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      Srpen 2017 

 

Zlatavé klasy šumí ve větru, 
a svou letní píseň pějí slunci, 

prosí tak o jeho odvetu, 
jenž dává jim nekonečnou šanci, 

obohatit nás o svou úrodu. 
Úroda boží život plodí 

a v zrnu svoje zlato rodí. 
Lány klasů zlatí se v slunci, 
země dýchá ono teplo z polí, 
a člověk ve svém nitru sílí 

v den, kdy sklizeň je v jeho moci. 
Odlesky paprsků dávají 

mu požehnání a naděj vkládají 
v jeho obživu, kdy rodná země 

drží nás naživu. 
Boží život slibuje naši úrodu 

a každé zrno naději k životu… 
 

        Zdroj: internet 



Zápis ze společného setkání obyvatel   

Setkání konané dne:   25.7.2017 

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 :     33 klientů    

Přivítání klientů 

Na společném setkání bylo projednáno: 

 Nejdůležitější informace dnešního setkání se týká rekonstrukce.  

Abychom nepřišli o státní dotace, je podmínkou, aby celý projekt byl 

dokončený do 31.12.2018. Přestavba se týká dvou budov, a to budovy D 

a bývalého penzionu, kde je dnes kuchyně a jídelna. Protože se vše musí 

stihnout v celkem krátkém čase, je nutné, aby byly obě budovy 

rekonstruovány zároveň. Původně jsme plánovali, že se nejdříve opraví 

penzion, kam by se přestěhovali klienti z D, a poté by následovala oprava 

budovy D. Bohužel toto není, z výše uvedeného důvodu, možné. Museli 

jsme tedy vymyslet náhradní řešení.  

Na budově D je celková kapacita 101 lůžek, na budově A je to 99 lůžek. 

Od 1.6.2017 jsme přestali přijímat nové zájemce. Dnes je obsazenost 

budovy D 66 klientů a nastává dotaz: „Kam tyto klienty umístit?“ 

Při minulé rekonstrukci jsme využili prostor bývalé dětské nemocnice. 

Dnes ale Město nemá prostory, které by vyhovovaly našim a především 

Vašim požadavkům na ubytování, s přihlédnutím k Vašim potřebám a také 

zdravotní a fyzické kondici. 



Jediné řešení, které se nabízí, je umístit všechny klienty na budovu A. Pro 

vznik pokojů využijeme veškeré vhodné prostory: společenské místnosti, 

tělocvičnu, reminiscenční místnost, odpočinkové místnosti, pracovny, ale 

i kanceláře. Tam všude budou pokoje pro klienty. Pokoje budou 2 – 5 

lůžkové. S tímto velmi úzce souvisí fakt, že budeme měnit úhrady za 

ubytování na vícelůžkových pokojích s přihlédnutím ke komfortu a 

dostupnosti sociálního zařízení. 

Nebudou se stěhovat jen klienti, ale samozřejmě i všichni zaměstnanci. 

Prosím Vás, považuji za důležité velmi důrazně upozornit, že je to jen 

dočasné řešení!  

Nevíme stále, kdy přesně rekonstrukce začne, ale musíme být připraveni, 

proto musíme celou budovu D uvolnit v horizontu několika nejbližších 

měsíců. 

Celá situace se také samozřejmě velmi úzce týká i všech klientů budovy 

A. Bude se zde pohybovat mnohem více lidí, omezí se provoz jídelen a 

společenských místností, nebude fungovat tělocvična a další drobná 

každodenní omezení. 

Prosím Vás všechny o velkou míru tolerance, pochopení a také 

spolupráce. Vítáme jakýkoli Váš návrh či nápad.  

Po celou dobu rekonstrukce udělají všichni zaměstnanci maximum pro to, 

abyste se cítili dobře a vše probíhalo pokud možno hladce a bez problémů.  

Tolik k rekonstrukci. 

 

 Jistě jste všichni zaznamenali, že v současné době probíhají práce 

na silnice Svitavské. Opravují kompletně celou silnici. Podle původních 



informací měla být práce hotova do konce srpna, dnes je avizováno do 

konce září. Je s tím spojeno omezení přístupu do domova, hlavně tedy 

příjezdu aut. Částečně jsou uzavřeny i chodníky. Počáteční potíže 

s příjezdovou cestou pro zásobování jsme vyřešili. Teď ještě musíme 

zvládnout ten vysoký hluk a také jakési dunění budovy, které můžete 

vnímat. Věříme, že práce stihnou v termínu. 

 

 Proběhlo poslední soudní řízení u okresního soudu ve Svitavách, 

kde byla žaloba církve, kterou církev zpochybňuje převod majetku ze 

státu na Město, zamítnuta.  

 

 Od 1.7.2017 došlo ke změně organizační struktury. Nutriční 

terapeutka paní Bednárová se stala vedoucí nově odděleného 

stravovacího úseku. Pro vás se tímto nic nemění, jste už zvyklí za paní 

Bednárovou chodit a ona pravidelně chodí za Vámi. Jde jen o to, že se 

stravovací úsek oddělil od úseku provozního. 

 

 

Dotazy: 

 

- Bylo by možné, abychom si alespoň o Vánocích zazpívali v kapli? 

o Zeptáme se paní Stejskalové, jestli něco chystá, určitě se 

tomu nebráníme.  

 

 

 



Informace o chystaných akcích: 

Přišla nám nabídka na kouzelnické vystoupení. Pokusíme se zajistit na 

srpen. 

 

Děkujeme, že jste přišli. Hezký den. 

 

 

Zapsala:  Erika Jarůšková   

V Moravské Třebové dne 25.7.2017 

 

 

 

 



 

Společné setkání obyvatel ohledně stravy 

Dne: 12.7.2017 

Přítomni - počet klientů: 21 

- zaměstnanci domova: Bc. Romana Holasová, Ilona Bednárová, 

Petr Richter, M.Čížková 

Zápis: 

Přivítání klientů 

 

Připomínky ze sešitů z jednotlivých oddělení: 

- Pochvala za oběd: štika v těstíčku, švédská omáčka, vepřo-knedlo-

zelo 

o Děkujeme za tyto pochvaly. Vyřídíme hlavně do kuchyně a máme 

radost. 

 

- Bramboráky – byly výborné. Mohli byste je vařit častěji. 

o Opět děkujeme za pochvalu a určitě bramboráky zase na jídelníček 

zařadíme. 

 

- Na snídani byly jen 2 kolečka šunky. 

o Ano, to je pravda. Podle normy vychází 5 dkg šunky na porci, což 

vychází 2-2,5 kolečka. K tomu samozřejmě pečivo. Musíme se vejít do 

nějaké cenové relace, takže musíme dodržovat tyto normy. 

 

- Na oběd byl suchý piškot. 

o Byl to piškot promazaný marmeládou a tvarohem. Víte, že vždycky 

v pátek máme sladký oběd a i při tom se snažíme o pestrost jídel. Byla 



k tomu frankfurtská polévka a ledová káva. Oběd to byl jistě vyvážený. 

A k večeři jste potom měli vepřové na pórku s chlebem, abychom vám 

ten den nabídli i maso. 

 

- Frankfurtská polévka byla to jen voda s párkem a ten byl tvrdý. 

o Je rozdíl mezi frankfurtskou a gulášovou polévkou. Do frankfurtské 

patří opravdu jen frankfurtský párek. Ten se přidává do polévky až ke 

konci a vaří se jen krátce a to minimálně 5 minut. Mohl se vám tedy 

zdát jako tvrdý, ale takový je. Zkusíme tedy příště variantu třeba 

s měkkým salámem jako gothaj jestli souhlasíte.  

 

 

Přání klientů: 

- Buchtičky s krémem, lívance 

- Bramboráky    

- Rajská polévka, nudlová polévka 

- Svíčková omáčka 

- Plněné bramborové knedlíky se zelím 

- Švestkové knedlíky z bramborového těsta, kynuté ovocné knedlíky 
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Nutriční terapeutka seznámila klienty s jídelníčkem na srpen. Byl přijat 

bez připomínek. 

 

Jistě jste zaznamenali, že jste teď měli na snídani něco jiného, než bylo 

na jídelníčku. Místo jogurtu byla paštika. Je to způsobené tím, že se 

k nám nedostali dodavatelé. Kvůli rozkopané Svitavské ulici k nám 

bohužel nemohli zajet. Tato situace se intenzivně řeší a věříme, že se 

nebude opakovat. Přesto vás prosíme o toleranci, pokud by se něco 

takového ještě stalo. Na každém jídelním lístku je dole uvedeno „Změna 

jídelníčku vyhrazena“, což je právě pro tyto případy. 

 

Děkujeme všem za účast a připomínky a přejeme hezký den 

 

 

Zápis provedl: Erika Jarůšková 

 

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

 

 

V měsíci červenci zemřeli:  

Zina Jarůšková 

 

  

 

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



SVÁTKY – Srpen 

13.8. Alena – Davidová, Kubátová 

15.8. Hana – Potyšová, Veselá 

22.8. Bohuslav – Vágner 

28.8. Augustin - Kratochvíl 

NAROZENINY – Srpen 

3.8. Růžena Rozehnalová 

4.8. Antonín Vojta 

5.8.  Květoslava Králová 

7.8.  Františka Veselá 

8.8. Pavel Chrpa 

10.8. Marie Svojanovská 

12.8.  Josef Buďa 

14.8. Žofie Mlatečková 

15.8.  Ida Strnadová 

18.8. Bohumil Duchek 

21.8.  Iva Báčová 

23.8.  Ludmila Klímová, Hermína Šmucerová 

28.8. Lubomír Krhovský 

29.8.  Marie Rosenbergerová 

 



Canisterapie 

Jak si jistě mnozí z vás všimli, probíhá 

u nás v domově již od října 2016 

canisterapie. Pravidelně 1krát za 14 dní 

k nám dochází paní Jitka se svým 

pejskem Borkou. Borka si již mezi 

klienty našla své příznivce a kamarády, 

kteří se vždy na její návštěvu těší. 

Společně si potom užijí vzájemné 

přítomnosti.  

Borka se u nás delší dobu (cca 2 

měsíce) neukázala. Měla jiné 

povinnosti. Byla na letních pobytech 

v přírodě s dětmi, kterým se také věnuje v rámci canisterapie. Jak vidíte, 

má toho Borka zkrátka moc, ale my jsme rádi, že si na nás najde čas. A 

jak nám prozradila paní Jitka, tak i Borka si návštěvy v našem domově 

oblíbila. 

                



A jsem zase zpátky anebo ne??? 

 

Už dlouho jsem neseděl u mašiny, abych zaplnil závěrečnou stránku 

Jitřenky. Nevěděl jsem totiž o čem a jak mám psát. Vysvětlím Vám to, 

vážení čtenáři: Byl jest na domově solidní zpěvokol a v něm pěli (pokud 

se tomu dá tak říci) tři kamarádi – Vojta, Ota a moje maličkost. Jo já se 

Vám nepřestavil? Byl jsem z toho tria nejstarší, nějaký Vláďa Dostál, 

v redakci známý jako „Švanda“ (neplést ze Sranda). Připadali jsme si 

jako tři mušketýři. Až přišel ten strašný měsíc, kdy jsem najednou zůstal 

sám. Ne tedy doslova (bylo nás dost), ale bez těch dvou už to nebylo 

ono. Najednou jsem zjistil strašnou věc. Nevěděl jsem, co má psát! Ne 

že by nebylo o čem – chraň Bůh, ale najednou mi chyběly moje oblíbené 

vtípky, ne že by nebylo o čem psát, ale v hlavě jsem nebyl schopen 

zformulovat jednu větu, která by dávala smysl: byl jsem totálně v kýblu! 

To doufám čtenáři a hlavně čtenářky pochopí, že v takové psychické 

nepohodě nemá cenu se do psaní nutit! 

No ale mám takový pocit, že je pomalu čas, abych se zase ozval. 

      Váš Vláďa (Švanda) Dostál 

 

 

 

    Tak už jsem zase v plné práci….. 

Myslel jsem, že budu mít konečně klid, budu se povalovat a dělat to co 

mne baví (když skončil náš zpěvokol) a budu se moc starat o pomalu 

narůstající sbírku „modýlků“ elektrických mašinek. Byl jsem dlouhé roky 

pomocník mašinfíry a končil jsem v depu Česká Třebová, no a to mě 

zůstalo. Myslel jsem, já trouba starej, že když jezdíme stejnosměrný 

proud, tak celá Evropa taky. Jenže ono to bylo právě naopak! Oni už 

dávno jezdili na střídavý, jak se vám budu snažit v několika článcích 

ukázat. Mám těch mašinek teprve asi polovičku, takže račte prominout, 

že to bude nějaký čas trvat. 



Začnu tedy nejstarší, kterou mám: Německou LAG3, kterou vyrobili 

v době, kdy žádný z nás nebyl na světě:  v roce 1912 ( to je překvápko 

co) a to v roce 1905 už zkoušeli el. provoz a to střídavý. Max rychlost, 

kterou mašinka jede je 50km/h. 

No a ty mašinky ( bylo jich 6) běhaly po lokálkách v Tyrolích i jinde no a 

postupně vypadávaly, pochopitelně tzv. „sešlostí věkem“. Až zbyly 

poslední dvě. A ojhle: parta starých nádražáků se do toho pustila a po 

třech letech mašinka zase běhá jako před sto lety. Sice jenom na lokálce 

v Alpách – docela úctyhodný výkon pro prababičku – nemyslíte? Její 

sestřička – stejně provozu schopná stojí jako exponát v muzeu 

v Koblenci. A to by bylo asi tak na začátek seriálu o el. mašinkách tak asi 

všecko, příště Vám přiblížím například ty největší. Tak ahoj lidičky a 

nazdárek, loučí se s Vámi ne sice Kašpárek, ale 

        Váš Vláďa Švanda Dostál 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


