hotovosti!!! Obavy seniorů, 

že by jim byla okamžitě vypnuta elektrika, voda či plyn pokud by na místě 

v hotovosti nezaplatili, jsou mylné. Nikdo vám domů žádný přeplatek za 

energii nepřinese a nikdy za tyto služby neplaťte nikomu v hotovosti u vás 

doma! Nejčastěji v těchto případech jde podvodníkům o to, aby viděli, kam si 

jdete pro peníze (ať na zaplacení údajného nedoplatku nebo na rozměnění peněz). 

Poté se vám snaží vloudit do domu a peníze ukrást. Do vašeho domu se dostanou 

tak, že vy nedovřete dveře nebo si vymyslí, že mají žízeň nebo potřebují na 



toaletu. S tím souvisí i další podvodné jednání, kdy pachatelé vydávající se za 

pracovníky energetických společností nabízí PŘEPSÁNÍ SMLOUVY s tím, že za 

tento přepis smlouvy musíte zaplatit. Nic neplaťte v hotovosti a nikoho si domů 

nepouštějte! O případných změnách ve smlouvách se poraďte s rodinou, 

příbuznými, sousedy a podobně. Nikdy se nenechte donutit cokoliv okamžitě  

Další poměrně častou legendou podvodníků je, že se vydávají za 

KAMARÁDA NĚKOHO Z  VAŠÍ RODINY. Tady je jejich nejčastější 

„pohádkou“ to, že někdo z rodiny měl dopravní nehodu, porouchalo se mu auto, 

ztratil peněženku, zastavili ho policisté a podobně, on u sebe nemá peníze a tak si 

poslal kamaráda za vámi, abyste mu pomohli. Onen kamarád je však podvodník. 

Zde máme několik rad. Nikdy vy sami nesdělujte nikomu cizímu jméno svého 

příbuzného, naopak se zeptejte vy jeho na jméno a příjmení údajného příbuzného, 

který je v tísni.  Pokud podvodník zazvoní u vašich dveří nebo vás potká před 

domem, nikdy ho nezvěte dovnitř do domu nebo bytu. Řekněte mu, ať počká 

venku a pokud máte tu možnost, spojte se telefonicky s tím, komu máte údajné 

peníze poslat. Pokud se mu nedovoláte, zkuste kontaktovat někoho z rodiny. 

Pokud i tam budete neúspěšní, v žádném případě vám nedoporučujeme cizím 

osobám předávat peníze!  Podvodníci se snaží, abyste podlehli stresu a iluzi, že 

někdo z rodiny nebo rodinný přítel je v obrovských problémech a tlačí vás 

k vydání jakékoliv finanční hotovosti. Nedejte se, jsou to vaše peníze!  

V neposlední řadě musíme zmínit i legendy PODOMNÍCH PODEJŮ A 

NÁKUPŮ. V poslední době není výjimečné, že obce zakazují podomní prodej 

místní vyhláškou. Pokud si nejste jisti, jak je to u vás, obraťte se s dotazem na váš 

obecní úřad. Jestliže u vás je podomní prodej zakázaný a někdo se bude snažit 

vám cokoliv prodat, můžete kontaktovat státní policii na lince 158 nebo  

i městskou policii. Obě tyto složky mohou prodejce pokutovat, neboť se prodejci 

dopouští přestupku porušení místní vyhlášky. Podvodníci v těchto případech 

nabízejí široký sortiment zboží a služeb jako jsou potraviny, kožešiny, nádobí, 

kosmetiku, pojištění, knížky atd. Zároveň nabízejí i výkup starého nábytku, 

oblečení, starožitností apod. Nenechte se zlákat výhodnými nabídkami nebo tím, 

že se zbavíte starých nepotřebných věcí a ještě vyděláte. 

Když jsme hovořili o výhodných nabídkách, musíme se dotknout ještě 

dalšího tématu a to jsou hromadné VÝLETY NA PRODEJNÍ AKCE. Akce, které 

se tváří jako výlet za kulturou s obědem, večeří nebo kávou a tam vám prodejci 

nabízejí různé zboží – deky, nádobí a tak podobně. Zde bychom na vás apelovali, 

abyste se takovým akcím buď úplně vyhnuli, nebo se tam potom v žádném 



případě nenechali donutit pod nátlakem k podpisu jakýchkoliv smluv  

a dokumentů. Pokud by na vás byl na místě vyvíjen nátlak, můžete přímo z místa 

zavolat policii. Těmito případy se média poměrně rozsáhle zabývala a tyto 

podvodníky nazývala příznačně „šmejdi“. Prodejci jsou velmi dobrými 

psychology, povídají si s vámi, jsou „sladcí jako med“, ale ve chvíli, kdy není po 

jejich, a vy odmítnete nákup zboží, začnou být zlí, nepříjemní a začnou vás slovně 

napadat. Bohužel často mívají velice dobře právně ošetřené smlouvy, od kterých 

je velice těžké odstoupit (pokud to je vůbec možné). 

Nemalou část problémů si senioři vytvoří i sami tím, že se, ač možná 

nechtěně, zavážou k  PLNĚNÍ NĚJAKÉHO ZÁVAZKU TELEFONICKY. 

V tomto případě se nejedná o kontakt s podvodníky, ale o to, že senioři si s někým 

rádi popovídají, nechají se operátory různých společností přesvědčit o výhodnosti 

nabídky a neuvědomují si, že i ústně uzavřený závazek může být soudně 

vymahatelný. Naše rada proto zní, pokud nic nepotřebujete, není vaší povinností 

přijímat telefonní hovory od cizích lidí. Můžete odmítnout jejich monitorované 

hovory a telefonát striktně ukončit.  

A rada pro seniory, jak se nastat obětí podvodníků? Chraňte si své 

soukromí, nesvěřujte se s osobními věcmi cizím lidem. V žádném případě 

nepouštějte cizí osoby do domu či bytu. Nejlepší je peníze ukládat do peněžních 

ústavů.  

V článku jsme jistě neobsáhli všechny možné druhy podvodů, které mohou 

seniorům ztížit život, nicméně jsme se snažili nastínit nejčastější triky 

podvodníků. Pokud byste potřebovali pomoci, můžete se kromě policie obrátit  

i na krizovou linku pro seniory, která je v provozu 24 hodin denně a je poměrně 

vytížená – její číslo je 800 157 157. Volání na linku 

je zdarma.  

 

Krásné únorové dny přeje 

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ  

tisková mluvčí policie Pardubického kraje 
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Březen 

Ó milé slunko, vítej nám, 

pošli své luče horám i dolinám, 

ať se svět celý zahřeje 

a po dlouhé zimě okřeje. 

Na keřích se bělají kočičky, 

na které rády létají včeličky. 

Na stráni sníh se mění v potůčky, 

na březích zdvíhají se kytičky: 

bledulky, sněženky rozvírají sukénky, 

nabízí nektar létavkám i bez sklenky. 

I lidé zimní oděv odkládají 

s novou chutí v život se zas dají, 

milým vzduchem jara zahřátí, 

šťastni, že snad zima již se nevrátí. 

Mladí s vervou do práce se chystají, 

staří s dojetím za nový rok děkují. 

A ve všech srdcích, myslích touha vyvstává: 

ať štěstí a mír vždy s námi zůstává! 

M.K. 
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Lásky Karla Hašlera … 

Je název dalšího pokračování pořadu o Karlu Hašlerovi. 

V tomto díle si budeme vyprávět o největších láskách Karla Hašlera, 

o Praze, o hudbě a také o Zdeničce Frimlové,  

lásce a životní partnerce Karla Hašlera. 

 

V pořadu samozřejmě také zazní mnoho známých písní,  

abychom si všichni mohli zazpívat milé a oblíbené „Hašlerovky“ 

 

 

Na pořad o Karlu Hašlerovi se můžete těšit 9. dubna 2018 

 

 

 


