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Za prosincem končí rok, 
do nového už jen krok. 
V prosinci jsou vánoce, 
přesně jednou po roce. 
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Společné setkání obyvatel ohledně stravy 

Dne: 8.11.2017 

Přítomni - počet klientů: 21 

- zaměstnanci domova: Ilona Bednárová, M. Čížková, Zuzana Kolářová, 

DiS. 

Zápis: 

Přivítání klientů 

Představení jídelníčku na prosinec. Klienty byl přijat bez připomínek. 

Přání: 

- Ruské vejce – u toho je těžké sehnat dodavatele, ale pokusím se  

 

 

 

 

 

 

- Šunka v rosolu  
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- Vaječné topinky – ty budou k večeři 7.12. 

 

 

 

 

 

 

 

Do konce roku se strava zdražovat nebude. Budou ale určitě menší balíčky na 

Mikuláše a na Vánoce. 

Hodně potravin se zdražuje, například máslo, vejce, ale i kapr. Uvidíme, jak to 

bude vycházet, zatím nemáme vyúčtování za říjen, každopádně balíčky budou 

určitě menší než v loňském roce. 

11.11. jsme vám slíbili pečenou husu, ale bohužel bude „jen“ pečené kachní 

stehno se zelím  

a knedlíkem. Pan Hanák – dodavatel – nám nabídl husí prsa za 300,-Kč za kilo 

masa bez daně, což je opravdu hodně drahé. Hledali jsme tedy nějakou jinou 

variantu. Věříme, že kachní stehno bude odpovídající náhradou, bude dobré a 

hlavně že vám bude chutnat. 

 

Připomínky ze sešitů z oddělení: 

12.10. pochvala za holandský řízek 

13.10. velmi dobrý oběd i večeře 

5.11. celý den výborný 

6.11. smažený salám dobrý, těstoviny na sladko výborné 

7.11. výborná snídaně, oběd ještě lepší 

Moc děkujeme za kladné ohlasy, velmi rádi vyřídíme vaše pochvaly v kuchyni. 
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O víkendu jste ochutnali nový chléb – chutnal vám? 

- Ano, byl výborný, ještě lepší než březovský 

 

Vyřiďte, prosím, poděkování kuchyni od paní Adámkové 

Snažíme se vařit po domácku, ale i přesto se musíme stále přizpůsobovat velkému 

provozu. Některá jídla, která jste si vařili doma, není možné v takto velké kuchyni 

připravovat.  

 

Stále platí a jen připomínám, všechny vaše připomínky, náměty nebo přání 

můžete zapisovat do sešitů na oddělení, nebo sdělit osobně paní Bednárové. 

Kancelář má po dobu rekonstrukce domova v prostorách pečovatelské služby.  

 

Zápis provedla: Zuzana Kolářová, DiS. 

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

 

Kde jsou po dobu rekonstrukce umístěny kanceláře: 

 

Ředitel organizace – kancelář v prostorách údržby 

   Mgr. Milan Janoušek 

Sociální úsek - kancelář v prostorách rehabilitace 

   Bc. Romana Holasová 

   Zuzana Kolářová, DiS.    

   Mgr. Erika Jarůšková                    



Vedoucí zdravotního úseku – ordinace odborné lékařky A2  

   Iveta Cinková 

Stravovací úsek - kancelář v prostorách Pečovatelské služby 

   Ilona Bednárová 

   Šárka Pohorská, DiS. 

Ekonomický úsek – kancelář v prostorách Pečovatelské služby 

   Eva Dostálová, DiS. 

   Eva Kadlecová       

Provozní úsek – kancelář v prostorách údržby 

   Petr Richter 

   Martina Přikrylová 

Personální úsek + pokladna – kancelář č. 64 v prostorách kanceláří u recepce 

   Michaela Matoušková 

   Dana Kučerová 

 

 

 

 

 

 

 

 



SVÁTKY – PROSINEC 

2.12. Blanka - Jůzová 

8.12. Květoslava –  Králová 

28.12. Bohumila - Luterová 

29.12. Judita – Kothajová 

 

 

Narozeniny - Prosinec 

1.12. Marie Kopecká  

4.12. František Sedláček 

7.12. Bohumil Kalina 

8.12. Ladislav Kothaj 

11.12. Eliška Krönerová 

14.12. Marie Bušinová 

22.12. Augustin Kratochvíl, Anna Pokorná 

23.12. Anežka Dvořáčková 

25.12. Josef Korčák 

 

 

 

 



V měsíci listopadu nastoupili do domova pro seniory: 

Eliška Krönerová z   Moravské Třebové 

Hana Malá ze   Svitav 

Václav Nosek z   Moravské Třebové 

Marie Bušinová z   Vranové Lhoty 

Marie Vašková z   Městečka Trnávky 

 

  

 

V měsíci listopadu z domova pro seniory odešli: 

Jarmila Kehýková 

 

 

 

V měsíci listopadu zemřeli:  

František Sláma 

 

     

 

     



Ježíškova vnoučata 
 

Český rozhlas vymyslel a realizuje projekt 

Ježíškova vnoučata. Tento projekt se snaží 

plnit vánoční přání seniorům nejen 

v domovech pro seniory.  

 

Jak to celé funguje? 

Do veřejného seznamu na internetu se zapisují jednotlivá přání a každý, kdo  se 

na tyto internetové stránky podívá, má možnost vybrat si a splnit nějaké přání. 

Přání jsou ukládána pouze s křestním jménem toho, kdo si přeje.  

 

Do dnešního dne se podařilo splnit již 7391 různých přání. Od maličkostí jako 

čokoládové bonbóny, až po přání opravdu veliká.  

Stále ještě má každý z vás možnost se zapojit a své přání zveřejnit. Svá přání 

můžete sdělovat volnočasovým pracovnicím – Pavle Skoupé a Janě Kranichové, 

ale také pečovatelkám na odděleních nebo sociálním pracovnicím. 

Každý může být o Vánocích příjemně potěšen drobným dárkem. 
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

31.10. – 2.11.2017 Dušičková kavárnička 

Ráno jsme se sešli na společenské místnosti, abychom společně upekli 

jablkový moučník na dušičkovou kavárničku. 

Odpoledne jsme poseděli při kávě, čaji a moučníku. Zavzpomínali jsme 

na tradice a historii na svátek Památky zesnulých. Mezi povídáním jsme 

si zazpívali oblíbené písničky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 



28.11.2017  Výroba vánoční dekorace 

3.12.2017 začíná první adventní čas a proto jsme začali pracovat na 

výrobě adventní dekorace. 

Celý den jsme pracovali. Adventní věnce a svícny se povedly. 

K naší společné práci jsme si pustili vánoční koledy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

   



 

Můj postřeh 

V úterý odpoledne jsme byli pozváni na přátelské posezení. Konalo se ve 

společenské místnosti u recepce. Mile nás překvapila slavnostní atmosféra. Stoly 

zářily nažehlenými ubrusy a výzdobu opatřila p. zahradnice se zářivými barvami 

podzimu, červené a žluté chrysantény, větvičky šípků, jablíčka z ,,našeho sadu“ i 

kaštany. 

O občerstvení se postaraly šikovné ruce našich klientek. Upekly moučník a 

podávala se káva nebo čaj s rumem. Při tom jsme zavzpomínali na mladší léta, 

kdy jsme plni energie trávili svůj volný čas. 

Téměř na závěr nás paní Romana obohatila historkou o výrobě džusu z dýně, 

z maminčina zápisníku. Určitě je bio. Snad v budoucnosti i ochutnáme.  

Děkujeme všem, kteří nám tento den zpříjemnili. 

S nastupujícím  zimním časem, kdy ráno jsou mlhavá a večery ještě chladnější 

se zase sejdeme při mikulášské pohodě. 

 

 

 

       Hedvika Indráčková 

 

 



Vánoce, vánoce přicházejí 

  Blíží se svátky vánoční, 

a lidská srdce se rozněžní 

zas těmi dojmy hlubšími, 

vzpomínkami nejmilejšími. 

 

Maminka linecké těsto válí 

a ani děti dnes nezahálí, 

nejdřív po očku pokukují 

a pak se s chutí do práce dají. 

 

Maminka s radostí se dívá 

a v tváři krásně se usmívá, 

jak dychtivě se děti k dílu staví 

a žádný nezdar je nezastaví, 

 

když preclíčky se jim nepovedou 

a jiné výtvory se jim rozjedou 

do tvarů často nevídaných, 

ale dostane se pochvaly jich.  

 



Tatínek opodál u novin zívá, 

občas hlavou moudře pokývá, 

dnes své nezbedy nepoznává, 

ale výkony velké jim uznává. 

 

Na balkoně stromek tiše stojí, 

rodiče tajně ho pak přistrojí 

do třpytivého hávu baněk a svíčiček - 

a může pak zazvonit už Ježíšek. 

 

Ó něžná dobo vánoční, 

vcházíš v krajinu nám srdeční 

ozvěnou ticha, štěstí a míru 

v tom ročním neklidu a strastí víru 

 

a Nový rok stojí před námi 

a my – známí i neznámí – 

přejeme sobě teď navzájem: 

pohodu, zdraví 

a LÁSKU VŠEM!   

                                                                                                     M.K. 



Vnitřní štěstí  

a spokojenost během 

vánočních svátků i v celém 

novém roce Vám všem 

přejí  

zaměstnanci Domova pro 

seniory. 

 

 

 


