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Červen má též svoje kouzla, na lukách i na polích. 

Končí jaro, přišlo léto, vlaštovičky švitoří. 

Kvítků je na lukách jako máku, 

jejich vůně je tak omamná. 

Pavouček tam nitě souká za teplého večera. 

Ke každému kvítku promlouvám, 

hladím něžně jejich květy, 

láskyplně beru do rukou voňavé kvítky, 

okouzlena přírodou, dýchám to vůni omamnou 

Obdivuji jejich zdravé stonky, 

s jakou láskou vykvetl jejich květ, 

zas mám nad čím přemýšlet. 

       Zdroj: internet 

 

 



Zápis ze společného setkání obyvatel  

Setkání konané dne:   4.5.2018 

Místo setkání :    společenská místnost A3 

Přítomní  pracovníci :   Mgr. Milan Janoušek – ředitel organizace 

Bc. Romana Holasová – zástupce ředitele, 

vedoucí úseku přímé péče a sociální 

pracovnice 

Iveta Cinková – vedoucí zdravotního úseku 

Jana Kranichová – volnočasová pracovnice

                                                                               

Přítomní obyvatelé :     27 klientů     

Přivítání klientů  

V současné době již máme stravování řešeno dodavatelsky. Z tohoto 

důvodu máme jen velmi omezenou možnost zasahovat do složení 

jídelníčku. Další setkání obyvatel ohledně stravy proběhne z důvodu 

dovolené paní Bednárové 16.5.2018 ve 13.30 hod. 

Chtěli bychom Vás požádat o shovívavost a především o slušné chování 

vůči personálu, který podává stravu. Strava se řídí jídelníčky z nemocnice. 

Každá dieta má jiné jídlo. Dostáváte svoji stravu přesně podle rozpisu na 

jídelníčku. 

Dotaz: 

 - Chci se zeptat na vozíky na dovoz prádla z prádelny. Proč jsou na 

oddělení A1 dva vozíky a na oddělení A2 a A3 je jen jeden? 



- Řešeno hned po setkání obyvatel. Na oddělení A2 není prostor pro 

uskladnění vozíků. 

Dotaz (upozornění):  

- Viděla jsem paní, která přišla z venku a napila se přímo ze džbánu na 

čaj, aniž by si nalila čaj do skleničky. 

- Pokud takovou situaci uvidíte, upozorněte, prosím, personál, který džbán 

s náplní vymění. 

Dotaz: 

- Bude provedena oprava střechy na budově A, která byla původně 

plánovaná na rok 2017? 

- Oprava byla zatím odsunuta, naplánována bude po novém posouzení 

stavu. 

Zprovoznění budovy D je stanoveno na 1.4.2019 

V souladu s probíhající rekonstrukcí budou dle možností doplněny lavičky 

do zahrady.  

Paní Cinková upozornila klienty na možná rizika spojená s pobytem na 

sluníčku. Sluníčko je teď velmi ostré, proto doporučujeme při pohybu 

venku používat pokrývku hlavy a především dodržovat pitný režim. 

Pan ředitel Milan Janoušek předal klientům informace o záměru města 

postavit na ploše bývalé dětské nemocnice zcela novou nemocnici. 

Příští setkání bude 7.6.2018 v 10:00hodin.  

Zapsala:  Bc. Romana Holasová   

V Moravské Třebové dne 4.5.2018     
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Společné setkání obyvatel ohledně stravy 

Dne: 17.5.2018 

Přítomni - počet klientů: 29 

- zaměstnanci domova: Ilona Bednárová, Zuzana Kolářová, DiS. 

Zápis: 

Přivítání klientů 

 

Záznamy ze sešitů: 

- Dávejte zvlášť mák a cukr (na těstoviny, nebo šulánky s makem) 

 Teď to nejde, protože se jede podle nemocničního plánu. Když 

jsme měli naši kuchyni, tak jsem dávali např. i strouhanku pro 

ty, kteří neměli rádi mák. Teď to bohužel není možné. 

- Špatné těstoviny s mákem. Těstoviny byly rozvařené a plné vody. 

 Ano o tomto problému víme, řešili jsme s kuchyní v nemocnici, 

nemělo by se to opakovat. 

- Jídlo vozí brzy a pak je studené. 

 Jídlo se nevozí brzy, osobně jsem to kontrolovala a vše je 

v pořádku. Jídlo přichází teplé. 

 

Paní Bednárová informovala, že dle nemocničního jídelníčku má každá 

dieta rozdílné jídlo. Je potřeba více trpělivosti, než pečovatelky jídlo 

rozdají. Tímto bych Vás chtěla požádat, abyste respektovali stravu, kterou 

Vám předloží pečovatelky, které postupují podle instrukcí z nemocnice a 

podle jídelního lístku. Např. když byly párky na večeři, dieta č. 3 měla 3 ks 

pásku a dieta č. 2 měla 2 ks párků. Na jídelnách docházelo k 

nedorozumění. 

 

17.5. mělo být na snídani vařené vajíčko. Místo toho byla vaječná 

pomazánka. Důvodem bylo to, že čerstvě uvařená vajíčka nešla loupat. 

Vajíčka se rozpadala. Proto zvolila kuchyně náhradní možnost a z vajíček 

udělali pomazánku. 

 

 

 

 



Dotazy: 

Nemocniční strava není dobrá. Máme stále jen hovězí. Až budeme mít 

zpět naši kuchyni, nedávejte prosím dlouho hovězí maso. 

 

Stále se opakují stejné snídaně. 

Ano, snídaně se opakují stále dokolečka. My jsme se v jídelníčku snažili 

dávat snídaně různé a opakovaly se maximálně 2x do měsíce.  

 

Paní Bednárová seznámila klienty s jídelníčkem na období 23.-29.4.2018 

 

Hezký den a na shledanou za měsíc, příští setkání by mělo být 13.6.2018 

Zápis provedla:  Zuzana Kolářová, DiS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SVÁTKY – ČERVEN 

24.6. Jan – Václavek 

27.6. Ladislav – Kothaj, Stránský 

29.6. Petr - Krúpa 

 

 

NAROZENINY – ČERVEN 

6.6. Drahomíra Filipová 

7.6. Vlasta Stoupencová 

9.6. Františka Veselá 

10.6. Anna Křivánková 

14.6. Aloisia Beránková, Růžena Vyroubalová 

24.6. Jana Hlaváčová 

27.6. Irena Urbanová 

28.6. Karel Janků, Jitka Rolencová 

 

 

 

 

 

 



V měsíci květnu nastoupili do domova pro seniory: 

Irena Tomášková z  Moravské Třebové 

Irena Urbanová z  Bystřece 

Aloisia Beránková z  Moravské Třebové 

Marie Krausová z  Moravské Třebové 

 

 

 

  

V měsíci květnu z domova vystoupili: 

Jiřina Kumstýřová 

 

 

 

V měsíci květnu zemřeli:  

Leopold Mazur 

František Strnad 

Božena Štefková 

 

 

  



Volnočasové aktivity 

Společně s naší paní zahradnicí jsme po dvě odpoledne osázeli truhlíky, 

které budou po celé zdobit naše balkony a okna. 

 

 

Navštívily nás děti ze ZŠ Křižovatka s pásmem ,, Vystoupení dětí ke Dni 

matek“. Vystoupení nás všechny potěšilo. Každý návštěvník dostal od 

dětí malý dárek – kytičku vyrobenou z papíru. 

 

 

 

 

 

 



Jedno úterní odpoledne nás navštívil p. Ing. Michal Burian, který je 

spoluautorem knihy Moravská Třebová a okolí na starých pohlednicích. 

Pan Burian nám udělal přednášku o Moravské Třebové, tak jak vypadala 

dřív a promítl nám spoustu zajímavých pohlednic z Moravské Třebové a 

okolí. 

Přednáška byla velice zajímavá.  

 

 

 

Každý den se věnujeme oblíbeným činnostem. Pracujeme individuálně i 

ve skupinkách. Háčkujeme, hrajeme společenské hry, cvičíme paměť, 

jemnou motoriku. 

 

     Pavla Skoupá a Jana Kranichová 

 



Červen 

Vlahý větřík hladí klásky, 

jak maminka dcerce vlásky. 

Jemňoučky je kolíbá, 

kolíbačku jim zpívá. 

 

Motýli vesele poletují, 

jako když loďky po jezeře plují. 

Koníci v trávě poskakují, 

cvrčci jim k tomu muzicírují. 

 

A vida! Čmeláček maličký 

pilně už obletuje kytičky, 

aby mamince radost udělal 

a do spíže příspěvek přidal. 

 

Zajíčci, koroptvičky – zvířátka 

chystají přivést na svět mláďátka, 

hnízdečka pilně staví 

a nový život tak slaví. 

 



 

 

 

Sluníčko žhne, hoří, pálí, 

lidé se do nové práce dali, 

králíčkům doma seno pilně suší 

jak se na dobré hospodáře sluší. 

 

Na koupališti děti piští, 

ve vodě vyvádějí jako svišti, 

večer až píší své úkoly, 

aby ráno klidně šly zas do školy. 

 

A tak šťastně den za dnem 

do oceánu věčnosti odchází, 

přejme si, ať smích dětí, radost v očích všech 

nás stále provází. 

 

 

        M. Krčilová 

 

 



Moje mašinky………… 

 

Jsou lidi, kteří se mi diví, proč sbírám mrňavé  ,,modýlky“ mašinek. No 

možná proto, že jsem jako malý kluk sedával v Blatci nebo ještě lépe na 

Kocandě na ,,pešunku“ a pozoroval vlaky z Olomouce na Prostějov a 

zpět, možná proto, že můj křestní kmotr byl nádražák, nebo mi to zůstalo 

z doby, kdy jsem jezdil jako pomocník strojvedoucího, kdo ví? Zkrátka a 

dobře, mám pěknou sbírku mašinek (asi 26 kusů) a ty bych Vám chtěl 

představit, nebo aspoň těm, kteří by měli zájem. 

Akorát nevím, jak ty svoje  ,,kousky“ roztřídit? Podle věku? Mám tu 

mašinky z doby před první světovou válkou, až do začátku dvacátého 

století. Nebo je můžeme roztřídit na rychlíkové, nákladní, mašinky 

posunovací, superexpresní – rychlost 200km/hod. nebo bude libo 

speciály do hor – jezdí jako postrky v Alpách, ty mám i na DVD 

Švýcarských drah. No nebudu se Vám víc vnucovat, kdo budete mí 

zájem, obraťte se na Pavlínku nebo Janičku no a můžeme se domluvit. 

Koho by to náhodou zajímalo, teď víte, kam se obrátit, koho ne, pusťte to 

z hlavy a myslete si třeba něco o starém bláznovi. 

 

Všechny zdraví po dlouhé době Váš 

                                                               Láďa Švanda Dostál 

 

 

 

 

 

 

 

 



Významné a mezinárodní dny v červnu 

1.6. – Mezinárodní den dětí –  se poprvé slavil ve více zemí až roku 1950. 

MDD je dnem, kdy se po celém světě pro děti konají různé zábavné akce, 

hry nebo sportovní turnaje. Jedním ze smyslů Mezinárodního dne dětí je, 

že rodina by měla být pohromadě a věnovat se sama sobě, přece všichni 

známe přísloví - kdo si hraje - nezlobí. 

5.6. – Mezinárodní den ptačího zpěvu - oslava 

příležitosti příchodu jara, kdy jsou již všichni stěhovaví 

ptáci zpět ve svých letních domovech a můžeme slyšet 

jejich zpěv.  

8.6. – Mezinárodní den oceánů - OSN vyhlásila mezinárodní den oceánů 

roku 1992 a má připomínat důležitosti oceánů a moří pro celý svět. Nejen 

mořské ovzduší je důležitý prvek pro životní prostředí, ale oceány a moře 

ovlivňují celou naší planetu, její biosféru a celkové klima Země. První 

oslavy tohoto dne jsou od roku 2009. Moře a oceány musíme chránit  

a neznečišťovat je 

14.6. – Světový den dárců krve - Mezinárodní 

federace Červeného kříže a Červeného 

půlměsíce, Mezinárodní federace dárců krve a 

Mezinárodní společnosti transfúzního lékařství, 

všechny tyto organizace se spojily a vznesly 

myšlenku vyhlášení Světového dne dárců krve a 

tím by poděkovala všem, kteří darují krev, protože právě dárci krve 

zachraňují denně mnoho životů po celém světě.  

21.6. – Evropský den hudby - vznikl na popud bývalého francouzského 

ministra kultury Jacka Langa roku 1981. Jedná se o celoevropsky 

uznávaný den, který je věnován hudbě, všem kteří se jí věnují a 
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samozřejmě se v tento den konají různorodé kulturní akce, které jsou s 

hudbou spojené. 

21.6. – Mezinárodní den trpaslíků - 

trpaslíci na zahradě. Část populace je má 

ráda a má s nimi vyzdobené své zahrady a 

část populace by si je nikdy nepořídila. 

Pravdou je, že trpaslíci jsou dlouho 

považováni za symbol pomocníků, kteří 

nosí štěstí. Mezinárodní den trpaslíků 

založilo společenství pro ochranu 

zahradních trpaslíků.  

23.6. – Mezinárodní olympijský den - byl ustanoven roku 1948 na již 

dřívější podnět Pierra de Coubertina, který znovu obnovil olympijské hry. 

Prosadil jej Mezinárodní olympijský výbor jako den, který připomíná 

podstatu olympijských her jako takových a hlavně fair play. 

27.6. – Den politických vězňů - na počest popravených a umučených 

politických vězňů vznikl Den politických vězňů, který si každý rok 

připomínáme. Na počest těchto obětí se pokládají věnce na čestných 

pohřebištích. 

27.6. – Světový den rybářství - Rybáři tento 

den slaví většinou při setkáních, kde se 

zároveň pořádají i semináře, doprovodné 

kulturní programy a výstavy, přičemž snahou 

je upozornit na důležitost zachování 

světového rybolovu  

a hlavně jeho udržitelný rozvoj.  

Zdroj: internet 
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