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V MĚSÍCI ÚNORU NAROZENINY SLAVÍ 

 

 2. 2. – NAVRÁTILOVÁ Marie 

 8. 2. – HORNÍKOVÁ Zdeňka (DZR), LANGEROVÁ Anna  

 10. 2. – LIMBERSKÁ Anna (DZR) 

 12. 2. – PROKEŠ Miroslav 

 14. 2. – VÁCLAVEK Jan 

 15. 2. – HORÁKOVÁ Otílie 

 21. 2. – PAVLIŠOVÁ Jana 

 22.2. – KŘÍČEK Karel 

 24.2. – DORAZIL František 

 

 

V MĚSÍCI ÚNORU SVÁTEK SLAVÍ 

 

 4. 2. JARMILA – Honcnejmanová, Fribertová, Sklenaříková ml., Sklenaříková 

st., Továrková 

 6. 2. VANDA – Pelíšková 

 8. 2. MILADA – Musilová 

 11.2. BOŽENA – Havlíčková, Jánková, Majorošová, Sekaninová, Vodstrčilová,     

Zacharová 

 18.2. GIZELA – Bosáková 

 21.2. LENKA – Kabrhelová, Tmějová (DZR)  

 22.2. PETR – Chodil, Krúpa 

 28.2. LUMÍR  - Šebek 

 

 

 

 

 

 

 



V MĚSÍCI LEDNU ZEMŘELI 

 

 FAFÍLEK Miroslav     

 JARŮŠKOVÁ Věra            

 KONEČNÝ Josef 

 PIŠÍN Jaroslav 

 TOMANOVÁ Lenka 

 MATYÁŠOVÁ Zdenka (DZR)   

 

  

 

 

  

 

DO DOMOVA PRO SENIORY A DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

NASTOUPILI 

 

DOMOV PRO SENIORY 

 BÍNOVÁ Marie               z    Moravské Třebové 

 ROUČOVÁ Ludmila  ze   Svitav 

 LANGEROVÁ Anna  z   Jevíčka 

 

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

 MUSILOVÁ Marie  z   Rychnova na Moravě 

 

  

 



ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO SETKÁNÍ OBYVATEL A STRAVOVACÍ 

SCHŮZE 24. 1. 2023 

 

 Kdy: 24. 1. 2023 

 Kde: Společenská místnost A3 

 Přítomní klienti: 32 

 Přítomný personál - Bc. Romana Holasová – zástupce ředitele, vedoucí 

sociálního úseku, sociální pracovnice, Dagmar Pospíšilová, Pavla Skoupá, 

Petra Koutná – volnočasová, aktivizační pracovnice. 

 

Paní Holasová všechny vřele přivítala, popřála všem přítomným vše nejlepší 

v novém roce a vzala si slovo.  

Na začátek setkání klienty informovala o konání druhého kola presidentských 

voleb, které bude probíhat 27. a 28. ledna. Zopakovala podmínky voleb a 

pravidla. Sdělila, že klienty jako vždy obejdou volnočasové pracovnice. Zjistí a 

zapíší klienty, kteří si přejí, aby došla volební komise za nimi na pokoj. 

Následně seznámila klienty s valorizací důchodů, navýšením důchodu o 

příspěvek za vychované dítě. Což se týká převážně žen. Upozornila klienty, aby 

si zkontrolovali, zda jim byl příspěvek připsán a zda je v souladu s počtem 

vychovaných dětí. Sdělila, že se bohužel  vyskytly chyby v systému OSSZ, které 

zapříčinily, že některým klientům nebyl důchod o nárokovou složku navýšen. 

Vše je v šetření a v jednání. Sociální pracovnice budou informovat o dalším 

postupu v této věci. V současné době se čeká na vyjádření OSSZ, jak postupovat 

v případě nepřiznání uvedeného příspěvku. 

Dále p. Holasová klienty informovala, že po dvou letech 21. 2. 2023 opět 

proběhne v Domově pro seniory tradiční masopust s ochutnávkou vepřových 

hodů. Všichni jsou srdečně zváni. Vstupenkou je jakákoli masopustní ozdoba 

oděvu, či maska.  

Poté klientům sdělila, že došlo ke změně v úhradové vyhlášce a do budoucna je 

nutné počítat s navýšením plateb za ubytování. Z důvodů nárůstu cen potravin 

dojde zřejmě v budoucnu i k navýšení plateb za stravu. Zatím je to ve fázi 

propočítávání nákladů. Klienti budou včas, minimálně však s měsíčním 

předstihem informováni o případných změnách. 

Nakonec klientům představila novou volnočasovou pracovnici na budově ,,A“  

p. Petru Koutnou, která již v DpS pracovala. Popřála ji mnoho úspěchů, aby se jí 

v nové pozici líbilo a dařilo. 



Poté se p. Holasová se všemi rozloučila a z pracovních důvodů odešla dříve ze 

setkání. 

Slovo si vzala p. Bednárová, která také všechny přivítala a popřála klientům vše 

nejlepší v novém roce. 

Klienty potěšila dobrou zprávou, že se jí podařilo vyjednat cenu másla na 42 Kč 

a díky dlouhodobé spolupráci s Choceňskou mlékárnou se podařilo nasmlouvat 

cenu vajíček na 5,20 Kč za kus. Dále se p. Bednárové podařilo nasmlouvat 

velmi příznivou cenu strouhaného sýra. 

Dále p. Bednárová poprosila klienty o shovívavost z důvodu změn v jídelních 

lístcích z důvodu vysoké nemocnosti personálu kuchyně. A to do doby, než se 

tato situace stabilizuje. S tím souvisí i skutečnost, že některá náročnější jídla se 

musí dočasně z jídelníčku vyškrtnout. 

Na konci setkání se p. Bednárová se všemi rozloučila a popřála krásný zbytek 

dne. 

 

Připomínky ke stravě v sešitech na oddělení: 

 D1 - Fazolová polévka, perník-dobré, fazolky zadělávané – dobré, večeře 

výborná… 

 D2 - 22.12. Jídlo je lepší a vše nejlepší do nového roku… 

 D3 - nic 

 A3 - nic. 

 

Poté paní Bednárová přečetla jídelníček na měsíc únor a následovala diskuse 

s nápady klientů, co by si přáli uvařit a již to v jídelníčku delší dobu nebylo. 

 

 

Přání klientů: 

- Ovocné knedlíky 

- Jitrnice 

- Pečené kroupy 

- Bramboráky 

- Sádlo k večeři 

- Kulajda 

- Zelňačka 

- Smažený květák, žampiony 



 

Na konci setkání se p. Bednárová se všemi rozloučila a popřála krásný zbytek 

dne. 

 

                                                        Zapsala: Pospíšilová Dagmar, PVA  

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍSPĚVEK OD PÍ. KRČILOVÉ, odd. D 

 

JAK JSEM SE ZNOVU UČILA CHODIT 

 

Byl krásný červencový den 2015 a já jak jindy jsem šla nakupovat. Babičkám 

z našeho podlaží DD. Ráda jsem chodila zadem, přes park a boční uličkou za 

evang. kostelem šla do Penny. Ráda jsem se dívala na tam krásně osazované 

předzahrádky u domů. Bohatství barev a tvarů květů, rostlin a stromů. 

 

Přecházela jsem vozovku k Penny u Domečku řádně po přechodu. Silnice není 

moc široká, ale z obou stran se zastavovala řada aut. Scházelo mi ujít ještě jeden 

krok a vystoupit na chodník. Bylo po 8. hodině.  

 

Nedošla jsem. Ve zlomku vteřiny jsem omdlela.  Nevím nic. ŇYC. Vůbec nic o 

frmolu okolo mě. Prý jsem strašně nadávala. (Podvědomí?) Dle šetření jsem 

byla vymrštěna na kapotu, poničila plechy a hlavou rozbila sklo. Nerozbitný. 

Nevím nic.  

 

Probudila jsem se naveču v nemocnici ve Svitavách. Zcela nehybná. Úplně 

nahá, v erárním kabátku. Lůžkovém. Místo ručníku sepraný povlak. Šaty, 

košilka, boty, všecko zničené, pryč. Stovka z peněženky pryč. Pravá noha 

zlomená, levá pořezaná plechy a popálená od motoru. Hluboké rány. Koleno 

rozbité mi pěkně spravili. Však jsem si na stole pobyla kolik hodin.  

 

Po týdnu mě převezli do LDN M. Třebová. Pomalu se vše hojilo. Po 3 měsících 

ležení a sedění už jsem prosila p. primaře, jestli bych už mohla zkusit chodit. 

Sama jsem ho žádala a těšila se na první krůčky. Přišla hodná sestra rehabilitační 

a přivezla vysokou pevnou rohatou ,,kozu“. První den jsem při stoupnutí spadla 

zpět i s kozou na postel. Měla jsem pak na posteli cvičit jako jízdu na kole. 

Rozhýbat ztuhlé nohy. Cvičila jsem řádně a druhý den už jsem stála. Třetí den 

zvednout nohu a druhou na místě. Čtvrtý první úkrok. Pátý den dva kroky. Já 

byla šťastná. Sobota, neděle ,,jízda na kole“. V pondělí pomalu 5 kroků. Pak 

obejít světnici a zkouška na chodbě s kozou. Pravá noha dobrá, levá mnoho 

obvazů, přešla jsem půl chodby a konec. Ale základ byl dán. Další kroky 

přibývaly, pak nastoupily berle a pak franc. hůlky. 4. měsíc domů do péče 

obětavých sestřiček na DD. Převazy ještě v lednu.  

 

Víte, já mám ráda hory. A obdivuji horolezce. Jak oni se musí trénovat na své 

cesty. Kolik obětí, sebetrýzně, otužování, kruté tréninky. Aby mohli potěšit sebe 

a kamarády. Společenstvím a pomocí.  

 

 



Vděčně vzpomínám na dobrodince z nemocnice a LDN. Když jsem byla mrzák-

ležák nehybný. Ale měla jsem ohromnou chuť do dalšího života. Velkou vůli se 

přemoct a trénovat. Nepoddávat se. Těšit se ze života a stále ,,se držet“.  

To přeji všem čtenářům a zdravím. 

 

 
 

M. Krčilová 

 

 

P.S. ,,Koza“ je vysoké, těžké chodítko s držáky tvaru rohů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NA „ÁČKU“ 

5.1. Jsme dopoledne společně napekli moučník na odpolední akci VÍTÁME 

NOVÝ ROK. Po obědě jsme se sešli ve vestibulu našeho DpS a v hojném počtu 

řádně nový rok přivítali při 

punči a rybízové bublanině. 

   

 

6.1. Nás přišly potěšit děti ze 

ZŠ Palackého se svým 

vystoupením TŘÍ KRÁLŮ.    

 

 

 

 

 

11.1. Proběhla akce PÍSNIČKY NA 

PŘÁNÍ. Každé písně našich klientů 

bylo splněno, všechny písničky 

zazněly např.: MORAVA KRÁSNÁ 

ZEM, LA PALOMA, ZA TŮ 

HORŮ, MALÝ PŘÍTEL Z MĚSTA 

N… 

 

  

18.1. Společně jsme trénovali paměť při hře MĚSTO, JMÉNO, ZVÍŘE… 

 



 

25.1. V rámci volnočasových aktivit naši klienti poskládali 2 660 kusů 

hygienických ubrousků. 

 

 

 

Jako každý měsíc i v lednu probíhaly aktivity individuální. 

 

 

 

Zapsala: Pavla Skoupá, Petra Koutná PVA odd. A 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NA „DÉČKU“ 

Měsíc leden jsme si na budově „D“ zase plně užili. Kromě tradičních 

volnočasových aktivit jsme se zúčastnili krásného tříkrálového vystoupení dětí 

na budově „A“, byli jsme se podívat v klášteře na nádherné betlémy. Jako 

tradičně jsme oslavili nový rok s ostatními klienty na recepci DpS. Pekli jsme 

k tomuto účelu výbornou buchtu s jablky z naší zahrady. Z těchto jablíček jsme 

si uvařili i kompot. A protože se blíží jaro, začali jsme s přípravou na 

Velikonoce. Už se moc těšíme na únor, protože nás čeká úžasný masopust. 

Zapsala: Dagmar Pospíšilová, PVS odd. D 

 



 

 

 

MASOPUST 

 

 je tradiční svátek, který značí začátek postní doby, který trvá 

od svátku Tří králů, tedy od 6. ledna až do Popeleční středy. Jde o období 

přejídání, tučných jídel a bujarého popíjení. Lidé si tuto dobu užívali, protože 

s koncem masopustu přichází období 40dnů půstu před Velikonocemi. 

Vrcholem masopustu jsou poslední tři dny před Popeleční středou. Probíhají 

karnevalové průvody, maškarní reje masek, zabijačky a podobně.  O půlnoci v 

úterý před Popeleční středou masopust končí. Letos to je v úterý 21. února 2023. 

Pak začíná čtyřicetidenní půst.  

https://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-volny-cas-koktejl-koktejl/226569/masopust-kdy-je-tento-svatek-jaka-je-jeho-historie-a-tradice.html
https://www.mojezdravi.cz/zdravy-zivotni-styl/jarni-pust-impulz-pro-novy-zacatek-2478.html
https://mojebetynka.maminka.cz/clanek/fotogalerie-kostymy-pro-deti-na-karneval-vyrobte-si-je-doma
https://abecedazahrady.dama.cz/clanek/vrcholi-masopust-zacne-pust-jak-souvisi-s-urodou-a-zahradou


Původně je masopust pohanská slavnost s tradicí sahající do starověkého Egypta 

a Řecka, kde se pitím a tancem oslavoval Bakchus – bůh vína, vinohradnictví, 

úrody, plodnosti a zábavy. 
 

Ve středověku byl hlavně pro chudé lidi časem jistého uvolnění a dobou veselic 

před přísným čtyřicetidenním předvelikonočním půstem. Jeho jediným a 

hlavním účelem bylo dosyta se najíst. Takže i když obsahuje slovo „půst“, není 

jeho účelem se postit, ale přesně naopak si pěkně vyhodit z kopýtka. Od 

středověku církev proti rozpustilostem, které se o masopustu děly, tvrdě 

vystupovala. I přesto se však lidé nenechali odradit a tradice bujarých oslav je 

přenesena až do dnešní doby. 

 

Čtvrtku, před masopustní nedělí, se říkalo „tučný“ nebo také „tučňák“ – toho 

dne se jedlo velmi syté jídlo, nejlépe vepřo, knedlo, zelo, prostě aby člověk měl 

sílu do celého roku.  
 

Hlavní zábava ale začínala až o masopustní neděli bohatým obědem. Nezbytnou 

součástí jídelníčku byly koblihy smažené na másle. Na stole ovšem nemohly 

chybět ani boží milosti, klobásy, slanina a pochopitelně pálenka. Pak se 

pospíchalo k muzice.  
 

V pondělí pak dál pokračovaly různé taneční zábavy, v některých obcích se 

taneční zábavě v tento den říkalo „mužovský bál“, protože směli tančit jen 

ženatí a vdané.  
 

To v maškarní úterý se konaly sváteční průvody maškar, hrálo se divadlo a 

podobně. Průvod musel navštívit každý dům v obci, popít, najíst se a zatančit. A 

s maškarním průvodem se dostáváme k možnému původu slova masopust: 

maškarní souvisí s karnevalem. Toto slovo nejspíš pochází z italského carne 

levare, tedy „dát pryč maso“. Úterek tak byl dnem, kdy se lidé loučili s masem. 

Tradiční masopustní masky jsou medvěd s medvědářem. Mezi další masky 

patřily ale také nejrůznější zvířata jako třeba kůň nebo osel. Oblíbená byla ale 

také maska kominíka nebo báby s nůší. Masky si vyráběli lidé většinou sami 

doma. 

 

Zdroj: internet 

 

 

 

https://prozeny.blesk.cz/sladke-masopustni-recepty-pecivo
https://abecedazahrady.dama.cz/clanek/vrcholi-masopust-zacne-pust-jak-souvisi-s-urodou-a-zahradou
https://www.maminka.cz/clanek/dilnicka-ukazeme-vam-jak-si-s-detmi-snadno-vyrobit-masopustni-klobouk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRANOSTIKY PRO MĚSÍC ÚNOR 

 

 Únor bílý - pole sílí. 

 Sněhový únor - sílí úhor. 

 Únorová voda - pro pole škoda. 

 Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem. 

 Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží. 

 Když záhy taje, dlouho neroztaje. 

 Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí. 

 Je-li únor mírný ve své moci, připílí s mrazem březen i v noci. 

 Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběhneš jistě v březnu ke 

kamnům s ušima. 

 Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna. 



 Když v únoru mušky lítajú, to v marcu robky v ruce chuchajú. 

 Jestli února měsíce jest teplo, nepohrdej hned pící, která ti zůstává, neb s 

námi ráda zima po Veliké noci zahrává. 

 Když skřivánek v únoru zpívá, brzy se pod nosem slívá. 

 V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá. 

 Skřivánek-li v únoru zpívat počne, v dubnu jistě umlkne. 

 Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky. 

 Nechce-li severňák v únoru váti, v dubnu se to musí přec jenom státi. 

 V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí. 

 Když půlnoční větrové v tomto měsíci silné jsou, bývá dobrá čáka úrody 

na ovoce; pakli ale ne, tak přicházejí v měsíci dubnu, máji a škodí vínu a 

stromům. 

 V únoru prudký severníček - hojné úrody bývá poslíček. 

 Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí. 

 V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med. 

 Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto. 

 Co si únor zazelená - březen si hájí; co si duben zazelená - květen mu to 

spálí. 

 Teplý únor - studené jaro, teplé léto. 

 Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen.  

 

 

 


