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Únor bílý - pole sílí. 

Únorová voda - pro pole škoda. 

Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze 

za kamna. 

Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom 

bývá. 

Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky. 

Teplý únor - studené jaro, teplé léto. 

Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na 

poli neurodí. 

 

 

 

 

 



Zápis  z  jednání  komise  obyvatel  domova  pro  seniory  ze dne 
8.1.2016 

Přítomní :     A  Vladimír Dostál, František Dorazil         

                     D        Ludmila Třísková, Emilie Urbášková 

Omluveni :             Katarina Savočková, Judita Kothajová 

Zaměstnanci :        Mgr. M. Janoušek, Bc. R. Holasová,  I. Cinková , Zuzana 

Kolářová DiS., Bc. Erika Jarůšková 

 

1) Ředitel organizace Mgr. M. Janoušek informoval o přijmutí do trvalého  
pracovního poměru  nutriční terapeutku (zdravotní kvalifikované sestry) od 
1.2.2016  

Dále se plánuje na jaře oprava střechy budovy A, výměna zvedáků na 
budově D  
 

2) Informace, dotazy, sdělení :  
R. Holasová – informovala od 1.1.2016 se každému navýší důchod o 40,-KČ, 
v únoru každý dostane k důchodu jednorázovou částku 1200,- KČ 
E. Jarůšková  – informovala o připraveném dotazníku ohledně spokojenosti 
v DpS. Dotazníky vám budou rozdány praktikantkou během února. 
Dotazník je anonymní. Vyplněný dotazník je možno vhodit do schránky 
důvěry. 
Z.Kolářová – informovala o kulturních akcí – 9.2.2016 Masopust 

 

PŘÍŠTÍ SETKÁNÍ KOMISE OBYVATEL :    

 V pátek  5.2 2015 v 9,00hod,v   malé  společenské místnosti  budova 

A.    

Zapsala :  Z.Kolářová 

 

 
 



STRAVOVACÍ KOMISE  14. 1. 2015 
 

Účast: p.Šípová, p.Cinková, p.Nykodýmová, p.Horáková, p.Hejátková, 

p.Hýblová , p.Třísková, p.Savočková ml., p.Kothajová 

 

Připomínky: 

- Odd.A1 –  tuhé máslo ke snídani i k večeři nejde mazat – 
domluveno s kuchyní,že budou máslo vytahovat dříve.Mexický 
guláš hnusný, zeleninové nudle k večeři taky – zelen.nudle 
některým členům stravovací komise chutnaly 

- Odd.D2 -  boloňské těstoviny kyselé, hodně kečupu – dává se tam 
hotová omáčka tzv.toskánská  

- Odd.D1 – kyselý bramborový salát na Štědrý den, víno některé 
kalné, červené i bílé, různé druhy – ve zboží přivezly obsah 0,7 litru 
v malém množství, museli jsme dokupovat po obchodech a jsme 
rádi,že jsme zajistili požadované množství. Domácí perník k večeři 
chutný, ale sladkého jídla už bylo dost 

- Odd.D3 – zeleninová polévka k obědu – velmi málo, kovbojské 
fazole nevařit, knedlíky s vejci – strašně suché, neviděly vejce – k 
večeři pro 170 porcí bylo vydáno 350 ks vajec, což jsou 2 vejce na 
osobu....V týdnu od 14. - 20 12. nechutná jídla  

Pochvala: 

- Odd.A1 – zelná polévka a buchtičky s krémem výborný oběd, 
kachna se zelím a knedlíkem výborné 

- Odd.D1 – tuňák s vejci a krůtí maso s vejci k večeři výborné, 
zopakovat 

 Přání: 

     - nebylo 

    Podepsány sešity z oddělení a přečteny připomínky tam psané. 

Jídelníčky na měsíc únor sestaveny pomocí nutriční terapeutky. 

Další  stravovací  komise  bude ve středu 3.února ve 13 hodin. 

        Nykodýmová Renata 

                                                                                                                                                                                                            



SVÁTKY - ÚNOR 

4.2. Jarmila – Grossová,Halbrštátová, Hegerová, Macková 

7.2. Veronika – Mračková, Liznová 

8.2. Milada – Bednářová, Srovnalová, Švarná, Vojtová 

11.2. Božena –  Holešinská, Klempová, Korčáková, Štefková 

15.2. Jiřina – Kumstýřová, Vágnerová 

17.2. Miloslava – Dračková 

20.2. Oldřich – Němec 

22.2. Petr – Krúpa 

27.2.Aexandr – Tobiáš 

 

NAROZENINY – ÚNOR 

2.2. Stanislav Šolta 

7.2. Irma Kladivová 

8.2. Otto Vrána 

9.2. Judita Kothajová 

10.2. Milada Švarná 

 Hana Potyšová 

12.2. Jiří Macek 

13.2. Julie Břeňková 

  

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=d0JKx8FZ6OEVPM&tbnid=zd_VukZ09ViqSM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ollies.cz/svatebni-dorty&ei=UNk8VJ-2DYHXPOSygcgH&psig=AFQjCNESNRsH2Q9htxrRUljY1rVBqZcXUg&ust=1413360044655309


14.2. Jan Václavek 

15.2. Marie Musílková 

19.2. Zdenka Stiburková 

22.2. Jiřina Kumstýřová 

24.2. František Dorazil 

 Ludmila Dvořáčková 

 Ladislav Konečný 

27.2. Alexandr Tobiáš 

28.2. Anna Illová 

 

 

V měsíci lednu nastoupili do domova pro seniory:  

28.1.  Jarmila Kehýková  z  Moravské Třebové 

 

 

 

 

  

V měsíci lednu zemřeli:  

5.1. Josef Dědič 
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Přehled akcí na měsíc únor 

9.2. Masopust 

Masopust (Vostatke, Fašank, morav. Voračky, Voráčí, Končiny], či karneval) je 
třídenní svátek, jakož i slavnostní období mezi Vánocemi a Postní dobou. 
Zatímco jeho počátek, který nastává po svátku Tří králů (6. ledna), má pevné 
datum, tak jeho konec je závislý na datu Velikonoc a končí tak v rozmezí od 
poloviny února do počátku března. Masopust vychází především z římského 
náboženství, které s předjařím spojovalo vegetační a plodností božstva jako 
je Bakchus. Masopust představoval období hodování a veselí mezi dvěma 
postními dobami. Během něj probíhaly taneční zábavy, zabijačky a také svatby. 
Vrcholí posledním čtvrtkem tohoto období, zvaným Tučný čtvrtek, spojeným se 
zabijačkou a hostinou. Poslední tři dny, tedy mas 

opustní neděle, pondělí a úterý jsou zvány končiny, ostatky, fašank či přímo 
masopust, se konají různé rituální úkony, průvod masek, scénické výstupy a 
končí taneční zábavou. 

Název karneval je synonymem masopustu (z italského carnevale, vlastně „maso 
pryč“).  

         Zdroj:Internet 
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Volnočasové aktivity 

Volnočasové aktivity na oddělení „A“ 

V měsíci lednu jsme se na oddělení  ,,A“ začali věnovat přípravám na masopust. 

Vyráběli jsme kloboučky z papíru. U práce jsme si společně zazpívali lidové 

písničky. 

Každé úterý se scházíme v tělocvičně, kde trénujeme paměť. Ve středu dochází 

studentka Tereza, aby četla z knih. V současné době čteme knihu od Bohumila 

Říhy Doktor Meluzin. 

Každý čtvrtek hrajeme oblíbené společenské hry. Po dvě lednová odpoledne 

jsme se sešli, abychom společně upekli moučník z jablek. Díky klientům, kteří 

přišli pomoc s pečením, mohli  moučník ochutnat všichni klienti upoutaní na 

lůžko a už se těchto aktivit nemohou zúčastnit.  

Pavla Skoupá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Volnočasové aktivity na oddělení „D“ 

12.1., 13.1. a 14.1.2016 Pečeme štrůdl 

Zbývající jablka z naší zahrady jsme spotřebovali na pečení štrůdlu. Na každém 

patře jsme oloupali jablíčka a udělali jsme 4 nohavice štrůdlu. Moučník všem 

chutnal. 

 

 

 

 

 

18.1. Loupeme jablka na žemlovku 

Všechny šikovné ruce nám pomohly loupat jablka na žemlovku , kterou jsme 

měli k večeři. Děkujeme za pomoc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  26.1. a 27.1. 2016 Vyrábíme masky na masopust 

9.února 2016 budeme mít masopust a vstupenkou je povinná maska. Proto 

jsme  se pustili do výroby masek a kloboučků. 

         Jana Kranichová 

 

Zimní fotky z naší zahrady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úhrady dle typu ubytování 

v domově pro seniory 

Úhrady za pobyt jsou stanoveny v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb.,                           

o sociálních službách a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění 

 

     Ubytování 
osoby 

Denní sazba (Kč) 
Měsíční sazba (Kč) 

28 dní 29 dní 30 dní 31 dní 

Budova  D 
 

2 -lůžkový 
pokoj 

(oddělení D1,2,3) 

strava 128 3584 3712 3840 3968 

ubytování 129 3612 
3741 

3870 3999 

celkem 257 7196 
7453 

7710 7967 

Budova  D 
 

     1 -lůžkový  
         pokoj 
(oddělení D1,2,3) 

strava 128 3584 3712 3840 3968 

ubytování 142 3976 4118 4260 4402 

celkem 270 7560 
7830 

8100 8370 

Budova  A 
 

2 -lůžkový 
pokoj 

 (oddělení A1,2)  

strava 128 3584 3712 3840 3968 

ubytování 162 4536 4698 4860 5022 

celkem 162 8120 
8410 

8700 8990 

Budova A 
 

1 -lůžkový 
pokoj 

(oddělení A1,2,3) 

strava 128 3584 3712 3840 3968 

ubytování 179 5012 5191 5370 5549 

celkem 307 8596 
8903 

9210 9517 

 

 

 

 

Platnost  od  1.2.2016 


