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Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

  

  

DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 

1. číslo/ Leden 2017 

 

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 



2 
 

, 
máme tu nový rok 2017 a s ním měsíc leden. Co nás v něm 

čeká? Doufáme, že bude naplněný radostí, úsměvem a klidem. 

Přejeme Vám mnoho krásných okamžiků a zdraví, štěstí, 

pohodu a lásku. 

Co v tomto měsíčníku tento měsíc naleznete?  

Zjistíme, jaký byl odkaz Alfreda Nobela. Pronikneme do tajů 

českého skla a jablonecké bižuterie. A připomenou se Vám 

Vaši klíčoví pracovníci. Chybět nebude ani zimní kvíz a 

lednová porce 

smíchu. 

 

 

 

Krásné lednové dny Vám za kolektiv autorů přejí 

Eva Plívová, Dana Matoušková – Vaše sociální pracovnice 
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 Vítejte v novém roce 

Na konci starého roku se bilancuje, na 

začátku toho nového se dávají předsevzetí – 

máte to také tak? Kromě těch osobních 

předsevzetí – že třeba v novém roce určitě zhubnu (to bude 

doufám můj případ) nebo naopak přiberu (to doufám nebude 

můj případ), někdo jiný si zase předsevzal, že přestane kouřit 

nebo se konečně naučí anglicky – a známe i předsevzetí 

významnější, pracovní, profesní. A dáváme si je nejen jako lidé, 

ale i jako organizace.  

S jakými předsevzetími tedy vykračuje do roku 2017 náš 

Domov? Každý úsek činnosti, každé oddělení má asi svá vlastní 

předsevzetí, já zatím znám jen ta hlavní. V roce 2017 chceme 

dokončit opravu terasy, aby obyvatelé budovy A měli kde trávit 

léto. V budově A bychom také rádi generálně opravili výtah, 

nejen aby se na tu terasu bezpečně dostali obyvatelé prvního 

poschodí, ale také proto, abychom nemuseli nosit ručně obědy, 

prádlo i lůžka, až by se výtah definitivně rozpadl. Na konci jara 

musíme rozkopat trávník a komunikaci před zadním vchodem, 
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abychom mohli provést dlouho plánovanou a stále odkládanou 

výměnu teplovodního potrubí.  

I na to kouření v roce 2017 dojde – všichni zaměstnanci – kuřáci 

budou mít povinnost kouřit na vyhrazených kuřárnách, už 

žádné balkóny – nevypadá to dobře a není to fér vůči těm, kdo 

nad tím balkónem nebo vedle něj právě větrají. Kuřárny proto 

osadíme výkonnější ventilací, jakmile nám to dovolí počasí a 

rozpočet.  

V roce 2017 nás čeká také obnova certifikátu Vážka® - moc 

rádi bychom udrželi nastavenou laťku.  

Čeká nás náročný rok. Ale tak tomu bylo vždycky. Budeme se 

snažit, aby to všechno, co nás čeká, nemělo dopad na vstřícnost, 

pečlivost a profesionalitu těch, kdo u nás pracují – aby 

obyvatelé našeho Domova byli co nejméně rušeni. A když se 

nám to třeba občas ne úplně podaří, děkujeme, že nás omluvíte. 

Mějte dobrý, klidný a příjemný rok 2017! 

  Jan Vojvodík, ředitel 
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Zimní Kavárnička. 

Přijďte se pobavit, zasmát a popovídat si. Tentokrát na téma 

zimní radovánky. Na programu je promítání humorných 

příběhů ze zimních sportů a vyprávění zimních anekdot. 

Vzhledem k vyčerpání naspořených zásob z předchozích 

Kavárniček budeme rádi za drobný finanční příspěvek, 

abychom mohli zachovat bohaté občerstvení na Kavárničkách, 

které se staly pravidelnou měsíční aktivitou. 

 V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. 

 Na Tři krále o krok dále. 

 Lednový déšť z pecnu odkrajuje. 

 Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude 

úrodno. 

 Na Tři krále mnoho hvězd - urodí se hodně brambor. 

 Leden jasný, roček krásný. 

 Třpytí-li se hvězdy tu noc 

před Třemi králi, rodí se 

hojně bílí beránci. 
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 Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší. 

 Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí. 

 Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste. 

 Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu. 

 Teplý leden, k nouzi krok jen jeden. 

 Když desátého ledna slunce svítí, budeme žita i vína 

hojnost míti. 

 

 je podle gregoriánského kalendáře první měsíc v 

roce. Má 31 dní. Český název měsíce pochází od slova led – 

měsíc ledu. Původně byl tento měsíc ve východní Evropě 

označován jako měsíc vlka. 

Zpočátku byl leden v 

římském kalendáři až 11. 

měsíc v roce. Teprve v 

roce 153 došlo ke změně 

začátku roku z 1. března na 1. 

leden.   

Leden začíná vždy stejným dnem v týdnu 

jako květen předcházejícího roku a stejným dnem jako říjen s 

výjimkou přestupného roku. Tehdy připadá první lednový den 

na stejný den v týdnu jako první den dubna a července. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Led
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlk
https://cs.wikipedia.org/wiki/153
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99estupn%C3%BD_rok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cervenec
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Astrologicky je na začátku ledna Slunce ve 

znamení Kozoroha a na konci ve znamení Vodnáře. 

V astronomických termínech začíná v souhvězdí Střelce a 

končí v souhvězdí Kozoroha. 

Již tradičně 10. prosince předává švédský král nejprestižnější 

ocenění za zásluhy v rozvoji vědy a šíření míru - Nobelovu 

cenu. Uděluje se od roku 1901 

na základě poslední vůle 

švédského vědce a 

průmyslníka Alfreda Nobela. 

Držitelé jsou oceňováni 

v pěti oblastech: fyzika, 

chemie, fyziologie a medicína, 

literatura, šíření a udržování světového míru. Od roku 1968 je 

současně předávána cena Švédské národní banky za rozvoj 

ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kozoroh_(znamen%C3%AD)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%A1%C5%99_(znamen%C3%AD)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Souhv%C4%9Bzd%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Souhv%C4%9Bzd%C3%AD_St%C5%99elce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Souhv%C4%9Bzd%C3%AD_Kozoroha
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  Nobelova cena nese jméno geniálního vědce Alfreda 

Nobela, vynálezce dynamitu, a je jeho životním odkazem. 

Alfred Nobel se narodil 21. října 1833 ve Stockholmu jako 

třetí syn bohatého vynálezce a průmyslníka Immanuela Nobela. 

Po bankrotu továrny ve Stockholmu se rodina stěhovala do 

Finska a později zakotvili 

v Petrohradu. Otec začal podnikat 

ve zbrojařském průmyslu, kde 

zaznamenal značný úspěch při 

výrobě námořních min.   

Alfredovi se dostalo velmi dobrého 

soukromého vzdělání, mluvil čtyřmi jazyky, vynikal v chemii, 

věnoval se literatuře a přírodním vědám (pokoušel se literárně 

tvořit a napsal i divadelní hru, která však neměla kladný ohlas). 

Otec ho také poslal na dvouletou studijní cestu, při níž potkal 

italského vědce Ascania Sobrera, který v roce 1847 objevil 

trhavinu nitroglycerin. Mladého Alfreda látka zaujala a začal 

hledat praktické možnosti jejího využití ve stavebnictví. 

Nitroglycerin byl však velmi nestabilní a vybuchoval při 

otřesech a jeho ohřátí. Při práci s touto trhavinou docházelo 

často k nehodám. Neštěstí se nevyhnulo ani Nobelovým. V roce 

1964 při velkém výbuchu ve Stockholmské továrně umírá 
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několik dělníků a Alfredův bratr Emil. Alfred ještě intenzivněji 

pracuje na hledání bezpečné formy nitroglycerinu, musel však 

laboratoř přestěhovat na loď kotvící na jezeře Malaren, protože 

ve městě byly pokusy s touto látkou zakázány. V roce 1867 

si nechává patentovat dynamit a rozbušku. Smísením tekutého 

nitroglycerinu a hlinky vznikla 

tvarovatelná hmota, se kterou šlo 

bezpečně manipulovat. Explozi pak 

vyvolala rozbuška odpalovaná 

pomocí zápalné šňůry. Tento vynález 

znamenal velký pokrok ve 

stavebnictví, Nobel však nedokázal zabránit jeho použití ve 

zbrojním průmyslu. Dále se věnoval podnikání a rozvoji 

technologie trhavin, vlastnil 355 patentů, vybudoval továrny ve 

20 zemích světa. Za svůj život nashromáždil obrovský majetek 

čítající 32 milionů švédských korun. 

Alfred Nobel nesnášel války. Byl odpůrcem násilí a vyčítal 

si, že vynález, který měl pomoci při výstavbě a budování 

nových měst, byl zneužit pro vojenské účely. Proto zanechal 

v Paříži 27. listopadu 1895 testament, podle nějž byl založen 

s použitím veškerého jeho majetku fond, z něhož bude 
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každoročně udělována cena za významné vědecké objevy, 

literární tvorbu a zásluhy o mír. 

Alfred Nobel umírá 10. prosince 1896 na mrtvici v Itálii v 

San Remu. Po jeho smrti příbuzní napadli soudně závěť 

odkazující veškerý majetek Nobelově nadaci. Nobelova cena 

byla poprvé udělena až v roce 1901. 

A kdo jsou letošní držitelé Nobelovy ceny? Za jaké 

zásluhy jim byla udělena? 

Nobelovu cenu za fyziku dostala trojce britských fyziků 

zabývajících se vlastnostmi a změnami hmoty D. Thouless, D. 

Haldane a M. Kosterlitz. Jejich objevy umožnily pokrok v 

teoretickém chápání tajemství hmoty a vytvořily perspektivy 

pro vývoj nových materiálů. 

Nobelovu cenu za literaturu získal americký písničkář Bob 

Dylan za zásluhy 

na vytvoření nové formy 

básnického vyjádření 

prostřednictvím písně.   

Nobelovu cenu v oblasti 

fyziologie a medicíny 

získal 71letý japonský biolog Jošinori Ósumi za jeho práci na 

vysvětlení procesu, kterým tělo rozkládá a recykluje bílkoviny, 
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tzv. autofagie. Jeho objev má velký význam v medicíně, 

protože autofagie je také spojena s řadou vážných onemocnění 

(např. Parkinsonova choroba, cukrovka II. typu). 

Nobelova cena za chemii byla udělena třem Evropanům 

specializujícím se na vytváření miniaturních molekulárních 

strojů – nanobotů. Jean-Pierre Sauvage, Fraser Stoddart a 

Bernard Feringa přispěli k vývoji moderní chemie vytvořením 

molekul s pohyblivými částmi, které můžeme ovládat a mohou 

být použity v mnoha odvětvích. V lékařství např. k přenosu 

léčiva přímo k rakovinovým buňkám. 

Nobelovu cenu za mír dostane Juan Manuel Santos prezident 

jihoamerické Kolumbie. Nobelův výbor tak ocenil jeho úsilí na 

ukončení více než padesátileté občanské války. Chce tím také 

podpořit další mírové snahy kolumbijské vlády po prohraném 

referendu o mírovou dohodu s Revolučními ozbrojenými 

silami. 

Cenu Švédské národní banky za rozvoj ekonomické vědy 

na památku Alfreda Nobela získali Oliver Hart a Bengt 

Holmstrom za teorii kontraktu. Ta zkoumá způsoby, jimiž 

ekonomičtí aktéři uzavírají vzájemné smlouvy. 
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Sklo nás obklopuje ve všelijakých tvarech, barvách a formách. 

Je užitečné i krásné. Ať už si nasadíte brýle na čtení, podíváte 

se do zrcadla nebo z okna, napijete sklenice vody, rozsvítíte 

křišťálový lustr, pověsíte ozdoby na vánoční stromek, 

obdarujete manželku bižuterií nebo si třeba pořídíte akvárium 

s rybičkami. Sklo a výrobky z něj se staly běžnou součástí 

našeho života. 

 Sklo se začalo používat v polovině 3. tisíciletí př. n. l. 

v Mezopotámii. Z počátku bylo velmi nečisté a používalo se 

především na výrobu ozdob (korálků). Nejstarší technikou 

zpracování skla, známou ze starověkého Egypta, bylo ovíjení 

skleněných vláken kolem keramické nádoby, která se po 

vytvrdnutí rozbila. V pátém století př. n. l. se začaly používat 

jednoduché formy – hliněné misky. Mezi misky byl nasypán 

suchý materiál, který se ohřátím v peci spékal. Revolucí ve 

výrobě pak bylo vyfukování skla pomocí sklářské píšťaly. Tato 
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technika se objevila poprvé ve Fénicii kolem roku 100 př. n. l.. 

Jedná se o současnou podobu výroby skla.  

 Sklo bylo v Čechách 

zpracováváno již v období 

400 př. n. l. až 0, kdy byla 

tato oblast osídlena starými 

keltskými kmeny. Podle 

nich byla také 

pojmenována země Boiů, 

z čehož vzniklo dnešní 

označení Bohemia. První písemná zmínka o zpracování skla u 

nás je až z roku 1162, kdy v Sázavském klášteře působil opat 

Reginhard z Metz, který pracoval se sklem nebo emailem. 

Česká kotlina bohatá na křemičité písky a hustě zarostlá 

lesy, byla ideální oblastí pro zakládání středověkých sklářských 

hutí. V druhé polovině 13. a ve 14. století tak v příhraničních 

oblastech Lužických, Jizerských a Krušných hor, Krkonoš, 

Šumavy i na Moravě vznikaly první sklárny. Často se na jejich 

vzniku podíleli italští mistři. (Benátské sklo bylo ve středověku 

vyhlášené a receptura na jeho výrobu byla státním tajemstvím.) 

Tuzemskou výrobu významně podpořil římský císař a český 

král Karel IV., který zde nechal zhotovit vitráže pro Pražský 

číše českého typu 
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hrad. Z počátku bylo vyráběno pouze okenní sklo, později díky 

zručnosti sklářských mistrů začali vznikat drobné skleněné 

nádoby pro domácí použití.  

Po husitských válkách a křižáckých taženích v 15. století 

byla řada vesnic postižena požáry. Ze sousedního Saska přišli 

do Čech noví osadníci a huťmistři, kteří v 16. a 17. století 

zakládali nové sklárny a uplatňovali pokrokové technologie při 

výrobě skla. Poháry a číše zdobili vypalovanými 

pestrobarevnými smalty. O jejich výrobky se zajímal 

arcivévoda Ferdinand Tyrolský i císař Rudolf II., který povýšil 

skláře z rodu Wanderů a Schurerů do šlechtického stavu. 

Do poloviny 17. století mělo sklo zelenavý nádech kvůli 

obsahu železitých příměsí. Říkalo se mu proto lesní sklo – 

vitrum silvestre. Českým sklářům se ale podařilo zbavit sklo 

nazelenalé barvy přidáním 

niklu, čímž získali zářivě čiré 

sklo. Český křišťál postupně 

nabýval věhlasu, až zastínil i 

proslulé benátské sklo. 

Křišťálové sklo bylo zdobeno 

rytými figurálními nebo ornamentálními dekory. Oblíbené bylo 

také malované sklo. Od dvacátých let 18. století zhotovovali 

Krautsrunky 
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a dodávali do královských paláců lustry s broušenými 

skleněnými ověsky. Dalším významným mezníkem, bylo 

zavedení výroby barevného kompozičního skla s vysokým 

obsahem olova. Toto sklo má vyšší lesk a je tvárnější. Používá 

se především pro výrobu bižuterie. Jedním z nejvýznamnějších 

výrobců skla pro bižuterní výrobu byl na Jablonecku Anton 

Leopold Riedel (1762 – 1821) z rodu Riedlů, kteří v Jizerských 

horách po několik generací rozvíjeli sklářskou výrobu od 

zakládání hutí až po rozvoj brusíren a exportní činnost. 

Bižuterní výroba zaznamenala v Jizerských horách velký rozvoj 

v průběhu celého 19. století. Rozšiřovaly se mačkárny skla, kde 

se ručně z tyčoviny mačkaly knoflíky, korálky a přívěsky na 

lustry. Začalo se rozvíjet pasířství a výroba kovové bižuterie, 

jakož i výroba kovových forem pro bižuterii. 

 Obchod se sklem a bižuterní surovinou se soustředil ze 

začátku v České Lípě. Po povýšení na městys s tržním právem 

v roce 1808, se stal Jablonec centrem obchodu s bižuterním 

zbožím. Obchodníci se vydávali do Německa, Polska, Itálie, 

Uher a Turecka. S povolením práva trhu rostl i počet 

obchodníků.  V roce 1866 povýšil císař František Josef 

Jablonec na město a na hlavních třídách rostly výstavné 

exportní domy. Rozmanitá bižuterie – mačkané perle, duté 
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voskové perle, ručně vinuté perle a hotová bižuterní produkce 

se vyvážela do celého světa. V Indii byly například velmi 

oblíbené různobarevné a bohatě dekorované skleněné kroužky 

tzv. bangle, které se používali jako náramky. 

 Počátek 20. století byl ve znamení velkého obchodního 

úspěchu. Celkově však 

dvacáté století znamenalo 

pro kraj s národnostně 

smíšeným obyvatelstvem 

velmi dramatické období. 

První světová válka, 

hospodářská krize, nástup 

Adolfa Hitlera k moci a připojení Sudet k Německu v roce 

1939 vedlo ke zhoršení životních podmínek a k odchodu 

většiny Čechů z kraje. V době války byly sklárny využívány k 

výrobě hranolů do tankových periskopů a zaměřovačů 

vojenských zbraní. Konec druhé světové války znamenal 

vypovězení většiny německého obyvatelstva z Jizerských hor, 

avšak řada německých sklářských odborníků zůstala. 

Poválečná obnova trvala řadu let a znamenala ztrátu mnoha 

trhů. 

skleněné perle 
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Při znárodnění v únoru 1948 byl znárodněn i sklářský a 

bižuterní průmysl. Bižuterní výroba se na Jablonecku 

soustředila ve čtyřech největších národních podnicích – 

Skleněné bižuterii, n.p., Železnobrodském skle, n.p. (ŽBS), v 

Kovové bižuterii, n.p. a v Preciose, n.p. Ve Skleněné bižuterii 

se vyráběla největší část mačkaných bižuterních perlí v mnoha 

barevných kombinacích a s řadou speciálních povrchových 

úprav.  Národní podnik 

ŽBS byl největším 

producentem ohňových 

perlí – tedy středně 

drahých broušených a 

ohněm leštěných perlí s 

povrchovými efekty duhového 

spektra. Kovová bižuterie, n.p. byla zaměřena na litou kovovou 

bižuterii. Preciosa, n.p. navázal na tradici křišťálového, vysoce 

profesionálně broušeného a leštěného skla a to jak pro bižuterní 

výrobu, tak pro výrobu lustrů s křišťálovými ověsky. Zde byly 

vyráběny tzv. cínovky, jejichž označení dosud vychází z 

tradičního – již opuštěného – způsobu broušení vysoce 

kvalitních skleněných kamenů na kotoučích ze slitiny cínu a 

olova a leštění pomocí tzv. cínového popela. 

Lustr se skleněnými ověsky 
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 Uvědomujeme si, jak je pro Vás důležitá stálost 

zaměstnanců na oddělení a věřte, že pro nás je důležitá zase 

Vaše důvěra.  Stálost zaměstnanců nemůžeme bohužel nijak 

ovlivnit. Některé kolegyně odcházejí do důchodu a jiné 

odcházejí za příjemnějšími povinnostmi na mateřskou 

dovolenou, a proto musíme přijímat nové zaměstnance. 

Bohužel ne každý je schopen tuto práci vykonávat a po měsíci 

nám nový zaměstnanec odchází. A proto se Vám zdá, že se tu 

točí mnoho personálu. Moc Vás prosíme o trpělivost a my se 

budeme snažit vybírat personál, který nebude chtít odejít. Víme, 

že vytvořit si důvěru k tak velkému počtu zaměstnanců je 

obtížné. Proto máte každý svého klíčového pracovníka, který 

by měl být Vaším důvěrníkem, osobou, která je tu pro Vás, 

abyste SPOLEČNĚ sdíleli radosti a starosti všedních dní. 

Každý z Vás má právo požádat o změnu klíčového pracovníka. 

Tuto změnu zajistí vedoucí péče, Kája Staňková. 

Přehled zaměstnanců, kteří o Vás pečují: 
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KAROLÍNA STAŇKOVÁ je vedoucí přímé péče pro celý 

Domov důchodců. Po vystudování Střední 

zdravotnické školy nastoupila do Domova jako 

pečovatelka a nyní zde pracuje již 8 rokem, nejprve 

zde pracovala jako přímá péče a již 4 rokem je 

vedoucí. Karolína je klíčovým pracovníkem pro p. 

Mikšovskou, p. Kalousovou, p. Jiruškovou a p. Jasanskou. 

 

ROMANA TIPELTOVÁ je zástupkyní vedoucí přímé péče. 

Do Domova k nám dojíždí již 9 rok z Letohradu. 

Nejprve Romana pracovala jako přímá péče na 

budově A, a posléze se stala vedoucí. V současné 

době si dodělává vyšší odbornou školu v Ostravě. 

Klíčovou pracovnicí je Romana  pro p. Vejdovou. 

PRACOVNÍCI PŘÍMÉ PÉČE PRO II. ODDĚLENÍ 

HANA HEJLOVÁ Pracuje v Domově neuvěřitelných 33 let. 

Nastoupila k nám jako zdravotní sestra a 

v současné době se o Vás stará jako přímá péče. 

Hanka k nám dojíždí z České Třebové. Je klíčovou 

pracovnicí pro p. Ježkovou, p. Teplou, p. 

Procházkovou, p. Hodrovou a p. Říhovou. 
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MONIKA ČÁSLAVKOVÁ v Domově nejprve pracovala jako 

pracovnice úklidu, poté přestoupila na pozici 

přímé péče a takto zde pracuje celých 8 let. 

Monika má V Domově na starosti inkontinenční 

pomůcky. Pro p. Josífka, p. Konečného je Monika 

klíčovou pracovnicí.  V současné době je Monika 

na dlouhodobé pracovní neschopnosti. 

 

MARTINA STRÁNSKÁ podobně jako Monika, zde Martina 

začala pracovat jako pracovnice úklidu, ale po pár 

měsících přestoupila na přímou péči. Martina 

pracuje v Domově již 6 rokem a pochází ze 

Sloupnice. Klíčová pracovnice je pro: p. 

Jasanského, p. Zatřepálkovou, p. Hrabáčka, p. 

Cejpkovou a p. Peřinovou L. 

 

ŽANETA LATOVÁ k nám do Domova chodila jako 

dobrovolnice a chodila Vám číst. Před třemi lety 

nastoupila na trvalý úvazek. Žaneta k nám dojíždí 

z České Třebové. Je klíčovou pracovnicí p. 

Chládkové, p. Hublové, sl. Andresové, p. 

Veselého, p. Bartošové a manželů Kulhavých. 
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LUCIE NERADOVÁ - Lucinka u nás vykonávala 

praxi v rámci studia v Žamberku, kde se vyučila 

jako ošetřovatelka. Po ukončení studia k nám hned 

nastoupila na trvalý pracovní poměr. Lucka k nám 

dochází z Černovíra a již u nás pracuje 4 rokem. 

MARIE PECHÁČKOVÁ - Majka, jak jí zde každý říká, 

pracovala dlouho v kuchyni, ale poté přišla k nám 

a již je u nás třetí rok. Nemá to k nám daleko, 

seběhne kopeček ze sídliště a je u nás.  Je 

klíčovou pracovnicí pro, p. Gimenézovou, p. 

Sedláčkovou, p. Nágla, p. Kopeckou. 

MONIKA SOUKUPOVÁ - Monika bydlí na 

sídlišti a podobně jako Majka jen seběhne kopeček 

a je u nás. Monika u nás pracuje od dubna roku 

2015. Monika je klíčovou pracovnicí pro p. 

Lotovou, p. Kaškovou V., p. Šmídovou a pro p. Janďourkovou. 

JANA ZAHRADNÍKOVÁ - Jana k nám chodila rok v rámci 

povinné praxe ve škole. A v září u nás nastoupila 

na trvalý pracovní poměr a zároveň si dodělává 

vyučení v Žamberku. Klíčová pracovnice je pro 

p. Sychrovou, p. Jandovou, p. Prause, p. 

Čížkovou a p. Diblíkovou. 
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KRISTÝNA SMEJKALOVÁ - Kristýnka k nám nastoupila 

teprve v prosinci loňského roku. Je tu tedy 

nejkratší dobu, ale věřím, že se rychle zapracuje 

a Vy jí budete mít rádi. Týna ukončila studium 

na Střední zdravotnické škole a k nám bude 

dojíždět z České Třebové.  

 

PRACOVNÍCI PŘÍMÉ PÉČE PRO III. ODDĚLENÍ ( 3. a 

4. patro) 

BLANKA REYESOVÁ - Je další ze zaměstnanců, kteří u nás 

pracují delší dobu. V případě Blanky je to 27 let. A 

podobně jako Hanka, tak i Blanka zde pracovala 

nejprve jako zdravotní sestra a již 4 rokem se o Vás 

stará jako přímá péče. Blanka je klíčovou 

pracovnicí pro p. Uhlířovou. 

 

ANDREA LADYGOVÁ - Andrea si tu dodělávala praxi 

v rámci kurzu pracovníka v sociálních službách a 

tak se jí tady zalíbilo, že k nám před 6 lety 

nastoupila na trvalý pracovní poměr.  Pochází 

z Ústí nad Orlicí a doma má kočku jménem 
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Tarzan. Paní Páchová, p. Strnadová, p. Lienertová a p. Pádivá 

ji mají za klíčovou pracovnici. 

 

BLANKA FLODEROVÁ - Blanka dojíždí do Domova 

z Dobrouče již čtvrtým rokem. Blanka má 

v Dobrouči velké hospodářství se spoustou 

oveček. Klíčovou pracovnicí je pro p. 

Vurbalovou, p. Durchánkovou a pro p. Bruthanse. 

 

DANA HNÁTNICKÁ - u nás pracuje podobně jako Blanka již 

delší dobu. Nejprve u nás pečovala o úklid a již 10 

rokem je tu na pozici přímé péče. Dana bydlí 

v Ústí nad Orlicí. Je klíčovou pracovnicí pro p. 

Moravcovou, p. Sixtovou a p. Kroupovou. 

 

KRISTINA POSPÍŠILOVÁ - Týna k nám jezdí ze Semanína, 

kde bydlí se svojí rodinou a pejskem.  Kristina 

k nám nastoupila v květnu roku 2015, a jak sama 

říká, už se jí nezbavíme. Klíčovou pracovnicí je 

pro p. Poláka, p. Halamovou, p. Chramostovou a 

p. Kalouska. 
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FRANTIŠKA KOPECKÁ - Františka k nám do Domova 

dojíždí až ze Žamberka a to již druhým rokem. 

V loňském roce si Fany dodělávala kurz 

pracovníka v sociálních službách.  Paní Sekotová, 

p.Kašková H., p. Francová a p. Frimlová mají 

Fany za klíčovou pracovnici. 

 

SILVIE ŠMÍDKOVÁ - Silva bydlí v Ústí v panelovém domě 

se svojí rodinou. Také si v loňském roce 

dodělávala kurz a k dnešnímu datu zde pracuje 

rok a čtyři měsíce. Silva je pro paní Sklenářovou, 

p. Papeže a p. Černou klíčovou pracovnicí. 

 

MONIKA BUREŠOVÁ - Monika k nám nastoupila před 

rokem na jednosměnný provoz, od Listopadu ale 

přešla do směn a nyní se tu s Vámi bude potkávat 

i v noci. Monika k nám jezdí z Kerhartic. 

Klíčovou pracovnicí je pro paní Peřinovou, p. 

Blažkovou, p. Hanyka a p. Šedovou. 
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PETRA DOSTÁLOVÁ - Petra k nám jezdí stejně jako jiné 

kolegyně z České Třebové. Pracuje u nás prvním 

rokem a v příštím jí čeká kurz pracovníka 

v sociálních službách. Petra pracovala nejprve 

na druhém oddělení, ale nyní bude zůstávat na 

třetím. Je klíčová pracovnice pro paní Mrštinovou a paní 

Čmuchálkovou. 

 

LENKA KLAUDOVÁ - Pracovala rok na budově A, ale od 

loňského října se stará o obyvatele třetího 

oddělení. Lenka je také z Ústí.  

 

 

 

 

RADKA ADAMCOVÁ - Podobně jako Eva, tak i Radka 

nastoupila nejdříve na budovu A, ale již 4 měsíc 

pracuje na třetím oddělení. Radka má 

vystudovanou Střední zdravotnickou školu 

v Ústí nad Orlicí, kde také bydlí. Pro pana Lantu 

a paní Růžičkovou je Radka klíčová pracovnice. 
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PAVLÍNA MUSILOVÁ - Pája stejně jako Kristýna k nám 

nastoupila v Prosinci loňského roku. Na třetím 

oddělení je tedy také nejkratší dobu, ale praxi 

v oboru má z jiných domovů. Pavlína k nám bude 

dojíždět z Hnátnice.  

 

 

UŽ U NÁS NEPRACUJÍ 

Maruška Kudelová je již v důchodu. 

 

 

 

                             Alena Hnízdilová od nás odešla                           

                                   ze zdravotních důvodů. 

 

 

 

Michaela Kunová si našla práci blíže svému 

bydlišti. 
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Vincek a Blažej byli bratři. Bydleli v Byšičkách a spolu 

hospodařili v chalupě, kterou zdědili po rodičích. Jednou si 

řekli – Vydáme se na vandr. Zamkli dveře chalupy a vykročili 

do světa. Tři roky chodili od města k městu, od vesnice 

k vesnici, od 

stavení ke stavení, 

a když se naučili 

devatero řemesel, 

vrátili se domů. 

Najedli se a 

Vincek povídá: „Blažeji, já mám nápad. Napíšeme dopis panu 

králi. To je nápad, přisvědčil Blažej. A co mu napíšeme? Že si 

vezmeš jeho královskou dceru za ženu. Jsi starší než já a měl by 

ses oženit, navrhl Vincek.“ „To nejde. Vždyť jsem princeznu 

ani nevysvobodil. A ženit se mi taky nechce,“ nesouhlasil 

Blažej. „A pak, má náš pan král vůbec dceru? Nevím, krčil 

Vincek rameny. Můžeme mu tedy napsat, kdyby měl nějaké 

svízele, že mu velice rádi pomůžeme. Přece jsme se ve světě 

naučili tolik řemesel. Lidem v nouzi vždycky rád pomůžu. I 
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panu králi,“ souhlasil Blažej. „Ty budeš psát a já ti budu 

diktovat,“ navrhl Vincek a vyndal z komody papír, pero a 

kalamář, které tu ještě měli po rodičích. Blažej usedl za stůl. 

Pak se rozhlédl po světnici a namítl: „Nemůžeme přece psát 

dopis králi, když nemáme umyté nádobí a na podlaze je plno 

smetí a drobků. Co by tomu pan král řekl?“ Vincek a Blažej 

umyli nádobí, utřeli stůl a zametli. „Kdepak, nemůžeme psát 

dopis králi, když máme špinavou podlahu a špinavá okna. To 

by takový dopis od nás král ani nečetl.“ Vincek a Blažej vytřeli 

podlahu a umyli okna. Blažej pak opět usedl za stůl a opět 

uchopil pero. Náhle pero odhodil a prohlásil: „Jak můžeme psát 

dopis panu králi, když jsme z vandru celí špinaví? Taky 

bychom se měli obléci do svátečního. Aby pan král věděl, jak 

si ho vážíme.“ Vincek a Blažej se umyli pod pumpou a oblékli 

se do svátečního. Sotva Blažej usedl za stůl, odsunul papír a 

pero s kalamářem. „Víš, Blažeji, já vůbec psát neumím,“ 

přiznal se. „Musíš ten 

dopis napsat ty. A ty si 

myslíš, že já psát umím? 

To jsme se na vandru 

nenaučili,“ přiznal se i 

Vincek. „No, aspoň jsme 
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si uklidili v chalupě a oblékli se do čistého,“ zahlaholil Blažej.  

„A teď se vydáme znovu do světa a v nejbližším městě se 

naučíme číst a psát,“ navrhl Vincek. Vincek a Blažej si znovu 

vzali svoje ranečky, zamkli dveře chalupy a šli. Cestou si 

vymýšleli, co napíšou panu králi, až se naučí číst a psát. 

 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

1. mráz, 2. sněhulák, 3. v zimě,  

4. rampouch, 5. vrána 

Bez barev a bez palety, 

na zdech kreslí bílé květy. 

Jeden známý malíř, 

nechce za to ani halíř 

Stojí, stojí hrdina, chlubně břicho vypíná. 

Přijde-li však na něj slunce, roztaje jak zmrzlina. 

Kdy můžeš nosit vodu v košíku? 

Co roste směrem dolů? 

Stále kráká, nezná noty. 

Samé peří, žádné boty. 
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Kdo jsou nejmenší lidé na světě? Silničáři. Napadnou dva 

centimetry sněhu a už nejsou vidět. 

 

 

Jdou dva lední medvědi po Sahaře a jeden pronese: „Tady to 

ale muselo klouzat!“ 

„Jak to myslíš?“, ptá se ten druhý. 

„No, že to tak důkladně posypali.“  

 

Telefonát na horskou službu: „Jsem vysoko v horách, nevím 

kde, smetla mě lavina, jsem po pás zapadlý ve sněhu a blíží se 

ke mně medvěd! Co mám dělat?” 

„Nemusíte dělat vůbec nic. O všechno se postará medvěd.” 

 

Tati, už mě to sáňkování nebaví.”  

„Ale synu, jsi na čerstvém vzduchu, nenaříkej a táhni mě zase 

nahoru!”  

 

 

„Tak jak bylo na horách?”  

„Nanic, v novinách psali, že na Šumavě je starý prašan, ale 

byli tam samí mladí a všichni švorc!” 
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