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NAROZENINY A SVÁTKY V MĚSÍCI PROSINCI SLAVÍ 

  

NAROZENINY 

 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  

 23. 12. – DVOŘÁČKOVÁ Anežka 

 25. 12. – KORČÁK Josef 

- SEKANINOVÁ Ludmila (DZR) 

 26. 12. – HAVLÍČKOVÁ Božena  

 28. 12. – BARVOVÁ Blažena  

 

 

SVÁTKY : 

 2. 12. BLANKA – Jůzová  

 5. 12. JITKA – Rolencová (DZR) 

 8. 12. DANA / DANUŠE – Kubišová  

 18. 12. MILOSLAV – Fukárek, Šmíd 

 23. 12. VLASTA – Hýblová, Kolářová, Kostková, Novotná, Sedláková (DZR), 

Stoupencová, Továrková (DZR) 

 24. 12.  EVA – Langhammerová (DZR) 

 28. 12. BOHIMIL – Luterová 

 

 

  

 

 



V MĚSÍCI LISSTOPADU ZEMŘELI 

 

 HUŇKOVÁ Vlasta 

 HAINZOVÁ Ludmila 

 ŠILHÁNOVÁ Marie 

 NĚMEC Vilém 

 NOVÁKOVÁ Anna 

 KROUPOVÁ Marie 

 

 

 

 

 

 

DO DOMOVA PRO SENIORY A DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

NASTOUPILI 

 

DOMOV PRO SENIORY 

KABRHELOVÁ Lenka    z     Luže 

ŠVANCAROVÁ Veronika    z     Chrastové Lhoty 

PIŠÍN Jaroslav     ze     Svitav 

HONCNEJMANOVÁ Jarmila   z     Vendolí  

 

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

SEKANINOVÁ Ludmila 

 

 

 

 



 

ZÁPIS ZE STRAVOVACÍ SCHŮZE 23. 11. 2022 

KDY: 23. 11. 2022 

KDE: Společenská místnost A3 

PŘÍTOMNÍ KLIENTI: 25 

PŘÍTOMNÝ PERSONÁL – Mgr. Milan Janoušek – ředitel organizace, Ilona 

Bednárová – nutriční terapeutka, vedoucí stravovacího úseku, Pavla Skoupá – 

PVA ood. A 

 

ZÁPIS: 

Na úvod pan ředitel přivítal všechny přítomné a předal slovo paní Bednárové. 

Ta se v první řadě omluvila za změny v jídelníčku z důvodu pracovních 

neschopností zaměstnanců kuchyně. Stravu ze dne 22. 11., připravovali pouze tři 

zaměstnanci. Každá další neschopenka je v přípravě pokrmů znát, např. ke 

snídani má být melta, ale je čaj, který chystají pomocnice přítomné na oddělení, 

měl být plátkový sýr, ale byl strouhaný a místo zelného salátu byl kompot. Paní 

Bednárová se ještě jednou vše omluvila a přešla k tématu strava, která se bude 

podávat na Vánoce. Bohužel letošní Vánoce budou bez tradičního kapra. 

Důvodem je vysoká cena, 1 kg kapra stojí 215 Kč, což je 65 Kč na porci.  

Strava podávána na štědrý den:  

 Snídaně – vánočka (Minulý rok byla vánočka 24. 12., 25. 12., a 26. 12., 

někteří klienti říkali, že je to často, proto bude letos vánočka jen 2x) 

 Oběd – zelňačka  

 Večeře – podle volby klientů, na výběr je z těchto pokrmů – smažené filé, 

smažený vepřový řízek, smažený kuřecí řízek a pro dietní stravu je pečené 

rybí filé se sýrem. 

PVS osloví všechny klienty, aby si vybrali, co si budou na večeři přát.  

25. 12. – kachní stehna na zelí 

26. 12. – pečeně štěpánská  

Na přilepšenou se budou podávat vanilkové rohlíčky. 

31. 12. – Na silvestra bude uzené a grog.  



Mikuláš: V minulých letech bylo tradicí, že klienti dostávali balíčky. Bohužel 

toto letos vysoké ceny nedovolují, proto klienti dostanou balíček ovoce (jablko, 

banán, mandarinka) a figurku Mikuláše.  

O víkendu dostali někteří klienti plesnivý jogurt – byla sjednána náprava. Paní 

Bednárová připomněla, že pokud by se něco takového ještě stalo, aby klienti 

informovali PVS. 

Klienti upozornili, že v pondělí byl k večeři perník bez marmelády a čokolády. 

Paní Bednárová odpověděla, že se perník podává k večeři suchý, jestliže je 

k obědu, podává se k němu marmeláda a čokoláda.  

Pí. Bednárová také upozornila, že se doslechla, na stížnosti klientů, že některý 

oběd nemá cenu 45 Kč., to je samozřejmě pravda, ale klienti si musí uvědomit, 

že některý oběd je levnější a některý zase dražší. Peníze, které se takto na stravě 

ušetří se použijí na svátky (Velikonoce a Vánoce), kdy se dávají klientům 

balíčky na přilepšenou.  

Pan ředitel informoval, že od ledna 2023 ve vyhlášce – navýšení. V našem DPS 

se plánuje navýšení plateb pravděpodobně od března roku 2023. Seniorům se 

budou důchody zvedat od ledna 2023.  

Paní Bednárová opět připomněla ceny potravin jako info pro obyvatele 

dps: 

POTRAVINA CENA ÚNOR CENA LISTOPAD 

Hovězí přední  183 Kč 251 Kč 

Hovězí zadní  215 Kč 295 Kč 

Olej 51 Kč 69 Kč 

   

 

Začíná se zpracovávat cukrová řepa. Výroba je drahá, vzhledem k zvýšení 

energií se bude cukr zdražovat také  

Přečteny „stravovací“ sešity – bez zápisu  

Přečten jídelníček na měsíc prosinec.  

Přání klientů:  

- Smažený květák a žampiony – to záleží na počtu kuchařů na 

směně.  

- Salát z kysaného zelí - bude 

- Topinky  

- Česnečka – bude 20. 12. 



- Polévka z hlívy ústřičné  

- Luštěninová – bude 1. 1., 

- Jabkance (placky s marmeládou smažené na sucho) – 

toto nelze v kuchyni připravit 

Pan ředitel sdělil jednu „perličku“. Do našeho DPS se hlásí vyučení 

kuchaři, ale na pozici pomocnic. Když je jim nabídnuto místo kuchaře 

v kuchyni odmítnou s tím, že vaření je nevděčná práce. Dále pan 

ředitel sdělil, že 13. 12., proběhne setkání obyvatel, kde bude 

přítomna pí. Holasová a vrchní setra pí. Rázlová, aby předali 

podrobné informace k očkování proti covidu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Pavla Skoupá, PVA odd. A 

 

 

 



PŘÍSPĚVEK OD PANÍ KRČILOVÉ odd. D 

VÁNOCE NA OBZORU 
 
Vážení čtenáři, zas je tu to známé období těšení a starostí. Prohlubují se 
vrásky nad financemi za dárky, s čím na koho pamatovat. Hospodyňky 
běhají s kýbly a hadrami, gruntuje se, myjí se okna a perou záclony, aby 
vše vonělo čistotou. Nejvíc ale voní všude vanilka – pečeou se celá kvanta 
cukroví. 
 
Aby se lépe vše zvládalo, je dobré přidat špetku humoru. 
 
U nedělního stolu "lepšího domu" sedí dědeček, tatínek, maminka a 
předškolní chlapec. Ten se najednou ošívá a vykřikne: "Dědečku, 
dědečku!" Táta se zarazí: "U jídla se nemluví!" A je ticho. Po jídle se děda 
ptá: "Copak jsi mi to chtěl říct?" "Ále, měls na salátě červa, no a taks ho 
sněd." 
 
To je prastarý vtip – ale mě se to STALO! Minulý týden. Měli jsme maso a 
těstovinové "zuby". Najednou jsem u stolku uviděla ležet jeden ten "zub" 
a strčila ho do pusy. Žvýkám, žvýkám, je to jaksi divné. Jako gumové. Tak 
jsem se na to podívala a přední polovina té hmoty se postavila a kývala 
se. Špatně se mi neudělalo, byla to asi centimetrová bílá housenka s 
černou hlavičkou. Chuti žádné. No a co? V tropech se červi běžně 
konzumují – upravení i syroví, jako pochoutka. ..... 
 
A teď ještě z jiného soudku: K lékaři přijde pán. "Pane doktore, já 
nemůžu spát. Dejte mi něco silnějšího". "A proč nespíte?" Víte, já mám 
ženu doma, moc   se nenadře, tak mě často budí". No tak  se odstěhujte 
na noc na půdu do sena, tam se krásně spí. A za 14 dní se přijďte ukázat. - 
Muž příjde a doktor se ptá. "Pomohlo to?" "Ani ne pane doktor. Ona 
přišla za mnou nahoru, aby mu prý nebylo smutno." 
 
A tak Vám přeji pohodu před svátky, radostné prožití svátků a klid a mír 
v novém roce. 
 

Zdraví M. Krčilová 
 

 

 

 



VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NA „ÁČKU“ 

 

2. 11. 2022 se na oddělení A odehrály dušičkové kavárničky. Kdy jsme při 
dobré kávě, čaji a moučníku poseděli a společně zavzpomínali.  

 

 

 

 

 

 

 

8. 11. 2022 jsme společně připravili kompot z jablek pro úplně všechny 

obyvatele našeho oddělení.  

 

 

 

 

 

 

 

Letos jsme již potřetí vlastnoručně připravili ozdoby na vánoční 
stromeček na náměstí. 

 

 

 

 

 



A společnými silami jsme s obyvatelkami DZR stromeček nazdobili. 

 

 

 

 

 

 

 

Během listopadového měsíce jsme také stihli vyrobit vánoční dekorace na 
nadcházející adventní dny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NA „DÉČKU“ 

V listopadu jsme se již intenzivně připravovali na nadcházející advent. 

Kromě tradičních dekorací jsme dokončili a ozdobili dekorace na jídelní 

stoly. Moc jsme se také těšili na zdobení vánočních stromečků. Už teď se 

nemůžeme dočkat, jak si advent zpestříme pečením cukroví, různými 

vystoupeními dětí ze základních škol a školek, koncerty a tradiční 
vánoční kavárničkou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 



Z DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

Čas nám pozvolna plyne, a tak, než jsme se nadáli, už tu máme zase čas 

adventní, čas předvánoční, čas pohody a klidu, zkrátka čas lásky, 

tolerance, pochopení, očekávání a přání. Sice už dávno nejsme děti, 

abychom se těšily na Ježíška, ale čas Vánoc má v sobě stále jakési kouzlo. 

I my v DZR se začínáme na tento nádherný čas pomalu připravovat. 

Povídáme si o vánočních tradicích, o tom, jaké kdo měl zvyky, jaké se 

peklo cukroví. Plánujeme, jaké cukroví si letos upečeme my. Těšíme se, 

až se ze všech stran začnou linout koledy a těšíme se i na sněhové vločky, 

které, jak doufáme, určitě přijdou. 

Čas předvánoční si vyplňujeme tradičními aktivitami – cvičení, zpívání, 

povídání, pečení moučníků a už doplňujeme i výrobou vánočních 

dekorací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Zapojili jsme se společně s klienti DpS do výroby 

ozdob na stromek a následné výzdoby vánočního 

stromku na náměstí. 

Klientky DZR už také začaly s přípravou vánočních 

dekorací – truhlíků a svícnů, které použijeme na 
výzdobu oddělení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ VÁNOCE A SPOUSTU 

ZDRAVÍ DO NOVÉHO ROKU 2023   

Setkání aktivizačních pracovnic 

Na středu 2.11.2022 jsme v Domově se zvláštním režimem (DZR) 

v Moravské Třebové naplánovali neoficiální přátelské setkání 

aktivizačních pracovnic z domovů se zvláštním režimem a 

Alzheimercenter. Pozvání přijaly domovy ze Svitav, Sloupnice, Ústí nad 

Orlicí, Lanškrouna, Litomyšle a Pardubic. U jednoho stolu se tak sešlo 20 

úžasných žen, jejichž cílem bylo nejen potkat a seznámit se, ale 



především se podělit o radosti a strasti aktivizačních pracovnic, které 

pracují s cílovou skupinou seniorů s Alzheimerovou demencí. A setkání 

to bylo skutečně velmi příjemné a přínosné. Hodně se diskutovalo, někdy 

i dost vášnivě  

a atmosféra byla úžasná. Jen času bylo jaksi málo, nestihly jsme zdaleka 

probrat vše, co bylo v plánu. Dámy si nakonec prohlédly prostory nově 

vzniklého DZR Moravská Třebová Vzájemně jsme se ujistily a podpořily 

v myšlence, že práce aktivizační pracovnice v DZR je skutečně velmi 

náročná, ale má obrovský smysl. Děvčata se vzájemně domluvila, že 

zůstanou v kontaktu a budou se dělit  

o nápady na aktivity a činnosti s klienty. Děkujeme všem, kteří naše 

pozvání přijali. A kdo ví, třeba nám tímto setkáním vznikla nová krásná 

tradice…  

 

PROSINEC 

 

Prosinec je mnoha lidmi velmi oblíbený měsíc. Nejenže je poslední 

v roce, dvanáctý, ale je plný zajímavých událostí. Celý měsíc je advent, 



pro letošní rok, tedy rok 2022 vycházela první adventní neděle na 27. 11., 

v prosinci také přichází do mnoha domácností k dětem Mikuláš se svou 

družinou. Závěr prosince je pak slavnostní ve spojení s Vánocemi, 

koledami, dárky, pohádkami a cukrovím a samozřejmě začíná zimní 

období.  

Týden po Štědrém dnu je Silvestr, kdy se oslavuje konec roku a zároveň 

se slaví příchod roku nového. Před Vánocemi je zimní slunovrat, kdy 

Slunce stojí nad obratníkem Kozoroha a nastane nejkratší den v roce a 

tím pádem také nejdelší noc.  

 

PROSINCOVÉ SVÁTKY A VÝZNAMNÉ DNY 

3. 12. – Mezinárodní den zdravotně postižených 

5. 12. – Mezinárodní den dobrovolníků. Tento den také obchází 

domácnosti Mikuláš, ačkoliv jeho svátek připadá až na 6. 12. 

6. 12. – Slaví svátek Mikuláš 

10. 12. – Mezinárodní den lidských práv 

11. 12. – Světový den dětství 

24. 12. – Štědrý den 

25. 12. – 1. svátek vánoční – Boží hod 

26. 12. – 2. svátek vánoční – Svátek svatého Štěpána 

31. 12. – Silvestr – konec kalendářního roku 

ZAJÍMAVOSTI O VÁNOCÍCH 

Přestože pro spoustu lidí končí Vánoce již 26. prosincem, vánoční čas je 

podle tradice mnohem delší. Toto období už v minulosti zahajoval advent 



a pravé Vánoce začínaly s příchodem hvězdy, která se jako první objevila 

na obloze 25. prosince. Následně plynule pokračovaly až do svátku 

Zjevení Páně a ukončila je první neděle, která po něm následovala. 

S příchodem první hvězdy končí i postní doba, která se s Vánocemi pojí. 

„Toho večera křesťané směli pozřít první lehčí pokrm, proto se jí ryba 

nebo bezmasé jídlo. Hody nastávají až 25. prosince.“ Tradice, která pod 

odměnou spatření zlatého prasátka k dodržování půstu, pochází z 19. 

století a s původním antickým prožitkem postního adventního času nemá 

nic společného. 

Mezi hlavní symboly Vánoc bezesporu patří dárky. O ně nebyli ochuzení 

ani lidé ve středověku. „Už tehdy se dávali obyčejné dárky, například 

dobré jídlo, hezké misky nebo modlitební kniha. Vánoční stromeček se 

však v domácnostech začal objevovat až v 16. nebo 17. století. Údajně se 

tehdy věšel obráceně, tedy špičkou dolů a zdobil se různými předměty – 

ovocem, cukrovím nebo slaměnými ozdobami. Stromeček současné 

podoby pochází až z 19. století, do českého prostředí se pravděpodobně 

dostal z německých oblastí. Jeho obliba mohla souviset s chvojím, které 

se v minulosti využívalo jako ozdoba místností, kostelů, ale i lidských 

obydlí.  

Zatímco první svátek vánoční uctívá Ježíše, na ten druhý si připomínáme 

smrt prvomučedníka a apoštola Štěpána, který jej následoval. Předci 

v tento den obvykle chodili na koledu. Někteří měli s sebou různě 

nazdobené větvičky, ve kterých lze chápat původ vánočního stromku. 

Druhý svátek vánoční byl v dřívějších dobách také oblíben mezi studenty, 

protože i oni se vydávali koledovat, za což obvykle dostávali jídlo nebo 

drobné mince. Svátek svatého Štěpána byl také vnímán jako den svobody 

a radosti. Pokud byli lidé zaměstnáni jako podruzi na statcích, právě 

v tento den jim byla ukončena a nově navázána smlouva¨ 



Součástí vánočního času byl v minulosti i Nový rok. Způsob jeho oslav se 

lišil podle dne, na který připadal. Do hlubokého středověku byly totiž 

termíny zahájení nového roku různé. Objevují se i 25. března, ale hlavně 

25. prosince. Oslavy 1. ledna, které se nyní tradičně pojí s ohňostrojem, 

taneční zábavou či jiným veselím, souvisí se zrodem moderní občanské 

společnosti, kdy lidé toužili po zábavě a veselém zážitku před zahájením 

nového roku. 
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