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      Listopad 2017 

 
 

NA SVATÉHO MARTINA 
 

Na svatého Martina, 
Krajina už usíná….. 

Bílá vločka padá k zemi 
Jak drahokam vybroušený. 

 
Pospíchejte, milí, zlatí, 

První sníh se brzy ztratí. 
Jenom Martin na koni 

Určitě ho dohoní. 
 

 

LISTÍ 

Létá listí mezi stromy, 
poletuje mezi domy. 

Stromy spolu závodí, 
kdo je nejdál odhodí. 
Tenké, tlusté, kulaté, 
cesty jsou už zaváté. 

 

 



Zápis ze společného setkání obyvatel  

  

Setkání konané dne:   12.10.2017 

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                                                                               

Přítomní obyvatelé :     17 klientů 

     

Přivítání klientů 

Na společném setkání bylo projednáno: 

- Předány informace ohledně rekonstrukce 

- Předány informace ohledně stěhování a zachování některých 

kanceláří 

- Budeme snižovat kapacitu klientů, v současné době téměř 

nepřijímáme nové klienty 

- V návaznosti na toto snižujeme také kapacitu zaměstnanců. Někteří 

zaměstnanci odchází, další přechází z budovy D na budovu A. 

Prosíme Vás, abyste nám předávali informace v případě jakýchkoli 

připomínek k jednotlivým zaměstnancům. 

- Po rekonstrukci budou na budově D převážně jednolůžkové pokoje, 

celá budova bude prosvětlenější, budou zde širší dveře, vznikne 

nová zimní zahrada, společenská místnost, nový výtah a další.  

- V nejvyšším patře bude mít každý pokoj vlastní sociální zařízení. 

- 1. a 2. patro bude mít zachované společné toalety a koupelny, 

přibydou ale nové. 



- V rámci rekonstrukce proběhne i rekonstrukce budovy C, kde 

vznikne 23 lůžek. Zřizujeme dále 2 lůžka odlehčovací služby. 

- Současně ale také připravujeme výměnu vstupních dveří u recepce 

na budově A. To bychom chtěli zrealizovat ještě letošní rok. 

- Předpokládáme, že do měsíce by měli být všichni klienti budovy D 

přestěhováni na budovu A. 

- V průběhu rekonstrukce bude nutné dbát zvýšené opatrnosti při 

pohybu na zahradě. 

- Určitě budou provedeny nějaké změny ve způsobu stravování. 

Z jídelen vzniknou pokoje, bude proto nutné změnit systém vydávání 

stravy. Někteří klienti se budou stravovat na pokojích. Zachována 

bude jídelna na A2 a velká společenská místnost na A3, která bude 

sloužit také jako jídelna. 

- Do jídelny na A2 se bude tento týden přidělávat umyvadlo. 

 

P. Holasová: 

- Chtěla bych Vám všem poděkovat za trpělivost a za to, jak zvládáte 

ten přesun Vás z budovy D na budovu A. Je to pro všechny náročné, 

ale určitě to společně zvládneme. 

- Nově bude také na oddělení A3 stabilně personál. 

- Chtěli bychom v co největší možné míře zachovat společné 

stravování na jídelnách., Bude ale nutné přijmout nějaká opatření 

tak, aby bylo stravování příjemné pro Vás  

a zvládnutelné pro nás. 

- S jakýmkoli problémem nebo připomínkou se na nás obracejte. Není 

to v žádném případě obtěžování. Jsme tady pro vás. Společně se 

budeme snažit vždy vše vyřešit. 

Děkujeme, že jste přišli. Hezký den. Zapsala:  Erika Jarůšková   



Společné setkání obyvatel ohledně stravy 

 

Dne: 11.10.2017 

 

Přítomni - počet klientů: 24 

- zaměstnanci domova: Mgr. Milan Janoušek, Ilona Bednárová, 

Marie Topinková 

Zápis: 

Přivítání klientů 

Těstoviny se zeleninou – minule byly k tomuto jídlu z vaší strany nějaké 

připomínky, ohledně množství. Navýšili jsme tedy normu. Je to pro vás 

takto přijatelné? 

Odpověď: Ano 

V září se nám trochu podařilo ušetřit tím, že jsme omezili oplatky apod. 

Budeme takto pokračovat i v listopadu, abychom si potom mohli v prosinci 

na Vánoce zase naopak přilepšit. 

Minule jste se ptali na uzené stehno. Oslovili jsme tedy dvě firmy. S jednou 

z nich jsme se domluvili a uzená stehna vyzkoušíme. Opět ale upozorňuji, 

že maso je velice červené, aby Vás to nepřekvapilo. 

Jak jste si všimli, dáváme nově místo malých másílek kostek malá másla 

ve vaničce. Jak jste spokojeni?  

Odpověď: Klienti přijali bez připomínek. 

Připomínky ze sešitů z oddělení: 

- Kuřecí kapsa – NEJ oběd. Veliká pochvala. Bylo to opravdu 

výborné. 



  „To dnes byla dobrota, 

  Řízek jako lopata. 

  Ilonce zas chválu přejem,  

  Zlodějům však tak velkou kapsu nepřejem.“ 

 Děkujeme, vyřídíme v kuchyni. 

 

 

- Květák byl vodový. 

 

 To mohlo být způsobené jedině převozem, protože z kuchyně 

odcházel dobrý. V uzavřené nádobě se ale asi vysrážela pára, 

která poté stekla do květáku. 

Přání klientů: 

 

 

- Vaječné topinky 

 

 

 

 

 

- Koprovka       

 

 

 

 

 

Představení jídelníčku na listopad. Na Martina si dáme husu se zelím a 

knedlíkem! 

Klienty byl přijat bez připomínek. 

Zápis provedla: Erika Jarůšková 
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SVÁTKY – LISTOPAD 

 4.11. Karel - Poul 

19.11.  Alžběta – Sedláčková 

24.11. Emílie – Švandová,  Urbášková 

 

NAROZENINY - LISTOPAD 

5.11. Petr Krúpa, Milada Švarná 

6.11. Marie Šauerová 

11.11. Františka Kocarová 

16.11. František Strnad 

17.11. František Hrabal 

19.11. Jarmila Grossová 

20.11. Viola Marešová 

24.11. Vladimír Dostál 

25.11.Bohumila Luterová 

29.11. Františka Chaloupková 

30.11. Milan Lacina, Josef Šembera 

 

 

 

 



V měsíci říjnu  nastoupili do domova pro seniory: 

RNDr. Josef Ošťádal  z  Moravské Třebové 

 

 

 

 

V měsíci říjnu zemřeli:  

6.10.  Stanislav Šolta 

7.10.  Květoslava Kalandrová 

28.10. Jolana Komendová  

30.10. Marie Skalská 

 

 

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

 

 

Přehled akcí na měsíc listopad 

V měsíci listopadu se uskuteční dušičkové kavárničky. Datum, čas  

a místo upřesníme prostřednictvím plakátků. 

 

 



 

Listopad 

 

Kraj celý v mlžný háv se halí, 

slunko na nás hledí již jen z dáli. 

 

Stromy vichrem ohýbají své paže, 

odkvetly všechny ty krásné květy, sad i růže. 

 

Příroda již k spánku se ukládala, 

aby nových sil k životu zas načerpala. 

 

Den Dušiček nám mysli vzpomínkami čeří, 

každému, ať nevěří – či věří; 

 

bytosti drahé blíž k nám zas přistupují 

a chvíle bývalé nás mile oblažují, 

 

když za okny temnými vichry dují 

a v našich nitrech těžké chmury bují. 

 



 

Až vánoční hvězda zasvítí nám zas, 

i do našich srdcí vnese silný jas 

 

příslibu nového jara blízkosti, 

v tom čase již budou ustupovat úzkosti 

 

nadějí dalšího jara, které zavoní 

květy fialek a jabloní. 

 

Nuž, nesmíme svým splínům podléhat, 

pocity smutku se nechat uondat. 

 

Když Tvůrce přírodě zákony své připravil 

a člověka do svého plánu postavil, 

 

i my se musíme podříditi 

a v tichosti a s láskou den za dnem 

stále  dále 

jíti … 

M.K. 



Návštěva Laskavárny 

 

 

 

 

 

 19.10.2017 jsme využili jednoho z posledních slunečních dnů  

a vypravili se do blízké Laskavárny. Nad šálkem dobré kávy či sklenkou 

vína jsme si užili moc krásné pohodové odpoledne. Většinou jsme si tuto 

chvíli zpříjemnili i dobrým zákuskem. A určitě se všichni těšíme na další 

návštěvu naší oblíbené kavárny. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jablečná úroda 

 I letos je naštěstí úroda jablíček v naší zahradě značná, což nám 

zaručuje minimálně domácí jablečný kompot nebo třeba žemlovku. A když 

si jablíčka zpracujeme samy, mnohem víc nám potom chutná   Navíc si 

společné chvilky při loupání a okrajování jablek užíváme, povídáme si a je 

legrace.  

               

               

 

 

 

 

 


