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V MĚSÍCI LISTOPADU NAROZENINY SLAVÍ
NAROZENINY SLAVÍ
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

2. 11. - FAFÍLEK Miroslav
3. 11. - PLÁTOVÁ Adolfína
5. 11. - KRÚPA Petr
6. 11. - KUBIŠOVÁ Danuše
12. 11. – TOMANOVÁ Lenka
13. 11. – HORKÝ Bohumil
16. 11. – ROLENCOVÁ Květoslava
17. 11. – SEKANINOVÁ Božena
23. 11. – NOVOTNÁ Vlasta
25. 11. – LUTEROVÁ Bohumila

V MĚSÍCI LISTOPADU SVÁTEK SLAVÍ

SVÁTEK SLAVÍ
❖ 4. 11. KAREL – Poul, Kříček
❖ 24. 11. EMILIE – Urbášková, Pelikánová, Petrželová (DZR)

V MĚSÍCI ŘÍJNU ZEMŘELI
ZEMŘELI
❖
❖
❖
❖

KUPKOVÁ Jarmila
SIMONOVÁ Alena
RSDr. SLEZÁK Josef
AMORTOVÁ Ludmila

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

SMOLÍKOVÁ Věra z Nové Vsi
ŠMÍD Miroslav z Moravské Třebové
BOSÁKOVÁ Gizela z Dětřichova
DUFKOVÁ Maria (DZR) z DPS Moravská Třebová

Z DOMOVA PRO SENIORY A DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
VYSTOUPILI
❖ DUFKOVÁ Maria – výstup z domova pro seniory, nástup do domova se zvláštním
režimem
❖ KYJOVSKÁ Vlasta – Domov pro seniory Letovice

ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO SETKÁNÍ OBYVATEL
ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO SETKÁNÍ OBYVATEL
Kdy: 3. 11. 2022
Kde: Společenská místnost A3
Přítomní klienti: 30
Přítomný personál
Mgr. Milan Janoušek – ředitel organizace
Bc. Romana Holasová – zástupce ředitele, vedoucí sociálního úseku,
sociální pracovnice
– Miroslava Hofmanová DiS.,- sociální pracovnice
– Pavla Skoupá – PVA
– Dagmar Pospíšilová – PVA
❖
❖
❖
❖
–
–

❖ Zápis:
– Na úvod pan řeeditel všechny přivítal a vzal si slovo. Informoval
klienty o aktuálním epidemiologickém stavu onemocnění COVID –
19 v našem zařízení. K danému dni, tedy ke 3. 11. byl touto nemocí
postihnut pouze jeden klient na budově A, kterému v následujících
dnech končí karanténa, jinak se potvrzené případy tohoto
onemocnění na jiných odděleních momentálně nevyskytují.
Nicméně upozornil klienty, že je potřeba počítat s tím, že toto
onemocnění mezi námi bude zřejmě dlouhodobě a je potřeba se
tomu přizpůsobit. Upozornil, že v zařázení momentálně probíhá
očkování proti chřipce a pokud by se někdo z klientů chtěl ještě
naočkovat, je potřeba oznámit to zdravotní sestře, případně PVS,
které konají na oddělení službu. Poté se slova ujala paní Holasová,
které také všechny na schůzi mile přivítala. Představila klientům
novou sociální pracovnici, slečnu Mirku Hofmanovou. Slovo si vzal
zpět pan ředitel a informoval klienty, že v letošním roce nedojde v
Dps k žádnému dalšímu navýšení cen za ubytování a stravu.
Pravděpodobně by od 1. ledna mělo dojít k navýšení starobních
důchodů žen, které měly děti a staraly se o ně, o částku 500 korun za
každé dítě. Zatím ale toto není potvrzené. Je však zřejmé, že díky
stálému nárůstu cen dojde po novém roce k novelizaco vyhlášky o
platbách v sociálních službách. Poté dojde zřejmě k dalšímu
navýšení cen za ubytování v Dps, které by proběhlo v jarních
měsících. Následně pan ředitel sdělil, že došlo ke změně v silniční
dopravě v blízkosti DPS a to, že přechod pro chodce, který byl ve
směru k náměstí po levén straně silnice od Dps byl zrušen. Zůstal jen
přechod na druhé straně křižovatky, ke kterému se dá bezpečně dojít
jen po přechodu pro chodce u muzea na opačné straně DPS. Pan
ředitel klientům doporučil, aby tento přechod využívali a

nezkracovali si cestu přecházením silnice mezi projíždějícími auty,
což by mohlo vést k dopravní nehodě se zdravotními následky. Dále
klienty informoval o navýšení doplatků u některých léků, u kterých
měli u vysoutěžené lékárny Filifarma doplatky zafixované. Z důvodu
velkého nárustu cen však proběhně jednání s touto firmou a bude
muset k navyšování dojít. Slova se poté ujala pí. Holasová, aby
sdělila klientům, že došlo k setkání zaměstnanců prádelny s vedením
domova z důvodu dlouhodobých problémů se značením prádla.
Došlo k informování klientů a jejich rodin o nutnosti hlášení nově
dovezeného ošacení do DPS a jeho řádného označení – aby
nedocházelo k tomu, že bude prádlo neoznačené, případně se číslo
důsledkem praní smyje.
– Na závěr se paní Holasová a pan ředitel se všemi klienty rozloučili a
pořáli pěkny zbytek dne.
Zapsala: Dagmar Pospíšilová, PVA odd. D

PŘÍSPĚVEK OD PÍ. KRČILOVÉ ODD. D
Vážení přátelé naší milé Jitřenky, zdravím Vás.
Máme listopad, sluníčko se schovává a po oknech kapou často slzy deště a
vítr rve z větví poslední krásně zbarvené listí. Nás postihuje často chmurná
nálada. Jako protilék nabízím pár humorných větiček.
❖ Ve vyšší třídě gymnázia se už vyká. Nahluchlý pan profesor volá
studenta k tabuli. "Pane Černý, řekněte nám něco o Egyptě. "Prosím"
(jezdí ukazovátkem po mapě). "Egypt se rozkládá shora dolů a zdola
nahoru, zleva do prava a opačně. Teče tam Nil, jsou tam krokodýli a
egyptská tma. To snad stačí staroušku, ne?" Nestačí, máte za 5.
Abyste mládeži věděli, mám spravený sluch a dobře slyším., tak si to
pamatujte!".
❖ V boji u Slavkova francouzský voják s plnou polní spadne do rybníka.
Starý hanák ho vyloví a on děkuje, "že slua obližé" (jsem vám
vděčný)! Hanák se rozkřikne. "Cóóó? Vetéhnót a ještě voblízat?" A
stčí do něj, ale zadrží ho jiní.
❖ Po ulici jde maminka s předškolní holčičkou. Předešel je pán
soudkovitého pasu a dívenka se pisklavě ptá: "Maminko, můžou mít
páni taky miminka?" Muž to slyší, otočí se a se smíchem povídá:
"Nemůžou děvenko, to já pěkně papám!"
❖ Na poště starý pán podává složenku. Úřednice blanket vrátí a zavrčí:
"Perem". Děda se zarazí: "Prosím, v pondělí už budu mít vypráno".

❖ Ve vysokohorském korýtku je vyvěšena cedule. "Jíte – li u nás postel
zaplaťte jen jen 5 rupií".
❖ V zeměpise učitel zkouší. "Jmenujte největší tichomořské ostrovy".
Vyletí ruka: "- Sím, Kubo, hajdy pod koryto!" (Kuba, Haiti,
Portoriko).
❖ Ze sportu: Ve vyšší měšťance. "Jaké je heslo olympijských her?" -"sím: Veni, vidi, vici!" (Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem!")
V nižší třídě:"Heslo olympiády – "Spěchej pomalu!".
❖ Přebrepty v hodině zpěvu při národních písních:
1. Už je moje milá VOKURKA zajatá (od Turka)
2. Na tom PRASKLÝM mostě, rozmarýnka roste (pražským)
3. Já jsem z Kutné Hory, KOUZELNÍKŮV syn (koudelníkův)

Hodně zdraví!
S pozdravem
M. Krčilová

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NA „ÁČKU“
❖ V měsíci říjnu jsme se v rámci volnočasových aktivit zúčastnili on –
line muzikoterapie.

❖ Mimo běžných aktivit a akcí jsme v říjnu na Áčku oslavili
Mezinárodní den seniorů.

❖ Dlabali jsme dýně na Helloween a okrajovali jablíčka na odpolední
svačinu.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NA „DÉČKU“
❖ Tento měsíc jsme měli nabitý různými aktivitami, aby nám ten
podzimní čas lépe utíkal. Jako každý měsíc jsme skládali ubrousky,
hráli bigno, četli krásnou literaturu. V měsíci říjnu jsme se navíc
zúčastnili muzikoterapie, která byla online přes internet. S
předstihem jsme také započali výrobu vánočních dekorací do jídelen.
Dlabali jsme dýni, okrajovali jablka – ve spolupráci s kuchyní DPS.
Hned 1. listopadu jsme měli jako již tradičně dušičkovou kavárničku.
Vše jsme si náležitě užili a už teď se velmi těšíme na příjemný
adventní, předvánoční čas.

Z DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
❖ Ve spolupráci s paní zahradnicí jsme společně udělali aranžmá na
stoly. K podzimní výzdobě také patří dlabání dýní, které jsme také
použili jako dekoraci. Další dekorace vznikaly ze sušených barevných
listů nebo z nastříhaných roliček tvrdého papíru

❖ Pravidelně se držíme týdenního
plánu, kdy se úterní dopoledne
věnujeme pečení moučníků, ve
středu

se

scházíme

na

skupinovém cvičení a ve čtvrtek
procvičujeme

jemnou

motoriku. Páteční dopoledne se
konají bohoslužby.

ZAJÍMAVOSTI O LISTOPADU
ZAJÍMAVOSTI LISTOPAD
Listopad je předposledním, jedenáctým měsícem roku. Jeho název je
odvozen od padání lístí, které je v tuhle dobu pro naše končiny typické. V
jiných jazycích se dochoval starý název november, odozen od slova noven
– devět, coby devátý měsíc původního římského kalendřáře.
Listopad má 30 dní, během něj jsou například Dušičky mnebo přijíždí
Martin na bílém koni. Za zmínku stojí také akce Movember, která
podporuje zdraví mužů a během níž si muži nechávají růst knír.
V listopadu "slaví narozeniny" dvě znamení zvěrokruhu, do 22. 11. jsou to
Štíři a od 23. 11. Střelci.
LISTOPADOVÉ SVÁTKY A VÝZNAMNÉ DNY:
1. Listopad – Svátek všech svatých
- jedná se o křesťanský svátek, který připomíná všechny svaté a na nějž
navazuje také svátek všech zemřelých o den později, tedy 2. 11. Svátek
slavili již Keltové, pro ně byl 1. listopad zároveň počátkem roku a měl o to
větší symboliku, neboť přelom roku je koncem něčeho starého a zároveň
novým začátkem. Vztah mezi zemřelými a živými měl tedy o to silnější
"náboj". Mnohé svaté si církev připomíná při jejich samostatných svátcích,
ale jelikož je svatých hodně, je téměř nemožné je slavit důstojně všechny v
průběhu celého roku. Proto mají jeden svůj společný.
2. Listopadu - Památka zesnulých
- Jde o církevní svátek, kdy se věřící modlí za zemřelé. V tento den či
nejbližší víkend lidé jezdí na hřbitovy zapalovat svíčky svým příbuzným,
případně zdobit hroby květinami či věnci. Živé květiny mají dokonce
symbolizovat víru ve věčný život a demontsrovat přesvědčení, že život
smrtí a pohřbením těla nekončí. Na svátky se také pekly tzv. "dušičky" či
kosti svatých, tedy pečivo ve tvaru kosti. Tím se obdarovávali pocetstní,
žebráci či chudí lidé v obci
6. Listopadu – Mezinárodní den prevence ničení životního prostředí v
průběhu válek a ozbrojených konfliktů
- Významný den, který upozorňuje na další z kapitol lidské historie, která
by neměla být opomíjena, aby se lidé v budoucnu nevydali stejným
směrem znovu. Právě v tento den roku 1938 se odehrála tzv. Křišťálová noc
(velký útok proti židům). Připomínáme si, že odsuzování lidí podle jejich
rasy, původu nebo vyznání je nesmyslné nebo nebezpečné.

10.Světový den vědy pro mír a rozvoj
- Svátek vyhlášený v roce 2001 organizací UNESCO kvůli zvýšení
informovanosti kolem problematiky získávání prostředků pro věděcké
účely. Zároveň je to příležitost informovat širokou veřejnost o
prospěšnosti vědy.
13.Listopad – Mezinárodní den nevidomých
- Připomínáme si strasti nevidomých lidí, tedy těch, kteří nevidí. Ať již od
narození nebo ztratili zrak v průběhu života jako důsledek nemoci nebo
zranění. Tento den byl vybrán jako vzpomínka na 13. listopad roku 1745,
kdy se narodil Vilém Hauy, zakladatel prvního výchovného a vzdělávacího
ústavu v Paříži a zároveň první učitel a vychovatel, který svůj život zasvětil
nevidomým dětem. Možná Vás překvapí, že po celém světě je dnes kolem
285 milionů lidí s těžkým postižením zraku. V České republice je takto
postižených zhruba 74 000 lidí.
14.Listopad – Světový den diabetu
- Připomíná se od roku 1991 na základě podnětu Světové zdravotnícké
organizace (WHO) a Mezinárodní diabetické federace. Právě tento den v
roce 1891 se v Kanadě narodil lékař, fyziolog a držitel Nobelovy ceny za
fyziologii a medicínu Frederick Grant Banting. Se svým kolegou izolovali
hormon inzulín a použili jej na léčbu cukrovky u 14letého chlapce. Ten se
stal prvním člověkem na světě, který byl léčen na diabetes inzulínem.
Diabetes je označení pro skupinu nemocí, které se vyznačují zejména
zvýšenou hladinou krevního cukru.
17. Listopad – Den boje za svobodu a demokracii
- V České republice jako Státní svátek.
- Datum 17. Listopad připomíná hned dvě význmné události, které spolu
úzce souvisí, přestože je dělí přesně padesát let. Ten první významný 17.
listopad se odehrál v roce 1939, kdy došlo k uzavření vysokých škol a
zatčení představitelů studentského odporu. Naproti tomu 17. listopad v
roce 1989 znamená začátek tzv. Sametové revoluce, která vedla k pádu
komunismu v tehdejším Československu. Kvůli událostem z roku 1939 byl
tento den vyhlášen Mezinárodním dnem studenstva a také v roce 1989 byli
studenti v hlaní roli tehdejších událostí. Dne 17. listopadu 1989 se na
Albertově v Praze konala pietní akce k uctění památky Jana Opletala a
událostí roku 1939. Po skončení projevů a zpěvu Gaudamus igitur se
shromáždění lidé vydali průvodem na Vyšehrad. Tím skončila oficální
povolená část demonstrace, ale jak studenti, tak i výkonná moc
předpokládala, že dojde i na pritirežimní projevy. Část lidí se poté vydala
společným průvodem do centra Prahy, ale byli odklánněni a následně
zablokování kordony policistů na Národní třídě. Únikové cesty se měnily v

"uličky" s pendreky, probíhala zatýkání a napadání, byli i zranění. Někteří
se vydali do divadel, které se staly centry, kde se formovaly názory a další
postupy. Za připomenutí stojí okamžik, kdy si představitel KSČ Miroslav
Štěpán šel 23. listopadu pro podporu mezi vysočanské dělníky, které se
snažil přesvědčit, že přece ....."nebudeme poslouchat, co nám říkají děti,
přece nám nebudou poroučet děti.....". Odpovědí mu byl pískot a volání
..."Nejsme děti""

