JITŘENKA
Prosinec 2021

V MĚSÍCI PROSINCI NAROZENINY SLAVÍ
❖ 12. – KOPECKÁ Marie
❖ 3. 12. – LINHART Jan
❖ 4. 12. – MYNÁŘOVÁ Marie
❖ 5. 12. – RAJBLOVÁ Anna
❖ 6. 12. – SEDLÁKOVÁ Marie (DZR)
❖ 10. 12. – TICHÁ Marie
❖ 14. 12. – BUŠINOVÁ Marie
❖ 17. 12. – KANTOR Antonín
❖ 20. 12. – KADLECOVÁ Jaroslava
- PAŘÍK ROSTISLAV
❖ 21. 12. - HANÁKOVÁ Marie
❖ 22. 12. – KRATOCHVÍL Augustín
❖ 23. 12. – DVOŘÁČKOVÁ Anežka
❖ 24. 12. – JANKOVÁ Eva (DZR)
❖ 25. 12. – KORČÁK Josef
❖ 26. 12. – HAVLÍČKOVÁ Božena
❖ 27. 12. – PINDL Josef
❖ 30. 12. – NAVRÁTILOVÁ Máří Magdaléna

V MĚSÍCI PROSINCI SVÁTEK SLAVÍ
❖
❖
❖
❖
❖
❖

2. 12. BLANKA – Jůzová
5. 12. JITKA – Rolencová (DZR)
8. 12. KVĚTOSLAVA – Pelíšková, Rolencová
10. 12. JULIE – Tomková (DZR)
11. 12. DANA/DANUŠE – Kubišová
23. 12. VLASTA – Hýblová, Vávrová, Stoupencová, Sedláková (DZR), Továrková
(DZR), Kostková, Kolářová

ZEMŘELI
❖ POHANKOVÁ Anna

DO DOMOVA PRO SENIORY A DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
NASTOUPILI
❖ KLUG Jiří (DZR)

Z DOMOVA PRO SENIORY A DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
VYSTOUPILI
❖ ANTLOVÁ Libuše

PŘÍSPĚVEK OD PANÍ KRČILOVÉ – odd. „D“
Vánoce, vánoce přicházejí!
Na vánoce dlouhý noce, všude voní jitrnice, hej, hej koleda!
Pan Gott zpíval "já sním o vánocích".
Já tedy taky – na co dobrého příjdu. Ale to si musím nejdřív připravit a já vozila
krabice cukroví vždy v prosinci domů na svátky. Měla jsem na to čas. Umíte si
představit péct cukroví v grandrenosce? A to ještě v noci, protože jsem bydlela
vedle továrny, čímž jsme měli nižší napětí, když dílny pracovaly. Takže jsem ve
dne dělala těsto a až po 22. hodině, když okna v dílnách vedle zhasla jsem se
pustila do pečení, aby z lineckého a hlavně z rohlíčků nebyly buchty, ale zlaté
kousky. Pekla jsem do dvou hodin do noci! A ráno jsem šla do práce! Takhle jsem
to dělala vždy 1 den v týdnu. A v pátek jsem s sebou vždy brala krabici od
margarínu domů. Nejdřív linecké vypichování, pak pracičky, pak vanilkové
rohlíčky a nakonec "mleté" – těsto se tlačí skrz masový mlýnek s nástavcem a
tvaruje se ručně, kolečka, tyčinky, preclíčky apod., namáčí se dílek do čokoládové
polevy. Mňam.
Mezitím se dělaly další přípravy. Gruntovalo se, sháněly se dárky. Já už od září
obcházela hračkářství, kdy příjde "cizina". Pro naše malé neteře a synovečky .
Mašinky a autíčka, panenky, módění co nejlepší a dovoz! Aby se neohrnovali
nosánky.
Celkem vzato je to fofr, ale je to fofr správně radostný, protože nemyslíme na
sebe, ale na druhé. Abychom pak měli společné potěšení, radost z radosti druhých.
Vánoce jsoiu svátky lásky Boží a lásky lidské.
Nad kažým betlémkem nese anděl nápis "Pokoj lidem dobré vůle". Přejme si tedy
pro dobu předsváteční, sváteční, ale i do celého roku 2022 i dále pokoj, mír,
zdraví, pohodu nám VŠEM!
Zdraví M. Krčilová.

VÁNOČNÍ ZVYKY A TRADICE
❖ Snad každá rodina má nějakou svou zvyklost, kterou na Štědrý den
či některý den během vánočních svátků každoročně opakuje. Co ke
Štědrému večeru neodmyslitelně patří asi ve všech domácnostech, je
ozdobený vánoční stromeček a pod ním dárky
❖ Slavnostní štědrovečerní večeře už může být ovlivněna tím, co v lidé
preferují, někde místo tradičního kapra preferují k bramborovému
salátu kuřecí řízky, jinde si dopřejí jiné oblíbené jídlo.
ZVYKY A TRADICE:
1. ŠTĚDRÝ DEN PLNÝ KOUZEL
- Štědrovečerní čas vnímali lidé v dřívějších dobách jako magický:
plnil přání, zjevovala se proroctví a mohli jste ovlivnit blížící se
nový rok. Význam mělo podle pověr pro nadcházející rok prý už
to, na kdy v týdnu Štědrý den připadal:
❖ pondělí – dobrá úroda, hodně medu
❖ úterý – bude hodně vína a obilí
❖ středa – příznivý rok, mnoho vína, ale žádný med
❖ čtvrtek – velmi úrodný rok, jenom vína prostředně
❖ pátek – tuhá zima
❖ sobota – málo ovoce, ale vydaří se žito
❖ neděle – teplá zima
- Původní lidové zvyky a tradice, kdy se krájela jablka, lilo olovo,
házelo pantoflem či pouštěly lodičky z ořechových skořápek, už sice
moc časté nejsou, ale své kouzlo určitě mají
2. RYBÍ ŠUPINY POD TALÍŘEM
- Pod talíře se štědrovečerní večeří se dávají šupiny z kapra, které
mají přinést po celý
další rok dostatek
peněz a hojnosti. Ten
samý efekt prý nosí
také drobné mince pod
talířem

3. KRÁJENÍ JABLKA
- Po večeři se nožem přepůlí jablko, ale pozor: musí se řezat kolmo
ke stopce. Pokud má rozříznutý jadřinec tvar hvězdy, sejdou se
všichni za rok ve zdraví. Tvar kříže podle našich předků znamenal
nemoc či smrt

4. LODIČKY ZE SKOŘÁPEK
- Do lavoru s vodou se dají rozpůlené skořápky vlašských ořechů s
malými zapálenými svíčkami. Ořechové lodičky se nechají plout
po vodě. Ten, jehož lodička vydrží nejdéle svítit a nepotopí se, má
před sebou dlouhý a šťastný život.
- Když se lodička vydá doprostřed nádoby, vypraví se její výrobce
do světa. Pokud se skořápka drží u kraje nádoby, bude se naopak
celý rok držet doma

5. LITÍ OLOVA
- Nejlépe v ocelové nádobce se roztaví kousek olova. Do připravené
nádoby s vodou se pak tekoucí olovo velmi opatrně celé nalije. Ve
vodě vznikne z olova obrazec. Pak už záleží jen na fantazii, co
může tvar představovat.
- Olovo
ani
nemusíte
pokoutně
obstarávat ve
formě broků,
na trhu jsou
pro
tuto
napínavou
vánoční
zvyklost
k
dostání
i
kompletní
sady
6. HÁZENÍ STŘEVÍCE
- Svobodné dívky hodí střevícem přes hlavu. Pokud se bota obrátí
špičkou
ke
dveřím, čeká je
svatba a odchod
z domova. Pata
ke
dveřím
naopak
znamená,
že
zůstanou doma
7. NOVODOBÉ VÁNOČNÍ TRADICE – BETLÉMSKÉ SVĚTLO
- Mezi vánočními zvyky zakořenily i některé novodobé: jedním z nich je

-

od roku 1986 šíření Betlémského světla. To se každoročně před Vánoci
zapaluje v betlémské jeskyni – podle tradice se právě zde narodil Ježíš
Kristus.
Plamínek pak skauti rozvážejí do mnoha evropských i několika
amerických zemí, kde se pak šíří např. v rámci bohoslužeb a
charitativních akcí mezi občany. Do Česka (tehdejší ČSSR) se
Betlémské světlo poprvé dostalo 23. 12. 1989. Nejdříve míří letecky do
Vídně, odkud se dále přepravuje většinou po železnici.

-
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8. VÁNOČNÍ HVĚZDA (POINSETTIA)
- Pryšec nádherný, u nějž se vžil název vánoční hvězda neboli
poinsettia, nechybí ve většině českých domácností, které krášlí
často už na začátku adventu. K mání jsou nejrůznější barevné
varianty, například bílá, růžová i vícebarevná, favoritem ale stále
zůstává červená
- Spojení této rostliny s Vánocemi není tak dávné, jako je tomu
třeba u jmelí – z Jižní Ameriky ji přivezl první velvyslanec
Spojených států v Mexiku Joel Poinsett teprve před dvěma sty
lety. Od té doby je ale i přes rozdílnost tradic považována ve všech
koutech světa za ryze vánoční dekoraci.

POVĚRY O TOM, CO NOSÍ NA ŠTĚDRÝ DEN SMŮLU:

− Respekt ke svátosti vánočních svátků je znát i z nejrůznějších
varování

❖ Nevěste prádlo – vyčarujete si neštěstí v podobě oběšence mezi
blízkými. Nemá se ostatně ani prát, protože to přináší smůlu.
❖ Nezametejte – vyhnali byste z domu duchy předků, kteří chodí
v tento čas navštívit živé.
❖ U štědrovečerní tabule by neměl sedět lichý počet
stolovníků, lichého by si odvedla smrt. Ochrání vás příbor a talíř
navíc – pro doplnění do sudého počtu.
❖ Nevstávejte od stolu při štědrovečerní večeři, dokud
všichni nedojí. Kdo od stolu vstane, podle pověry do roka zemře.
❖ Kdo na Štědrý den nedá nikomu dar, skončí do roka
v bídě. S tím souvisí i chození na koledy - koledníci dávali lidem
možnost udělat dobrý skutek tím, že je obdarují alespoň maličkostí.
❖ Na Štědrý den si od nikoho nic nepůjčujte, přitahuje to
chudobu

ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO SETKÁNÍ OBYVATEL – 16. 11. 2021

❖
❖
❖
❖

Dne: 16. 11. 2021
Místo setkání: Společenská místnost A3
Přítomní klienti: 35
Přítomný personál:
- Mgr. Milan Janoušek – ředitel organizace
- Bc. Romana Holasová – zástupce ředitele, vedoucí sociálního úseku,
sociální pracovnice
- Dagmar Pospíšilová – volnočasová, aktivizační pracovnice odd. D

❖ Zápis ze setkání:
- Na zahájení schůze pan ředitel s paní Holasovou všechny zúčastněné
přivítali. Slova se na začátek ujal pan ředitel a oznámil klientům změny,
které se týkají návštěv v domově pro seniory, které jsou v platnosti od
15. 11. 2021 – u antigenních testů, které se využívají jako prokázání
bezinfekčnosti návštěvy v dps se s účinností viz. Datum výše, zkracuje
platnost na 24 hodin, u PCR testů se platnost zkracuje na tři dny, tedy
72 hodin. Prokázání bezinfekčnosti očkováním nebo dokladem o
prodělání onemocnění Covid – 19, zůstává v neměnné formě. Rodinní
příslušníci klientů tyto informace najdou na internetových stránkách
domova pro seniory (www.ddmt.cz). Dále pan ředitel klienty
informoval o současné situaci s pandemií a onemocněním covid – 19.
Poté pan ředitel klientům sdělil, že v novém roce dojde ke změně
úhradové vyhlášky, dojde tedy ke zdražení ubytovacích poplatků
v zařízení. Vzhledem ke stálému navyšování cen elektřiny, plynu,
potravin nebo pohonných hmot se bude v nadcházejícím novém roce
2022 zřejmě zvedat i cena za stravování v zařízení. Následně pan ředitel
také informoval o změně u příspěvků na péči pro klienty domova pro
seniory a jejich navýšení, konkrétně 3. a 4. stupně pnp.
- Slova se ujala paní Holasová, ta klienty informovala o možnosti
objednání se na očkování 3. dávkou vakcíny proti onemocnění covid –
19 a jakým způsobem probíhá objednání a následná distribuce dávky
klientům. Vysvětlila klientům, jakým způsobem pracuje pro organizace
lékař a jaké jsou možnosti klientů s výběrem lékaře a zdravotní i
soukromé přepravy klientů. Dále klientům paní Holasová sdělila změny
v doplatcích na inkontinenční pomůcky. Z důvodu doplatků u 3. stupně
inkontinence budou on nového roku tyto pomůcky přeobjednány ještě

-

v letošním roce, takže k doplatkům dojde až od měsíce března 2022.
Znamená to však, že klienti budou mít na pokoji uskladněno větší
množství inkontinenčních pomůcek, než jak jsou doposud zvyklí.
Závěrem pan ředitel s paní Holasovou poděkovali klientům za účast na
setkání a popřáli hezký zbytek dne.
Zapsala: Dagmar Pospíšilová – PVA odd. D

Z DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Krásné vánoční
svátky,
spoustu zdraví,
pohody a klidu všem
zaměstnancům i
klientům Sociálních
služeb přeje kolektiv
Domova se zvláštním
režimem

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NA odd. D
❖ Na začátku listopadu jsme se na "déčku" sešli ku příležitosti
dušičkových kavárniček a zavzpomínali na naše blízké a milované a
na to, jak se dušičky slavily dříve. K tomu jsme si společnými silami
upekli jablečnou buchtu, na které jsme si společně s kávou na
kavárničce pochutnali.

❖ Dále jsme také průběžně dokončovali výrobu vánočních dekorací,
abychom si to na odd. D hezky vyzdobili a z výzdoby se těšili a
připravili se na příchod nejkrásnějších svátků v roce.

❖ Ve spolupráci s odd. A jsme připravili ozdoby na vánoční strom,
který již po několikáté zdobí náměstí v Moravské Třebové.
❖ I v letošním roce se domov pro seniory Moravská Třebová zúčastnil
projektu "Ježíškova vnoučata", kdy mají možnost "cizí" lidé zaslat
některému z klientů, kterého si vyberou dárek – co by si daný klient
přál, ale jeho schopnosti mu již nedovolí si danou věc zaopatřit.

ZÁVĚREM BY CELÉ ODDĚLENÍ D CHTĚLO POPŘÁT VŠEM KRÁSNÉ
VÁNOČNÍ SVÁTKY PLNÉ POHODY A RADOSTI A JEN TO NEJLEPŠÍ DO
NOVÉHO ROKU 2022.
PŘEJÍ KLIENTI A PERSONÁL odd. D

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NA odd. A
❖ Po delší době nás na oddělení přišly navštívit děti ze základní školy
– ZŠ Palackého, společně s paní učitelkou. Děti si pro nás připravily
čtení z knížky Babiččiny pohádky. Jde o převyprávění pohádky od
známé spisovatelky Boženy Němcové. A tak, jsme i my dospělí a velcí
seděli tiše jako pěna a poslouchali a poslouchali, jak nám děti hezky
předčítají.

VŠEM KLIENTŮM A
ZAMĚSTNANCŮM PŘEJEME
POHÁDKOVÉ VÁNOCE A JEN
TO NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO
ROKU 2022

