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Situace a novinky v zařízení PM: 
 

- Stále v zařízení nosíme roušky nebo respirátory. 

- Dbáme na všechna nastavená hygienická opatření (měření 

teploty, desinfekci rukou, větrání aj.). 

- Nekonají se žádné akce pro veřejnost. 

- Sledujeme a informujeme uživatele o aktuálních informacích 

kolem opatření vydané Ministerstvem zdravotnictví. 

- Společné setkání bude bývat ve čtvrtek z důvodu toho, že 

zařízení navštěvuje nejvíce uživatelů. 

- Od 1.1.2021 do zařízení nastoupila paní psycholožka Ľubica 

Boledovičová. Na individuální konzulce je třeba se předem 

hlásit. Bude tu pro vás v liché týdny v úterý a čtvrtek, v sudé 

týdny ve čtvrtek. 

- Od 3.2. do 22.4. bude s námi v zařízení slečna praktikantka 

Tereza Hlaváčková, bude se zapojovat do všech činností 

s uživateli. 
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ZAPOMENUTEJ VERCAJK 

Ve vobchodě s kolama  

visel pytel s kulama. 

Kdo si to tam mohl dát,  

kdo jej mohl postrádat? 

Prodavač to nevěděl,  

ten by mi to pověděl. 

Prach už na něj usedal,  

nikdo ho už nehledal. 

Asi to byl starej debil,  

kterýmu už na nic nebyl. 

Vzpomněl jsem si potom zrána  

na slova staršího pána. 

Tento pán mi říkal kdysi:  

„Když chabě stojí, lepší je, když pevně visí!“  

Martin M. 
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Jak bude vypadat masopust v době pandemie 
Covid-19? 

S velkou pravděpodobností bude letošní masopust výrazně jiný, než 
jak jsme ho znali v minulých letech. Bujarým veselicím a 
masopustním průvodům nejspíš nebude přát aktuální situace kolem 
šíření nového druhu koronaviru. Ale masopustní dobroty si jistě 
můžeme dopřát i doma. 

Kdy začíná masopustní období? 

Masopust je období, které začíná po svátku Tří králů (6. ledna) a trvá 
až do začátku postní doby. Slaví se však především jeho závěrečné 
tři dny. Závěr masopustu má v různých regionech vlastní označení. 
Je známý např. jako bláznivé dny, ostatky, fašank, šibřinky, končiny. 

• Tučný čtvrtek 11. února 2021 
• Masopustní neděle 14. února 2021 
• Masopustní úterý 16. února 2021 
• Popeleční středa 17. února 2021 

Tučný čtvrtek – předchází Popeleční středě. Příprava na masopust 
tradičně začínala ve čtvrtek před masopustní nedělí (odtud název 
"tučný čtvrtek" či "tučňák"). Podle tradice má v tento den člověk jíst a 
pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle. 

Taneční neděle - hlavní masopustní zábava tradičně začínala v 
neděli. Po bohatém obědě se lidé chystali na taneční zábavu, která 
se často protáhla až do rána. V každém kraji si lidé vymysleli jiné 
názvy a jiné zvyklosti. Například v Praze vznikly v 18. století 
masopustní plesy zvané reduty, určené pro bohatší vrstvy. 

Maškarní úterý (masopustní úterý) - bylo vyvrcholením masopustu. 
Právě tento den se pořádaly průvody maškar nebo se předváděly 
žákovské divadelní hry. K nejoblíbenějším námětům patřil soud s 
opilcem Bakchusem. Takto líčí závěr masopustu Božena Němcová 
ve své knize Babička: „Poslední den masopustu přišly ještě 

s velikým povykem maškary, v čele sám masopust; byl celý ověšen 
hrachovinou jako medvěd. V každém stavení utrhly s něho 
hospodyně kousek a schovaly. Ten kousek hrachoviny z masopustu 
dávaly husám do hnízd, když je nasazovaly, aby prý dobře seděly.“ 

Popeleční středa následuje po masopustním úterý. Připadá na 46. 
den před Velikonoční nedělí a je vlastně prvním dnem postní doby. 

Masopustní koblihy  

• 500 g hladké mouky                         

• 30 g krupicového cukru 

• 50 g másla 

• 30 g čerstvého droždí 

• 200 ml plnotučného mléka 

• kůra z jednoho citronu 

• 4 polévkové lžíce rumu 

• špetka soli 

• marmeláda 

• slunečnicový olej na smažení 

Nejprve si do menší mísy, která dobře vede teplo, rozdrobíme droždí, zasypeme 
ho lžičkou cukru a třeme, dokud droždí nezkapalní. Zaprášíme dvě lžícemi hladké 
mouky, přidáme tři lžíce vlažného mléka, promícháme a necháme přikryté čistou 
utěrkou na teplém místě zhruba 15 minut vzejít kvásek. Mezitím si v rendlík 
necháme rozpustit máslo, přidáme zbytek mléka a cukru a zastrouháme kůrou 
z důkladně omytého citronu. Do velké mísy nasypeme mouku, přidáme špetku 
soli, kvásek a vlažné tekuté ingredience, nezapomeneme na rum. Pomocí vařečky 
mícháme ode stran mísy, až se vytvoří hladké těsto, vyklopíme na lehce 
pomoučenou plochu, krátce propracujeme rukama a uložíme do čisté mísy, 
přikryté čistou utěrkou necháme kynout alespoň hodinu na teplém místě. 

Po vykynutí těsto rozdělíme na dva díly, vyválíme válečkem dotenka, zhruba 
4 mm. Vezmeme skleničku s hrdlem o průměru aspoň 5 cm a do těsta si lehce 
naznačíme tvary koblih. Na střed umístíme vždy lžičku marmelády. Z druhé části 
těsta vykrájíme skleničkou vršky, kterými překryjeme náplň a každou ještě jednou 
spojíme skleničkou, aby nám náplň při smažení nevytekla. Ve vyšším rendlíku si 
rozpálíme vrstvu oleje a koblihy smažíme na vyšší výkon z obou stran dozlatova. 
Po vyjmutí necháme okapat na papírové utěrce, před podáváním můžeme 
poprášit moučkovým cukrem. 
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Plán aktivit na měsíc únor, březen 2021 
 

- Pletení košíků 
- Šicí dílna – např. levandulové pytlíčky 
- Ubrousková technika 
- Keramická dílna – glazování a tvoření z hlíny 
- Přípravné vnitřní zahradnické práce 
- Program vaření v menších skupinách dle zájmu a IP 

 

 
 

 

V letošním roce se tříkrálová sbírka konala bez koledníku z důvodu 

epidemiologické situace covid-19. Koledovalo se v místních 

obchodech a na úřadech městyse nebo prostřednictvím online. 

V Doubravici nad Svitavou se vybralo 19.627,- Kč. 

www.trikralovasbirka.cz 

 

 
Změna programu vyhrazena. Bližší informace poskytneme na 

telefonu: 732 747 952, Pěkná modrá Doubravice, Soukopovo nám 
91 (budova fary).  

e-mail: peknamodra@blansko.charita.cz 
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Redakce 
uživatelé a pracovníci PMD 

 
 

Kontakt   
Pěkná modrá Doubravice 
Soukopovo náměstí 91 

Doubravice nad Svitavou 679 11 
 
 

Kontaktní osoba  
Bc. Petra Veselá 

e-mail: peknamodra@blansko.charita.cz 
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