
 ČERVEN 2016 
 

 

Červen studený - sedlák krčí rameny. 

 

V červnu deštivo a chladno  

způsobí rok neúrodný snadno. 

 

.  

Červen-li více sucho než mokro bývá,  

urodí se hojnost dobrého vína. 

 

Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času. 

 

Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září. 

 

Jaký červen, takový i prosinec. 

 

Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení. 

 



Zápis  z  jednání  komise  obyvatel  domova  pro  seniory  ze dne 

6.5.2016 

 
Přítomní :     A  Vladimír Dostál, František Dorazil, Judita Kothajová         

                       D         Emilie Urbášková, Katarina Savočková, Ludmila Třísková     

Zaměstnanci : Mgr. Milan Janoušek, Bc. Romana Holasová, I. Cinková ,  

Z. Kolářová, DiS. 

 

1) Mgr. Milan Janoušek – informoval -  9.6. 2016  ve 13:30hod se uskuteční 

veřejné setkání ke stravě 

- do jídelníčku bude zařazeno více tradičních českých jídel 

- Bc. R. Holasová – je vytvořen dotazník ke stravě – je rozdán  30 klientům, příští 

měsíc bude  rozdán dalším 30 náhodně vybraným klientům 

2) Bc. R. Holasová informovala o rekonstrukci penzionu a budovy D 

- byly schváleny finance z ministerstva, v nejbližší době se připraví projektová 

dokumentace 

- rekonstrukce by se předběžně uskutečnila koncem roku 2016 – začátek roku 

2017, nejdřív by se zrekonstruoval penzion, kam by se pak přemístila část 

klientů z budovy D a následně by se začalo s rekonstrukcí budovy D 

3) Informace, dotazy, sdělení: 

     p.L. Třísková, p. J.Kothajová – teplota na pokoji 21 st 

     Mgr. Janoušek – p. Richter překontroluje teplotu na pokoji a následně bude 

informována firma v Brně, která řídí vytápění 

     p. Z.Kolářová – informovala o kulturních akcích v domově na měsíc květen 

PŘÍŠTÍ SETKÁNÍ KOMISE OBYVATEL :    

 V pátek  3.6.2016 v 9,00hod, v   malé  společenské místnosti  budova A.   

Zapsala :  Z.Kolářová 



SVÁTKY - ČERVEN 

18.6. Milan – Lacina 

21.6. Aloisie - Odvářková 

24.6. Jan – Václavek 

27.6. Ladislav – Kothaj, Konečný 

28.6. Lubomír - Popelka 

29.6. Petr – Krúpa 

 

NAROZENINY – ČERVEN 

3.6.  Zina Jarůšková 

6.6.  Drahomíra Filipová 

Jolana Komendová 

7.6.    Vlasta Stoupencová 

10.6. Anna Křivánková 

 Jaromír Juda 

12.6.  Ludmila Šoltová 

13.6.  Vladimír Továrek 

15.6.  Vlastimila Halfarová 

 Anežka Zdražilová 

20.6. Anežka Nešická 



23.6.  Anna Hamříková 

24.6.  Jana Hlaváčová 

 

V měsíci květnu nastoupili do domova pro seniory:  

17.5. Jindřiška Moravcová z   Hradce nad Svitavou 

19.5. Vlasta Komárková z   Hartinkova 

20.5. Marie Rosenbergová ze   Svitav 

23.5. Věra Loskotová ze   Svitav 

V měsíci květnu zemřeli:  

19.5. Ludvík Peša 

 

 

 

 

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

 

Přehled akcí na měsíc červen 

 

10.6. Vystoupení pěveckého souboru v kapli domova 

10.6. Sportovně zábavné odpoledne 



Volnočasové aktivity 

 

10.5.2016 Vystoupení dětí ZŠ Křižovatka ,, DEN MATEK“ 

8. května měly svátek všechny maminky. Vystoupení dětí bylo věnované 

právě tomuto svátku. Každá miminka (babička) byla obdarována ručně 

vyrobenou kytičkou. Vystoupení bylo moc pěkné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.5.2016 Ochutnávka pomazánek 

Pro spokojenost klientů jsme připravili s nutriční terapeutkou ochutnávku 

pomazánek. Klienti měli možnost ochutnat a ohodnotit jednotlivé pomazánky. 

 

 

 

 



26.5.2016 Vystoupení dětíz mateřské školy z Útěchova 

Ani tyto děti nezapomněly na maminky, babičky,aby jim přišly pořát k svátku. 

Vystoupení bylo moc pěkné a na závěr zahrála holčičika na harmoniku.Bylo to 

dojemné a neuvěřitelné, že i dítě v mateřské školce umí hrát tak krásně na 

tento hudební nástroj. 

 

 

 

 

 

 

 

          

Jana Kranichová 

 

 

Volnočasové aktivity na oddělení „A“ 

Na oddělení ,,A“ jsme v květnu osázeli truhlíky, chodili na procházku do krásně  

rozkvetlé zahrady, trénovali paměť, cvičili jemnou motoriku, povídali 

si,zpívali,cvičili a háčkovali. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Pavla Skoupá 

 



Volnočasové aktivity na oddělení ,,D“ 

V měsíci květnu jsme převážně využívali krásného počasí a trávili jsme volný čas 

v naší krásné zahradě. 

Dále jsme sledovali filmy, procvičovali jsme paměť, jemnou motoriku a hráli 

naše oblíbené hry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

         Jana Kranichová 



Zamyšlení sám nad sebou. 

Hodně lidí si stěžuje,že je ve společnosti málo lásky,spravedlnosti,pravdy,pochopení,morálky 

atp. 

Jenže ve společnosti je jen  to,co do ní lidé(ne)dávají  a (ne)investují. 

Lidé si přejí všechno možné – hmotné statky 

            -nádherné mezilidské vztahy 

           -fyzické a psychické zdraví 

           -duchovní prožitky 

Rádi by všeho užívali plnými doušky,ale když dojde na investování z jejich strany , najde se 

často jen spousta výmluv. 

„Udělal bych víc, ale kdyby se stalo to a to a ten a ten udělal to a to.“ 

A vůbec úžasné je,že každý ví , co by měl dělat kdo druhý. 

Vyjmenují vám bez problémů, třeba i sto věcí,které jsou špatně,a které by měly být jinak. Ale 

když se zeptáte,co dělají pro to , aby se něco změnilo,začne rozpačité:“ále,co já bych mohlo 

jako dělat…,co já zmůžu? 

Ty člověče  zmůžeš  velice hodně. Jsi tvůrce a můžeš začít tvořit svůj život, který tě naplňuje a 

baví tě žít. 

Je potřeba začít a to začít od sebe. Existuje krásné pravidlo:Dávej víc, než ber. Udělej vždy 

něco navíc,než je běžné nebo se očekává.Tímto nádherně roztočíš energii hojnosti ve svém 

životě. 

Udělej něco navíc v práci. Ne z vidiny nějakého zisku. Prostě jen tak pro radost.Vymysli 

nějaké překvapení pro partnera.Ne ,aby tě pochválil,ale jen tak pro radost.Pečuj o své 

tělo,vyjdi si na procházku,zacvič si,zamedituj,dopřej si osvěžující odpočinek.Vymysli způsob, 

jak se každý den můžeš hýčkat.Usměj se na lidi kolem sebe.Neočekávej odměnu,dělej to jen 

pro svou radost.Zachovej se tak,jak ti to přijde správné.Buď upřímný.Buď změnou,kterou 

chceš ve světě vidět. 

Najednou zjistíš,že žiješ v úplně jiném světě,než sis doposud myslel.Žiješ ve světě 

lásky,spravedlnosti,pochopení,pravdy,morálky atp. 

Tvoř si svůj život.Dostal jsi nádhernou šanci žít ve světě,kde se zhmotňují tvé myšlenky.To, 

co máš v sobě si můžeš osahat i navenek v rámci zkušeností a interakcí s jinými lidmi. 

Zdroj:Internet       Jarmila Stejskalová 



Nově  jste měli možnost 19.5.2016  ochutnat nové pomazánky  a zapojit 

se do jejich hodnocení. 59 z Vás nejen ochutnalo, ale také nám 

odevzdalo své výsledky. Podrobný přehled naleznete v tabulce. Vítěznou 

pomazánkou se stala  BROKOLICOVÁ  těsně před ŘEDKVIČKOVOU. 

 

HODNOCENÍ 

 
Pomazánka /známka 1 2 3 4 5 

MRKVOVÁ 
 

30 18 10 - 1 

CELEROVÁ 
 

34 15 6 3 1 

ČER. ŘEPA 
 

27 19 10 2 - 

ČOČKOVÁ 
 

12 19 13 9 6 

ŘEDKVIČKOVÁ 
 

37 12 6 2 1 

BROKOLICOVÁ 
 

38 9 9 1 2 

 

 

 


