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NAROZENINY A SVÁTKY
NAROZENINY V MĚSÍCI ČERVNU SLAVÍ:
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❖
❖

2. 6. – ŠKORPÍKOVÁ Marie
3. 6. – MATYÁŠOVÁ Zdeňka (DZR)
5. 6. – NOVÁKOVÁ Anna
7. 6. – STOUPENCOVÁ Vlasta
8. 6. – SOVOVÁ Bohumila, HAVLÍČKOVÁ Zdeňka (DZR)
10. 6. – KŘIVÁNKOVÁ Anna, CACHOVÁ Jana
13. 6. – WILDER Jan
14. 6. – BERÁNKOVÁ Aloisia, VYROUBALOVÁ Růžena, KUBATÍKOVÁ
Marie
❖ 20. 6. – KŘETÍNSKÁ Helena (DZR)
❖ 28. 6. – ROLENCOVÁ Jitka (DZR)
❖ 30. 6. – MAČÁTOVÁ Marie

SVÁTEK V MĚSÍCI ČERVNU SLAVÍ:
❖ 13. 6. ANTONÍN – Vojta, Kantor, Stašovský
❖ 21. 6. ALOIS/ALOISIE - Beránková
❖ 23. 6. – ZDEŇKA, ZDENKA, ZDENA – Šprochová, Dětáková, Matyášová
(DZR), Havlíčková (DZR)
❖ 24. 6. JAN – Wilder, Václavek, Linhart
❖ 27. 6. LADISLAV - Leinveber (DZR)
❖ 29. 6. PETR A PAVEL – Krúpa, Chodil

V MĚSÍCI KVĚTNU ZEMŘELI

❖ RODOVÁ Jarmila
❖ KONEČNÁ Božena (DZR)

DO DOMOVA PRO SENIORY A DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
NASTOUPILI
❖
❖
❖
❖

BERÁNEK Zdeněk
NOVOTNÝ Zdeněk
HAVLÍKOVÁ Anna
VOTAVOVÁ Alena

z
z
z
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Moravské Třebové
Moravské Třebové
Boršova
Moravské Třebové

Z DOMOVA PRO SENIORY A DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
VYSTOUPILI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO SETKÁNÍ OBYVATEL KE STRAVĚ 10. 5.
2022
❖
❖
❖
❖

Kdy – 10. 5. 2022
Kde – Společenská místnost A3
Přítomných klientů– 32
Přítomný personál– Mgr. Milan Janoušek – ředitel organizace, Bc.
Romana Holasová – zástupce ředitele, vedoucí sociálního úseku, sociální
pracovnice, pí. Lenka Rázlová – vrchní zdravotní sestra, vedoucí
zdravotního úseku, pí. Dagmar Pospíšilová – PVA odd. D.

ZÁPIS:
- Pan ředitel všechny zúčastněné na schůzi přivítal a poděkoval za hojnou
účast. Oznámil klientům, že proběhlo výběrové řízení na pořízení nového
signalizačního zařízení na budově A. Rada města rozhodne o vítězi tohoto
konkurzu a realizace proběhne během letošního léta – montáž bude trvat
zhruba 4 týdny.
Dále bude před budovou A zrealizován "vodní prvek", ten bude plnit úlohu
zpříjemňování pobytu ve venkovních prostorách DPS. Dále je v plánu také
výzdoba posezení před zimní zahradou na budově D.
Slova se ujala pí. Holasová, ta klienty přivítala a popřála krásné jarní dny.
Sdělila klientům, že valorizace důchodů proběhne v měsíci červnu. Dále
pak klienty pozvala na kulturní program, který si pro klienty připravili žáci
základní školy, se kterým se po dvouleté odmlce za námi těší.
Na letní (prázdninové) měsíce se opět plánuje koncert operního pěvce s
doprovodem, který v DPS již vystupoval a odezvy klientů byly velice
kladné.
V rámci projektu Ježíškova vnoučata se domovu pro seniory podařilo
vysoutěžit peněžní částku, která bude použita na zahradní, interaktivní,
bezbariérové prvky (vyvěšené záhody..apod.). V příštím týdnu, konkrétně
16. 5. a 17. 5. proběhne v dps a dzr školení požární ochrany, v rámci kterého
může být použita výstražná siréna, vyhlašující požární poplach. Klienti se
nemusí ničeho bát a snažit se evakuovat.
Zpožďuje se návrat vypraného osobního prádla z prádelny, klienti byli
požádáni o trpělivost. V prádelně se momentálně vyskytují technické
problémy a zvýšená nemocnost personálu.
Klienti byli opět požádáni o kontrolu značení svého osobního prádla,
protože neustále dochází k hromadění prádla neoznačeného, ke kterému se
nikdo nehlásí.
Na závěr se pan ředitel s pí. Holasovou a pí. Rázlovou rozloučili a popříli
krásné, slunné jaro.

PŘÍSPĚVEK OD PÍ. KRČILOVÁ– ODD. D
Úprkem před mrakem
Milí Jitřenkoví čtenáři, ať prší nebo peče sluníčko, příjde vhod počteníčko
pro zábavu či povzbuzení.
Před odchodem do důchodu jsem dostala od podniku zájezd k moři na 14
dní vlakem do Bulharska na Zlaté písky. Rekreační vlak (zvláštní) jel z
Brna. Dlouhý, moc vagónů, lůžkový. Cesta 1 a půl dne, v srpnu. Vagony
byly zamčené, nikdo nemohl ven ani dovnitř. V kupátkách byly po obou
stranách 3 postele se slamníky. Já spala dole, nade mnou mladší ročníky,
mladíci. Vylést nahoru byl výkon a hlavně tam zvlášť pod střechou, bylo
vedro. Mladíci spali nazí – nebylo na ně vidět.
Bylo nám řečeno, že si máme vzít jídlo s sebou, restaurační vůz nebyl a taky
něco "na zub" sladkého. Voda tekla na WC! Sice pitná, ale prý z lokomotivy.
Cestou jsme hleděli z oken. Maďarské mnohokvětové slunečnice a tabák,
artézské studně. Rumuncko tenkrát bylo velice chudé, u dědin, u trati se
shromažďovaly chudé polonahé děti (bosé), tak jsme jim házeli z oken
vlaku drobnosti – dropsy, sušenky, čokoládky – děti byly rády, nepraly se
podělily se.
Jeli jsme celkem plynule, až v poslední stanici v Rumunsku jsme dlouho
stáli – upravovali trať. Mezi kolejemi bylo naveženo plno hlíny z polí a
velké množství poházených melounů, zralých – a my slintali žízní, jen při
tom pohledu, nemohli jsme k nim. Dělníci rychle pracovali na dolování
kolejí z bláta, po děšti. Tak jsme stáli a dívali se na melouny. Do Varny jsme
už dojeli dobře, poté jsme jeli autobusem asi 15km do Zlatých Písků. Tam
na nás čekaly pěkné, dřevěné, dvoulůžkové chatky. Přívitala nás dobrá,
evropská večeře se zákuskem a seznámení s velmi příjemným, starším
pánem delegátem, pro styk s rekreanty.
Jídla evropská – maso se dováželo, ke koupi v místě byly ryby a maso se
peklo skopové. Ochutnali jsme originál pečenáče (ryby) a byly fantastické.
Bylo tam mnoho koček, běhaly mezi chatkami a likvidovaly zbytky po
mlsech rekreantů, i kosti z ryb, hlavy a kůže, vše se vyhazovalo ven za
baráček právě pro ty kočky.
Jsem neplavec, tak jsem se spíš dívala okolo. Jako turistka se všude dívám
po okolí, po přírodě. Jen chvílemi jsem okoušela slanou vodu, v plavkách,
ale brzy jsem si zase oblíkla šatky a pochodovala, po městě, tržnici – atak
dál.
V dálce mě upoutala věž. Chtěla jsem vidět, co to je a tak jsem vyšla do polí
vinic, nízké keříky, řada vede řady obou stran silnice. Už prázdných, bez
hroznů. Já šla a šla, dívala se kolem a najednou z prava se vinice ztratily
do příkrého útesu s mořem. Najednou, hluboko dole, moře naráželo na

skálu a hučelo. Však na tom místě prý za poroby Turky kdysi dávno 40
krásných dívek spojilo copy vlasů a společně tam skočilo do moře, aby se
nedostaly do ohrožení Tureckými žoldnéři, odpornými a krutými. Došla
jsem nakonec silnice k pár domům a k té "věži". Z přízemní budovy se tyčil
vysoký komín majáku, čtyřhranný, nahoře otočné zařízení s reflektory v
noci daleko zářícími a s dutým troubením. Varujícím na moři lodě a
signalizujícící. Delší dobu jsem stála u plotu domku s domněním toho, že
už to nikdy neuvidím, tuto zvláštnost. Vydala jsem se zpět a otočila zrak k
nebi. Hrůza! Poměrně blízko byl mrak černý jako uhel, naditý jak
babiččina péřová duchna. Začala jsem utíkat, ale mrak se blížíl víc a víc.
Sprintovala jsem jako závodnice, jakmile jsem "dolítla" k prvním domkům
Písků vpadla jsem rovnou do hospody. Uřícená a zadýchaná – držela jsem
v ruce ještě klidku dveří a najednou se ozvala hrozná rána. Až se baráček
zatřásl a všechna světla se rozblikala. Já stála u dveří a oči všech, asi 15
můžů se na mě obrátily. Jako bych za ten úkaz mohla. Spustil se strašný
liják. Dala jsem si čaj a mezitím vše pominulo. Napršená voda odtekla do
moře a já klidně, už skoro v suchu došla na večeři.
V dětsví jsem s rodiči jezdila v soboty do přírody, do lesa, na louku s čistým
potůčkem. Tatínek sbíral houby, maminkasledovala oblohu. Znala mraky,
často řekla "jedeme domů, bude bouřka". S prvními kapkami jsme vždy
zavírali vrata.
Je dobré se naučit pozorovat přírodu, její chod a zákonistosti. Pro cestu
zpáteční ..........anebo si k plavkám přibalit i deštník.
Zdraví M. Krčilová

POVÍDÁNÍ O ČERVNU
Měsíc červen má 30 dní a v jeho závěru začíná léto. Pro děti je stěžejní jak
začátek tohoto měsíce, kdy hned 1. června slaví Mezinárodní den dětí, tak
i jeho konec, kdy přichází vysvědčení a začátek dvouměsíčních letních
prázdnin.
Červen je ale také měsícem myslivosti jako symbol přelomu jara a léta, kdy
je vegetace nejbujnější, noci nejkratší a příroda se v mnoha směrech
probouzí do nového života.
Co se názvu měsíce června týče, není úplně jasné, zda vnikl podle červené
barvy a červenajících se plodů ovoce, jako jsou třešně, jahody, rybíz nebo
maliny. Trochu odvážnější jsou tvrzení, že červen je odvozen od červů,
kteří v tomto období dělají škody právě na ovoci. Podle jiné verze má
v názvu tohoto měsíce prsty dokonce hmyz červec, z něhož se vyrábělo
barvivo.
Nejen v češtině jsou názvy šestého a sedmého měsíce (tedy červen a
červenec) nápadně podobné. V anglickém jazyce je to June a July a
v němčině Juni a Juli.

Z DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
Květen nám svým počasím konečně umožnil začít trávit čas venku na
čerstvém vzduchu. Tato společná setkání máme moc rádi.

A abychom neseděli jen tak naprázdno, často si k tomu posezení upečeme
něco dobrého. Například bublaninu s marmeládou, piškot s rebarborou
nebo čokoládový piškot s jablky.

V rámci volnočasových aktivit často hrajeme různé hry nebo luštíme
křížovky. K velmi oblíbeným činnostem také patří cvičení se zpíváním.

V květnu jsme se byli podívat v kapli na nádvoří domova a cestou po
areálu jsme objevili nově nainstalovanou vodní kašnu.

Po opravdu dlouhé době k nám opět zavítaly děti ze základní školy
Křižovatka a potěšily nás svým programem plným písniček a básniček.

31. 5. 2022 k nám do Sociálních služeb opět zavítali koníci Emil a
Romanka, tentokrát s sebou přivezli i kamaráda želvu Tomáše. Tohoto
krásného dopoledne s hippoterapií, poslední den v květnu jsme se mohli
také účastnit a bylo to moc fajn.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NA „ÁČKU“
11. 5. ZPÍVÁNÍ A MUZICÍROVÁNÍ
- Společně jsme si pouštěli naše oblíbené písničky a k tomu jsme hráli na
hudební nástroje, na MIX hudebních nástrojů

23. 5. OSLAVA NAROZENIN PANA ZDEŇKA
- Pan Zdeněk si přál oslavit narozeniny s příteli z DPS. Oslava proběhla
v Laskavárně, v příjemné atmosféře.

24. 5. VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZŠ KŘIŽOVATKA
- Žáčci nás přišly společně potěšit svým vystoupením

24. 5. – 25. 5. OSAZOVÁNÍ TRUHLÍKŮ
- Společně s paní zahradnicí jsme osadili truhlíky do oken a na balkóny
našeho oddělení.

30. 5. VÝZDOBA NA CHODBÁCH
- Děti ze ZŠ Palackého nám vytvořily obrázky, které nám zdobí chodby
oddělení A.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NA „DÉČKU“

Měsíc květen byl na akce velmi plodný. Společně jsme slavili svátek matek
při kavárničce, kde jsme si pochutnali na dobrém moučníku, kávě a čaji.
Užili jsme si vystoupení dětí ze základní školy Křižovatka Moravská
Třebová. Pletli jsme věnečky z pampelišek, skládali ubrousky, hráli bingo,
které se u nás na oddělení stalo velice oblíbeným. Pekli jsme buchtu,
vyráběli dekorace a společně s paní zahradnicí jsme osazovali mobilní
záhon.

