JITŘENKA
Prosinec 2018

Když prosinec bystří, po vánocích jiskří.
Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba báti.
Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké hlavy.
Prosinec naleje a leden zavěje.
Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly.

Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají zimu mírnou.
Jaký prosinec, takové jaro.

Zápis ze společného setkání obyvatel

Setkání konané dne:
Místo setkání:

6.11.2018

společenská místnost A3

Přítomní pracovníci:

Mgr. Milan Janoušek – ředitel

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

sociální pracovnice

19 klientů

Pan ředitel přivítal klienty
Rekonstrukce běží podle plánu.
Po novém roce dojde k navýšení úhrad. Počítáme s tím, že se úhrady zvednou o
10%. Vždy vám ale musí zůstat 15% z příjmu.
Pokoje na budově A se budou vracet zpět do původní podoby, tzn. ze současných
alternativních 2-lůžkových pokojů se vrátí zpět klasické 1-lůžkové. Obnovíme
jídelny, knihovnu, tělocvičnu, reminiscenční místnost a další.
Po komunálních volbách se změnilo vedení města Moravská Třebová. Nově
starostou byl zvolen pan ing. Tomáš Kolkop, místostarostou pan ing. Miloš Mička
a druhou místostarostkou paní ing. Daniela Maixnerová. Zatím nevíme, kdo bude
mít na starosti nás, tedy sociální služby, ale věříme, že nám vedení města zachová
přízeň.
Pro přepravu klientů sanitou platí nová pravidla, do sanity není možné vzít
kompenzační pomůcku – chodítko, invalidní vozík. Jednáme s dispečerkou o
možném řešení. Zatím je to takto: řidič sanitky je povinen vám pomoci při nástupu

do sanity a výstupu ze sanity a doprovodit vás do čekárny ordinace. Další řešení
jsou v jednání.
Blíží se Vánoce. Pokud byste měli nějakou inspiraci na vánoční výzdobu, budeme
rádi za každý nápad.
Vánoční svátky vychází letos na Po – Út – St, tudíž by bylo velmi málo času na
přípravu tradičního rozloučení s rokem. Proto přicházíme s nápadem, že se letos
nebudeme loučit se starým rokem, ale naopak přivítáme rok nový, a to hned první
týden v lednu…
Do Vánoc nás čeká spousta akcí, jakými jsou např. vánoční kavárničky, pečení
vánočního cukroví, ale také nejedno vystoupení dědí z mateřských i základních
škol tak, jako každý rok. Určitě se máte i letos na co těšit. Připravujeme opět
s naším souborem pásmo vánočních písní, se kterým vystoupíme v kapli domova
16.12.2018.

TOPENÍ:
Topná sezóna začala a opět se ozývají hlasy, že topení netopí. Stará kotelna, na
kterou jste byli dlouhá léta zvyklí, se už nevrátí. Dnes máme nové, modernější,
dálkově řízené topení, které si samo hlídá teplotu a také se samo zapíná a vypíná.
Po celé budově jsou umístěny senzory, které hlídají teplotu v budově. Pokud
teplota klesne pod určitý nastavený stupeň, topení sepne a začne topit. Je jisté, že
takovéto vytápění je zcela odlišné od toho klasického, kdy se zatopilo a radiátory
byly rozpálené po celý den. Potom ale nebylo výjimkou, že jste nad rozehřátým
radiátorem mívali otevřená okna. Topili jsme tedy potom takříkajíc Pánu Bohu do
oken.

V současné

době

jde

také

o ekologický a ekonomický přístup. Náklady na vytápění se radikálně snížily a
přitom teplo v budově je zaručené. Otázku topení v zimní sezoně řešíme

každoročně, tak se i letos budeme snažit vyhovět vašim individuálním potřebám
a požadavkům.

Zápis provedla: Erika Jarůšková

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Přehled akcí na prosinec
5.12.2018 Mikuláš, čert a anděl
10.12,11.12., a 12.12. pečení cukroví
13.12. vystoupení dětí ze ZŠ Křižovatka
16.12. vánoční vystoupení pěveckého souboru v kapli DpS
17.12., 18.12., 19.12 vánoční kavárničky
18.12. vystoupení dětí z MŠ Jiráskova
19.12. pěvecké vystoupení dětí ze ZŠ Palackého
3.1. 2019 přivítání roku

Čas a místo konání akcí bude zveřejněno prostřednictvím plakátků.

Společné setkání obyvatel ohledně stravy
Dne: 20.11.2018
- přítomni
- počet klientů: 27
- zaměstnanci domova: - Mgr. Milan Janoušek, Bc. Romana Holasová,
Ilona
Bednárová, Petr Jančí
Zápis:
Pan ředitel přivítal klienty.
V úvodu zazněla omluva a vysvětlení za sobotní oběd (ze dne 17.11.), kdy místo
avizovaných smažených řízků byl brokolicový mozeček. Z důvodu nehody na
stavbě, při níž došlo k porušení hlavního elektrického kabelu, nešla v celém
domově v sobotu 17.11. elektřina. Bylo proto nutné přizpůsobit mimo jiné také
jídelníček. V kuchyni byl k dispozici pouze jeden plynový vařič, proto jsme
zvolili takové jídlo, které bylo možno za daných podmínek uvařit. Pokusíme se
řízky zařadit v nejbližší možné době (plán na sobotu 24.11.).

Připomínky a pochvaly ze sešitů:
Proč nebyla na sv. Martina kachna na oběd? Chtěli bychom mívat v neděli
svátečnější oběd.
- To si dovolím oponovat. V neděli je vždy slavnostnější oběd. Kačenu jste
neměli v neděli, ale v pondělí. Věřím, že jste si všichni pochutnali.
Měli jsme tekutou tvarohovou pomazánku.
- Ano, o tom víme. Bylo to způsobené tvarohem. Zjistili jsme, že tvaroh
v kyblíku je opravdu tekutější. Budeme proto kupovat ten kostkový, který
je přece jen hutnější.
Chválíme za oběd.
- Děkujeme, vyřídíme v kuchyni.
Dostáváme moc velké porce.

- Porce, která je nanormovaná Vám náleží a takovou porci také dostáváte.
Pokud se vám zdá velká, můžete si část schovat na později. Každopádně
jídlo, které přijde z kuchyně, vám musí být vydáno všechno.
Připomínka:
Máme pořád tvrdý chleba.
- Zeptáme se i ostatních zde přítomných klientů, jestli někdo sdílí tento
názor? NIKDO. Tedy: na oddělení je denně dodáván čerstvý chleba a čaj.
Každý den je to kontrolováno. Pokud si někdo vezme chleba z chlebníku
ze sáčku a zbytek správně neuschová, je možné, že tento chléb potom
rychleji ztvrdne. Stejně jako pokud si vezmete více krajíčků, než kolik hned
sníte a necháte si ho na pokoji volně ležet, také vám rychle ztvrdne.
Zvažujte, prosím, kolik krajíčků si berete. Vezměte si tolik, kolik sníte a
třeba vícekrát denně. Chléb je na oddělení stále k dispozici.
- Jednou týdně bereme slovenský chléb, který je opravdu výborný a jsou na
něj z vaší strany jen kladné reakce. Snažíme se, abyste dostávali pečivo
různé a hlavně vždy čerstvé.
Paní Bednárová seznámila klienty s jídelníčkem no prosinec. Byl přijat bez
připomínek.
Přání klientů:
- bramboráky

- řízek

Příští setkání by mělo proběhnout ve čtvrtek 13.12. Informace budou na
nástěnkách.
Zápis provedla: Erika Jarůšková

SVÁTKY – PROSINEC
2.12. Blanka – Jůzová, Švecová
5.12. Jitka - Rolencová
20.12. Dagmar – Hýblová
23.12. Vlasta – Hýblová, Konopáčová, Moravcová, Stoupencová,
Vávrová
28.12. Bohumila – Kozáková, Luterová

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
23.12. Anežka Dvořáčková
25.12. Josef Korčák

V měsíci listopadu nastoupili do domova pro seniory:
Věra Sedláková

z

Moravské Třebové

Alena Martinů

ze

Svitav

Vladimír Dvořáček

z

Rozhraní

Ing. Eduard Hlaváč

z

Moravské Třebové

V měsíci listopadu z domova pro seniory odešly:
Marie Krausová

V měsíci listopadu zemřeli:
Judita Kothajová

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
1.11., 5.11. a 6.11.2018 Dušičkové kavárničky
Na Dušičkové kavárničky jsme si dopoledne upekli jablečný zákusek. Děkujeme
všem těm, kdo nám přišel pomoc loupat a strouhat jablíčka. Při odpoledním
posezení jsme si ke kávě a čaji pochutnali na jablečném zákusku.
Zavzpomínali jsme si na tyto svátky , Památka zesnulých“, a to jak na tradice a
zvyky, které se k těmto svátkům vztahují. Bylo to velmi příjemné odpoledne.

13.11.2018 Vystoupení MŠ Piaristická
Pěkné pásmo písniček si pro nás připravily děti z mateřské školky. Měly to moc
pěkné.

20.11.2018 Vánoční dílna
Děti z MŠ přišly pomoci našim klientům s výrobky na vánoční svátky. Dětem i
našim klientům šla práce pěkně od ruky. Výroba kapříků a andílků se všem
povedla.
Na rozloučenou s dětmi jsme se všichni vyfotili a těšíme se do budoucna na
další spolupráci s dětmi. Každé dítě si odneslo jednoho andílka.

21.11.2018 Vystoupení dětí ze ZŠ Kostelní
Děti ze ZŠ kostelní si samy nacvičily známou pohádku o Šípkové Růžence. Byl
to od pátých tříd opravdu úžasný divadelní výkon. Paní učitelka Dopitová všem
potvrdila, že děti vše nacvičily a připravily samy. Opravdu se to všem moc líbilo
a děkujeme.

22.11.2018 Loupání a krájení hrušek na páteční oběd kynuté knedlíky.
Děkujeme za pomoc všem kdo přišli.

Jana a Pavla
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Příjemné a klidné prožití svátků vánočních,
hodně zdraví a spokojenosti v roce 2019
Vám přejí zaměstnanci
domova pro seniory.

Prosinec

Na vánoce dlouhý noce,
všude voní jitrnice,
tak zní stará koleda,
je to prostě lebeda.

Zkraje toho měsíce
všichni jsou hodní velice,
přijdou Mikuláš s krásným andělem,
starý čert hlučně řinčí řetězem,

metlou hrozí darebům.
Anděl rozdává v každý dům,
,, svatouškům“ pytel sladkostí,
halas se všude rozhostí.

Za kamny je krásně milo,
i když venku už je bílo.

Dítka, školou povinná!
Koulovačka začíná!

A tak je tu samý smích.
Dá se jet i na saních
tam, kde vzniknou závěje,
které fukéř navěje.

Vše se chystá na svátky,
,, telka“ víc dává pohádky.
Všude lze tušit mír a klid,
a tak to přece
VŽDY má být!
M. Krčilová

Přání k Vánocům
Pásmo písní a myšlenek pro
vás připravil soubor klientů a
zaměstnanců Sociálních služeb
na neděli 16. 12.2018 ve 14
hodin . Místem konání je kaple
domova pro seniory.

