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V MĚSÍCI BŘEZNU NAROZENINY SLAVÍ 

 

 2. 3. - BUDÍNSKÝ Jiří 

 4. 3. – NEČASOVÁ Ludmila, SKLENAŘÍKOVÁ Jarmila 

 2. 3. –  MUSILOVÁ Milada, TOMKOVÁ Julie (DZR) 

 3. 3. – ŠMÍD Miloslav 

 6. 3. – PETRŽELOVÁ Emilie (DZR) 

 21. 3. – MACKERLOVÁ Marie PhMr. 

 23. 3. – KOLÁŘOVÁ Vlasta 

 27. 3. – TESAŘOVÁ Rosvita 

 

 

 

V MĚSÍCI BŘEZNU SVÁTEK SLAVÍ 

 

 2. 3. ANEŽKA – Dvořářková, Hochmanová, Ochranová 

 6. 3. MIROSLAV – Prokeš, Elfmark 

 9. 3. FRANTIŠKA – Duráková 

 13. 3. RŮŽENA - Vyroubalová 

 19. 3. JOSEF –  Havlík, Korčák, Štarha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V MĚSÍCI ÚNORU ZEMŘELI 

 

 BARTUNĚK František 

 JARŮŠKOVÁ Věra  

 ŠTARHA Josef 

 HORNÍKOVÁ Zdeňka (DZR) 

  

 

 

 

 

 

  

DO DOMOVA PRO SENIORY A DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

NASTOUPILI 

 

 CHLEBKOVÁ Emilie              z                          Jevíčka 

 HASLINGEROVÁ Emilie  z   Moravské Třebové 

 TOMAN Karel    z    Hradce nad Svitavou 

 ČERMÁKOVÁ Marie  ze    Svitav 

 MÁŠOVÁ Blanka   z   Jevíčka 

 FILIPI Ludmila   ze   Svitav 

 

 

 

 

 



JARNÍ ROVNODENNOST 

Jarní rovnodennost zahajuje astronomické jaro. Letos se jedná o pondělí 20. 

března. Noc a den bude přibližně stejně dlouhé. Do červnového letního slunovratu 

(letos 21. června) se pak bude den prodlužovat. Jarní rovnodennost je původně 

také významným pohanským svátkem příchodu jara, kdy se láme moc zimy a 

temna.  

Začátek jara a jarní rovnodennost provázelo několik dní svátečních obřadů, 

nezbytnou součástí býval třeba důkladný úklid v domech a na zahradách. Se 

zimou se naši předkové loučili symbolickým vynášením Smrtky, Zimy či Morany, 

a vzápětí se do uklizených domácností vnášelo léto, pentlemi ozdobené rašící 

ratolesti. 

Důležitým rituálem byla obřadní jarní očista, při níž se lidé šlehali zelenými 

ratolestmi a polévali pramenitou živou vodou, vykrápění polí coby ochrana 

klíčících semen, která zajišťovala budoucí úrodu, a také jarní otvírání studánek. 

Důležitou roli při jarních svátcích hrály obřadní potraviny, sváteční pečivo z 

nejlepší mouky, vejce, tvaroh, máslo, med, vše doplněno jarními bylinkami jako 

posly prvních nových jarních sil přírody.  

 

S jarní rovnodenností je spojeno také několik pranostik 

 

„Měsíce března kolikrát mlha bude, tolik dešťů v roce přijde.” 

„Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.“ 

„V zelené-li roucho březen se obleče, neúrodu za sebou přivleče.” 

„Hřmí-li v březnu, mrzne v dubnu.” 

„V březnu, v dubnu vítr věje, hojná úroda se směje.„ 

 

Zdroj: internet 

 

 

https://www.styl-zivota.cz/bydleni/jaro-v-kvetinacich


ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO SETKÁNÍ OBYVATEL 15. 2. 2023 

 

 Kdy: 15. 2. 2023 

 Kde: Společenská místnost A3 

 Přítomní klienti: 39 

 Přítomný personál - Mgr. Milan Janoušek – ředitel organizace, Bc. 

Romana Holasová – zástupce ředitele, vedoucí sociálního úseku, sociální 

pracovnice, Dagmar Pospíšilová a Petra Koutná – volnočasová, aktivizační 

pracovnice. 

 

 Zápis: 

Na začátku setkání p. ředitel a p. Holasová všechny přítomné přivítali a ocenili 

vysokou účast. 

Slovo si vzal p. ředitel, aby informoval klienty, jaká je aktuální situace se 

zdražováním ubytovacích služeb a stravování. Ministerstvo již změnilo 

úhradovou vyhlášku, tudíž je možné přistoupit k navýšení plateb za ubytování. 

Ceny ubytování se budou zvedat individuálně, budou se takzvaně rozevírat 

nůžky v cenách ubytování, aby se zohlednily rozdíly ve velikosti ubytovací 

plochy u jednotlivých typů pokojů. Ke zdražení dojde zřejmě v měsíci dubnu.  

U zvyšování ceny za stravu se čeká na vyjádření vedoucí stravování p. 

Bednárové, která je v současnosti v pracovní neschopnosti. Klienti budou 

ohledně připravovaných změn včas informováni, další podrobnosti se dozví na 

dalším setkání. 

Slovo si vzala p. Holasová a informovala klienty o aktuálních změnách, 

týkajících se navýšení důchodů o příspěvek za narozené (vychované) dítě, 

který se týká převážně žen. Muži, kteří na příspěvek mají také nárok, si o něj 

musí individuálně požádat. Stále platí, že je nutné si zkontrolovat údaje na 

dokladech, které Vám přišly z OSSZ, jestli jsou informace v pořádku a zda 

byly započteny všechny Vaše děti. Případné nesrovnalosti hlásit sociálním 

pracovnicím. Dále se stále čeká na vyjádření OSSZ, jak postupovat, pokud 

nebyl příspěvek přiznán, nebo nebyl přiznán v plné výši. Další informace by 

měly být k dispozici příští týden. 

P. Holasová ještě klientům připomněla, že zvýšené platby za stravování nemají 

vliv na složení stravy. Ale jsou dány zvýšenou cenou potravin a energií. 

Následně p. ředitel klienty informoval o tom, že v letošním roce dojde zřejmě 

ještě jednou k valorizaci důchodů, které se odvíjí od míry inflace našeho 

hospodářství. 



Dále informoval, že na budově ,,A“ došlo k výměně klíčů. Do domova se 

pořídily nová elektrická polohovací lůžka, gavoty a nové zvedáky. 

Na budově ,,D“ se vyskytl problém s kvalitou střešní krytiny, která se bude 

muset v letošním roce řešit. 

Posléze p. Holasová klienty pozvala na masopustní veselí, které se bude 

v Domově pro seniory konat s dvouletou přestávkou způsobenou Covidem. 

V úterý 21. 2. ve  společenské místnosti na ,,A“ 3 ve 13.30. Všichni jsou 

srdečně zváni, vstupenkou je maska, kostým, či jiný karnevalový doplněk. 

K poslechu bude hrát reprodukovaná hudba. Pro potěšení chuťových buněk 

budou připraveny zabijačkové speciality, alko a nealko pivo. 

Masopustní průvod města Moravská Třebová letos do DpS nezavítá, bude 

procházet po ulici Svitavská a parkem u Muzea. Čas cca. 13:30 – 13:45. 

Čtyři pondělní dny se budou na budově ,,A“ pohybovat studenti 4. ročníku 

střední školy sociálně správní, kteří tady budou vykonávat praxi za dohledu 

vyučujícího. 

Po domluvě s p. ředitelem bude za klienty domova, kteří budou mít zájem, 

docházet s malým cvičeným pejskem naše nová rehabilitační sestra Míša 

Kužílková. 

 

 Připomínky klientů: 

Ostré hrany nábytku v domově, nebezpečí zranění při pádu.  

- Nábytek v domově je standardizovaný. Možná řešení jsou dvě. Pořídit si 

do domova vlastní nábytek buď ze svého domova, nebo si koupit nový. 

Druhou variantou je požádat o koupi chráničů ostrých rohů, kterých na trhu 

hodně druhů a variant.  

 

P. Holasová a p. ředitel se s klienty rozloučili a popřáli pěkný den. 

 

 

Zapsala: Dagmar Pospíšilová, PVA 

 

 

 

 

 



PŘÍSPĚVEK OD PÍ. KRČILOVÉ, odd. D 

BŘEZEN 

 

Vážení čtenáři Jitřenky, zdravím Vás pěkně.  

 

,,Na naší studni zpíval kos – jde jaro, jde jaro!“ pěl kdysi v naší školní čítance 

dávný pěvec básník. Nádherné jaro, plné rašící zeleně trávy, prvních bílých a 

žlutých kvítků a nalitých pupenců na halouzkách. Vonný jarní vzduch, 

probouzející se síla… 

 

Leč letos u nás spíš bude platit známé teď rčení ,,březen – za kamna vlezem.“ 

Chladne vichry se točí a skučí, déšť studený jak v listopadu. Co se dá dělat. Kdysi 

jsme už běhávaly bosy a jen v šatičkách, čutaly kuličky a skákaly přes provázek, 

ve sluníčku. Ale technika se zlepšila – a příroda zhoršila. Doufejme, že se 

dočkáme a ,,sv. Josef (19. 3.) připraví dříví a P. Maria (25. 3.) zatopí“. Ještě 

musíme být trpěliví a jako broučci pospávat – a čekat…,,Přijde jaro, přijde, bude 

zase máj!“  

 

 

 

                                                                                     zdraví   

                                                                                                     M. Krčilová 
             

 

 

 

 

 

 



VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NA „ÁČKU“ 

1.2. Klienti oloupali poslední jablíčka z naší zahrady a uvařili jsme jablečný 

kompot pro celé odd. A. Odpoledne jsme ke svačince kompot rozvezli po všech 

pokojích.  

7.2. a 8.2. Po obědě jsme se sešli na společenské místnosti A3, ušili na masopust 

pro ženy krásné čelenky, a pro muže moc pěkné kníry. Vše klienti šili ručně, a 

musíme říct, že nám to všem pěkně šlo.  

 

      

 

 

 

14.2. Vzhledem k blížícímu se Masopustu jsme vyráběli výzdobu v podobě 

barevného papírového řetězu, který byl tak dlouhý, že jsme s ním vyzdobili kolem 

dokola úplně celou společenskou místnost A3 a masopust si užili ve veselých 

barevných tónech. 

 

 

 

 

 

 

 



21.2. Dnes to propuklo, velké přípravy se dostali do finále a my se mohli začít 

veselit. Naši zaměstnanci se převlékli do kostýmů a obešli všechna oddělení. 

Navštívili jsme klienty,  kteří se nemohli zúčastnit samotného masopustu a tak 

jsme je poveselili přímo u nich na pokojích a věřte,  že bylo opravdu veselo. 

Nakonec jsme v maskách došli i do společenské místnosti  A3 kde jsme se sešli v 

opravdu hojném počtu. Podávalo se pivo, pito, štáva, tlačenka, škvarky a jitrnice. 

Klienti ze všech odděleních byli dobře naladěni a tak jsme si pouštěli muziku, 

popovídali si, ba dokonce i zatančili a zdá se, že jsme si to všichni náramně užili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23.2. Jako každý čtvrtek si zahráli naše oblíbené Bingo. 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci volnočasových aktivit probíhali i individuální aktivity s klienty po 

pokojích.      

 

 

  Zapsala: Petra Koutná, PVA odd. A 

 



VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NA „DÉČKU“ 

V měsíci únoru jsme opět pokračovali ve výrobě jarních a velikonočních dekorací, 

připravovali jsme si masky na letošní masopust, přemotávali vlny, opět jsme šili 

závěsné kapsičky na štamprli pro město M. Třebovou, cvičili, zpívali, hráli Bingo 

a nejvíc jsme se těšili na obnovený masopust, který se kvůli covidu 2 roky 

nekonal. Všem se akce moc líbila a už se těší na ročník další. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Dagmar Pospíšilová, PVS odd. D 

 

 



Z DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

 

Na oddělení DZR je velkou prioritou zachování a udržování soběstačnosti co 

nejdéle. Kromě kondiční chůze pravidelně 

klientům promazáváme, čímž stimulujeme, ruce 

a nohy. 

 

Pravidelně pečeme moučníky, a to každé úterý. 

Moučník poté dostávají klienti ke kávičce jako 

odpolední svačinku. 

 

Každou středu máme společné cvičení a zpívání. 

 

Rádi také hrajeme oblíbené společenské hry jako 

člověče nezlob se, pexeso nebo něco vyrábíme.  

 

V únoru jsme společně vyráběli masky na 

masopust. Masky jsme poté použili při samotném masopustním veselí. 

  

 

 

Každý pátek navštěvujeme bohoslužbu. 



Individuální činnosti zaměřujeme především na čtení, povídání a prohlížení 

starých fotografií, které mají klienti od svých rodin.  

 

Velmi rádi také luštíme křížovky. 

 

V únoru oslavil své kulaté narozeniny pan Šebek. Přejeme mu všechno nejlepší  

a pevné zdraví! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        

 

 

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN 8.3. 

 

VŠEM ŽENÁM KRÁSNÝ DEN A SPLNĚNÁ PŘÁNÍ 

 

PŘEJE KOLEKTIV ZAMĚSTNANCŮ DOMOVA PRO SENIORY 

A DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

 

 

 

 


