JITŘENKA
Duben 2022

V MĚSÍCI DUBNU NAROZENINY SLAVÍ
❖ 1. 4. – HORÁČEK František
- BÁČA Jiří
❖ 4. 4. – KRČILOVÁ Marie
- HÝBLOVÁ Dagmar
❖ 6. 4. – MÁČKOVÁ Jarmila
❖ 7. 4. – POUL Karel
- LANGHAMMEROVÁ Eva (DZR)
- TMĚJOVÁ Lenka (DZR)
❖ 11. 4. – SEDLÁKOVÁ Vlasta (DZR)
❖ 14. 4. – ČERNUŠÁK Karel
❖ 18. 4. – HAINZOVÁ Ludmila

SVÁTEK V MĚSÍCI DUBNU SLAVÍ
❖
❖
❖
❖
❖

8. 4. HERMÍNA – Špačková, Šmucerová, Malíková
16. 4. IRENA – Kladivová, Dlabáčková, Kusá, Tomášková (DZR)
19. 4. ROSTISLAV – Pařík
24. 4. JIŘÍ – Báča, Kaderka, Křetísnký, Budínský
27. 4. JAROSLAV - Klusák

DO DOMOVA PRO SENIORY A DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
NASTOUPILI

❖
❖
❖
❖

PLÁTOVÁ Adolfína
PALA František
MALÍKOVÁ Hermína
MATYÁŠOVÁ Zdenka

z
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Moravské Třebové
Linhartic
Moravské Třebové

Z DOMOVA PRO SENIORY A DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
VYSTOUPILI

V MĚSÍCI BŘEZNU ZEMŘELI
❖
❖
❖
❖

CHROMCOVÁ Antonie
DOSTÁL Vladimír
SCHILLEROVÁ Marie
JANKOVÁ Eva

V sobotu 26.3.2022 tiše odešel dlouholetý autor příspěvků do našeho měsíčníků
Jitřenka pan Vladimír Dostál – Láďa Švanda Dostál.
Rádi bychom se s Vámi podělili o krásná slova díků od jeho blízkých a vzpomínku.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Poděkování
Stáří je podzimem života. Ale i jeseň může být krásná a pestrobarevná. Může být
časem novým přátelství, netušených nápadů, poznání, stejně jako scenérií vracejících
se vzpomínek na dětství, školní léta, první lásky, křivolaké uličky životních úspěchů i
nezdarů. K tomu všemu člověk potřebuje odpovídající prostředí, místo, kde se cítí
dobře, svobodně, potřebně, kde se mu volně dýchá a nic nesvazuje jeho myšlenky.
Místo, kde je doma.
Takovýmto domovem se pro našeho bratra, pana Vladimíra Dostála, stal v
posledních téměř deseti letech Domov pro seniory Sociálních služeb města Moravská
Třebová. Jeho pokojík, ale samozřejmě i všechny společné prostory tohoto zařízení.
Den za dnem zde byl spokojenější, poznal zde nové lidi, často nám vyprávěl o zdejších
kulturních dostaveníčkách organizovaných domovem i samotnými seniory, svěřoval se
se zážitky a připomínal jubilea svých souputníků. Chlubil se svými „novinářskými“
příspěvky do Jitřenky a plánoval filmová představení, na která jsme mu dle jeho přání
připravili z domácí videotéky tematicky orientované drobné cykly.
Žel, mnohé z jeho plánů již nedoznají realizování. Vláďa měl hrůzu z covidu, ale z
jeho objetí se mu podařilo vykličkovat. A když už si myslel, že se může znovu
nadechnout ke svému „věčnému mládí“ upadl a zlomil si „krček“. Byl hospitalizován,
podrobil se operativnímu zákroku, a jak jsme pochopili, jeho dny se najednou zkrátily
a přehouply z podzimu do zimního času. Za žádnou cenu nechtěl umřít na
nemocničním lůžku. Chtěl domů, do třebovského Domova seniorů…
Zemřel ráno, v sobotu šestadvacátého března. Jeho životní hodiny dotikaly tam, kde
si to přál, obklopený svými zdmi, světlem ze svého okna, věcmi, které miloval. Tam,
kde to předurčil jeho osud. Odchod na věčnost pro něj proto nebyl zahalený hávem
smutku.
Dovolte nám, abychom tímto kratičkým nahlédnutím do bratrova posledního desetiletí
i finálních dnů jeho života s maximální pokorou poděkovali celému kolektivu Domova
pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová za péči, lásku a starostlivost,
kterou jste mu věnovali, abychom vám vyjádřili vděk za práci, kterou jste odvedli
nejen pro Vláďu, ale každodenně odvádíte pro vaše klienty, aby i pro ně se vaše
zařízení stalo opravdovým domovem a podzim života jim byl krásným a barevným
časem. Zůstávejte ve zdraví!
JUDr. Zdeněk Dostál – bratr
Taťjána Koudelková – Dostálová - sestra

VZPOMÍNKA NA PANA VLADIMÍRA DOSTÁLA

Vzpomínky mi zůstanou …………..
Byl jsem ještě malý kluk, nebylo mi ani 10 let, když jsme se stěhovali
do města. Vyrůstal jsem totiž na Kocandě – byla to osada asi s 8 domky,
cihelnou a hospodou asi 1 km od Blatce. Vedlejší vesnice Tážaly,
Kožušany jsou spojeny a patří do Olomouce. Z toho vidíte vážení
čtenáři, z jaké „pxxxle“ jsem přišel. A tak odpusťte malému klukovi, že
než jsem šel do školy, tak jsem chtěl poznat co nejvíce. Bydlel jsem na
Bezručově ulici, do školy jsem začal chodit na Svitavskou, kde nás bylo
o pololetí tolik, že nás rozdělili a já se s kamarády odsud jsem nastoupil
do primy gymnázia a myslel jsem, že zbourám svět, ale chyba lávky.
Pro jednoho velkého straníka z Litomyšle jsme po sekundě (2. třída)
jsme se stěhovali ke kostelu na měšťanku do třídy 3. B neboli blbouni
podle „pětituny“ Svobodové – naší třídní. Do školy jsme chodili na
směny – týden ráno, druhý odpoledne. Naštěstí to trvalo jenom rok a
stěhovali jsme se zase zpátky do nevyužité budovy gymnázia. Tak
vidíte, během 5 let školní docházky jsem poznal všechny školy v Mor.
Třebové. Tak začala moje životní anabáze. Jako by mi bylo souzeno se
stále vracet, i když se odstěhuji kamkoliv. Holešov, Bruntál, Česká
Třebová, a nakonec jsem zase tady, odkud jsem jako Janek plný ideálů
vyrazil do světa a jako „rozchrchlaný“,
osamělý dědek se usadil, abych tady svoji
cestu ukončil. Je mi tady dobře. A doufám, že
mi to dlouho vydrží. To jsou moje vzpomínky.
Chtěl jsem psát o jiném, ale nějak mi to nejde.
Promiňte, Váš Švanda Dostál

ZÁPIS ZE SPOLČNÉHO SETKÁNÍ OBYVATEL – 5. 4. 2022
•
•
•
•

Kdy: 5. 4. 2022
Kde: Společenská místnost A3
Přítomní klienti: 24
Přítomný personál: Mgr. Milan Janoušek – ředitel organizace, Bc.
Romana Holasová – zástupce ředitele, vedoucí sociálního úseku, sociální
pracovnice, Dagmar Pospíšilová – volnočasová pracovnice odd. D

Zápis:
Na úvod p. ředitel s pí. Holasovou všechny přítomné klienty přivítali a omluvili
pí. Bednárovou, která se nemohla ze zdravotních důvodů zúčastnit. Proto se
setkání týkalo pouze chodu domova.
Slovo si vzal p. ředitel a všem klientům se omluvil za večeři z 31.3. 2022 Krkonošské kyselo a slíbil, že bude vyřazeno z jídelního lístku.
Dále klientům sdělil, že návštěvy již probíhají bez omezení a zůstávají v
nastavených časech.
Dále informoval přítomné, že byly podepsány již všechny dodatkové smlouvy
k ubytování, i stravování. V následujících dvou měsících, můžou mít klienti nižší
zůstatek na svém depozitním účtu. Což by se mělo změnit valorizací důchodu v
měsíci červnu.
Z důvodu neustálého zdražování je možné, že se výše úhrad za stravování bude
letos ještě jednou zvedat. V návaznosti na výši inflace by se v tom případě letos
ještě jednou valorizovaly důchody.
Slovo si vzala pí. Holasová. Sdělila klientům, že podle nových pokynů ze správy
sociálního zabezpečení se důchody vyplácí 15. dne každého měsíce nebo den
následující po dni volna. Z tohoto důvodu bude v dubnu důchod vyplácen až
v úterý, a to 19. dubna. Dále pak informovala, že ke konci dubna končí ve funkci
vrchní sestry pí. Cinková, novou vrchní sestrou bude paní Lenka Rázlová.
Dále pak koncem měsíce května nastoupí do domova nová rehabilitační sestra na
plný úvazek.
Poté si vzal slovo opět pan ředitel, sdělil klientům, že se letos bude na budově „A“
vyměňovat klimatizace. Výměna bude trvat zhruba 3 týdny. Dle možností kněžích
bude obnovena Mše Svatá. O přesných termínech budou klienti včas informováni.
Ve čtvrtek 7.4. přijde do DpS pedikérka. Nejdříve půjde na budovu A, poté na D.
Byla kontaktována i kadeřnice, bližší informace budou aktuálně sděleny.
Kadeřnice by začala na budově D.
Dále pak p. Holasová informovala klienty, že budou opět letos, jako každý rok
probíhat na budovách velikonoční kavárničky.
Na závěr se pí. Holasová a pan ředitel s klienty rozloučili a popřáli pěkné
odpoledne

PŘÍSPĚVEK PANÍ KRČILOVÉ odd. D
DUBEN – APRÍL
V březnu jsme ochutnali sluníčko na naší zahradě, ale v budoucím měsíci
obyčejně zas "za kamna vlezen", kvůli počasí. A přečteme si v klidu povídání v
Jitřence.
Víte, že pečuji o naše dvě kočky. Myší se nebojím, ani povouků, jen hadů. Brrrr.
Co se stalo? Minulý týden mně ve 4 hodiny ráno probudíl šramot. Vidím
pochodovat Dejlíka, našeho bílého koura od okna ke dveřím a zpět, pořád dokola.
Z huby mu trčí tmavý chomáč. Zjistila jsem, že je to v půli přehnutá myš. Čili 4
nohy, vousy, ocas, bezvládná. Dejlík sní chodil pořád sem a tam a vrčel. Hrubším
hlasem, občas vyjekl. Jako když někde auto zapíná motor. Znělo to opravdu
hrozivě. Kočička se schovávala, bála se. Dejlík si dvakrát nachvilku odložil
náklad, aby si odpočal a myš vyskočila. Ale on jí zamoment měl zpátky v tlamě a
zas pochodoval a vrčel. Celou hodinu. Pozorovala jsem jeho chrabrost a řekla mu,
ať už jí zakousne. Hhned to udělal a mrtvou myš položil na zem, u tlamičky se
myši perlila kapička krve. Rychle jsem myš zanesla do záchodu a Dejlíkovi řekla,
"už není". Díval se překvapeně kam myš zmizela. Dejlík mi ale zvlášť věří a
poslochá mě. Oba, jak kočka i kocour jsou povahově každý jiný, ale jsou už
vychovaní a jsou to moji přítelé. A jsem moc ráda, že i jiní zdejší klienti je mají
rádi a děkuji jim.
Zdravím všechny čtenáře naší Jitřenky.
M. Krčilová

KVĚTINY SYMBOLIZUJÍCÍ VELIKONOCE
Velikonoce za rohem znamenají hlavně přicházející jaro. Společně s jarem
zároveň také krásné jarní květy plné barev a různorodých tvarů. Některé
jarní květiny jsou však speciální v tom, že jsou považovány za velikonoční,
a to hned z několika důvodů. Představíme Vám šest populárních květin,
které jsou symbolem Velikonoc a řekneme si, proč tomu tak je. Velikonoce
patří mezi opravdu významný křesťanský svátek, který se pravidelně slaví
každý rok.
o VELIKONOČNÍ LILIE
- Velikonoční lilie patří mezi významné velikonoční květiny, a
to hned z několika důvodů. Jedním z nich, proč je tento druh
květiny tak oblíbený, i přestože nekvete během
velikonočního období. Velikonoční lilie má významnou
náboženskou symboliku a je sní spojeno spoustu mýtů
s velikonočním podtextem. Vnitřek lilie je v křesťanství
symbolem Kristova hrobu a okvětní lístky jsou symbolem
Kristova vzkříšení z mrtvých. Sama o sobě obecně
velikonoční lilie symbolizuje čistotu, naději a lásku. Lidé
věřili, že se lilie objevila na místě, kam dopadla Ježíškova
krev u jeho ukřižování. Během doby, co visel na kříži se kolem
něj objevily v hojném množství právě tyto květiny.
o NARCIS
- Narcisy ve společnosti ostatních jarních cibulovin
symbolizují nový život. Historie této květiny ovšem nekončí
jen velikonoční oslavou. Legenda praví, že vůbec prvním
narcisem, který kdy vyrostl byl narcis v Getsemanské
zahradě, která byla Ježíškovým potěšením, těsně před tím,
než jej zatkli a ukřižovali. Angličané naopak mají spojené
narcisy s Velikonocemi díky jejich doby květu. Kvetou právě
ve stejný čas, kdy probíhá postní doba velikonoční.
o TULIPÁN
- Tulipán je často označován za předzvěst jara a je vůbec
jednou z prvních květin, který kvete na jaře. Tulipány jsou
spojovány s Velikonocemi zejména pro svou dobu květu, kdy

jejich hlavní sezóna květu začíná právě v období Velikonoc.
Pokud se opravdu pozorně zadíváte na květy tulipánů,
můžete si povšimnout, že velmi podobně připomínají
velikonoční vajíčka. Tulipány jsou skvělou volbou jako
dekorace pro velikonoční tabuli, přinesou pocit jara do
každého domova.
o VELIKONOČNÍ KAKTUS
- Velikonoční kaktus je opravdu typickým pro velikonoční
období. V obchodech ho v tomto období uvidíte mnohem
častěji než obvykle. Jedná se o epifytický kaktus, který kolem
Velikonoc kvete různými barvami. Můžete ho najít například
v bílé, červené, levandulové nebo třeba oranžové barvě.
Velikonoční kaktus je velmi podobný vánočnímu kaktusu
s rozdílem pozorovatelným hlavně na jeho listech. Zatímco
velikonoční kaktus má více zaoblené listy. Jeho příbuzný
vánoční má listy více do hran. Na rozdíl od jiných kaktusů
kvete velikonoční kaktus po dobu deseti až čtrnácti dnů.
o KOPRETINA
- Kopretina je symbolem loajality, nevinnosti a čistoty. V 15.
století byla považována za znak Ježíška. Jedna
z křesťanských legend praví, že kopretiny pochází ze slz
Panny Marie, když plakala během Kristova ukřižování. Další
biblický příběh říká, že tři králové věděli díky kopretinám,
které rostly kolem Ježíškova rodiště, kde ho najdou. Navíc
velkou výhodou kopretin je ta, že je seženete v opravdu široké
škále druhů i barev, která bude rozhodně vyhovovat vkusu
každého.
o HYACINT
- Hyacint má nezaměnitelnou okouzlující vůni a patří mezi
jedny z květů, které rostou brzy na jaře. Nejčastěji se setkáme
s hyacintem v drobných květináčích, které ale následně
můžete přesadit na zahradu. Hyacint naleznete v barvách,
které jsou typické pro jarní květy, jako je růžová, bílá, žlutá a
různé odstíny fialové

PŘÍSPĚVEK OD PANÍ JARMILY STEJSKALOVÉ
Kamila Laštovka
Když Beran vládne
člověk ví, že to zvládne
Když Beran kupředu kráčí
málokdo tomu tempu stačí
Vše se pak rychle mění
nic špatného na tom není
Jaké dobrodružství a odvaha
a rychle se tak vybrušuje povaha
Těším se vždy na duben
když Mars bubnuje na buben
Revolucionář, rebel ale i vůdce
a každý jsme svého osudu stvůrce
Neberte mě tak za slova
i on má rád teplo domova
A ten sdílí společně s Venuší
ta o jeho touze často nic netuší
Není to lehké být člověkem
naše pudy nekončí s pravěkem
Ale odpustit lze i v pouhé vteřině
a ten bojovník žije i v každé květině
Autor: Kamila Laštovka

Z DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
Domov se zvláštním režimem – březen 2022
V březnu se aktivity na DZR velmi zpomalily a omezily. Mohla za to velká
nemocnost jak klientů, tak zaměstnanců. Přesto jsme se snažili alespoň lehce si
zacvičit a zazpívat. V omezeném počtu jsme se sešli ve společných prostorách
oddělení C3. Rádi používáme různé hudební nástroje, a to nejen při cvičení, ale
i při jiných společných setkáních.

Také v březnu jsme společně oslavili narozeniny
klientů. Tentokrát jsme spojili únorové a březnové
narozeniny a společně popřáli paní Zdeňce, paní
Anně, paní Emilii a paní Julii, která si převzala
upečenou čokoládovou bábovku osobně a rozdělila se
nejen se všemi spoluoslavenci, ale se všemi ostatními
klienty. Přejeme hodně zdraví!

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NA „ÁČKU“
Stará pranostika říká: "Březen, za kamna vlezem". My na "Áčku" jsme za kamna
nevlezli, ale co to šlo jsme se scházeli

Začátkem měsíce jsme společně obešli všechna patra oddělení a s pomocí pana
údržbáře Antla jsme rozmístili fotografie z areálu našeho domova. Na chodbách
máme vždy sady fotek JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA. Při rozmísťování fotografií
se hodila každá volná ruka a poradci, kteří radili – "víc doleva, trochu dolů..."

8. 3., v tento den si celý svět připomíná Mezinárodní den žen. Při kávě a moučníku
jsme si pověděli o historii tohoto svátku a zavzpomínali, jak tento svátek naši
obyvatelé prožívali. Ženy na dary, které dostávaly v zaměstnání i na to, že si tento
svátek užívali muži více veseleji, než samotné ženy

V březnu jsme se také začali připravovat na velikonoční svátky. Z rychleschnoucí
hmoty jsme připravili ozdoby, které použijeme na výrobu velikonočních dekorací.
Díky krásnému, jarnímu počasí jsme trávili spoustu času i na zahradě dps a kochali
se rozkvetlými květinami.
Pavla Skoupá, PVA odd. A

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NA „DÉČKU“
V měsíci březnu jsme si užívali venku jarního počasí a hřejivého sluníčka na
zahradě Dps, kde již vykvetlo několik druhů květin a zahrada se začala proubouzet
po dlouhé zimě.
Skládali jsme ubrousky, hráli bingo, kreslili, společně jsme si upekli buchtu na jarní
kavárničku, kterou jsme si jako vždy užili. Pokusili jsme se také s pomocí PVA
vyrobit "jarní květiny" z krepového papíru a pletli jsme pomlázky.
Měsíc březen jsme již netrpělivě očekávali a také jsme si ho náležitě užili, díky
pěknému počasí.

Dagmar Pospíšilové, PVA odd. D

