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Situace a novinky v zařízení PM: 
 

- V případě jakéhokoli nachlazení musí uživatel 

zůstat doma. Pokud přijde uživatel do 

zařízení nachlazený, bude mu udělán antigenní 

test, příp. bude odeslán domů. 

- Sledujeme epidemiologickou situaci a nařízení MZČR, zatím je 

pouze doporučeno nosit respirátor ve zdravotnických 

zařízeních a pobytových sociálních službách, proto zatím 

respirátory nenosíme, pokud se situace změní, budeme se řídit 

nařízením MZČR a budeme respirátory nosit. 

-  V případě, že je uživatel/ka covid pozitivní, žádáme ho/ji o 

nahlášení této situace některé z pracovnic zařízení Pěkná 

modrá.  

- V případě, že se uživatel/ka nechá naočkovat proti 

onemocnění covid-19, žádáme ho/ji o nahlášení této situace 

některé z pracovnic zařízení Pěkná modrá. 

- Dbáme na nastavená hygienická opatření (desinfekce rukou, 

desinfekce prostor, větrání aj.). 

- Návštěvy, nevykazující známky nemoci či nachlazení, mohou     

navštívit naše zařízení po 13.h. 

- Byla zahájena 4. vlna očkování, pokud by se někdo chtěl 

očkovat, musí si toto zařídit soukromě přes svého ošetřujícího 

lékaře. 
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Organizace v adventním čase 

 

Od 5. - 9.12. se uskuteční vánoční pečení. Na společném 
setkání bude odhlasováno, jaký druh cukroví se bude péct.  

 

12.12. proběhne zdobení vánočního stromečku.  

 

Ve čtvrtek 15.12.2022 se bude konat v zařízení Pěkná modrá 
tradiční vánoční besídka při slavnostním obědě. Uskuteční se 

společná tombola a nadělíme si dárky pod stromečkem. 
Dárky v hodnotě 70 Kč doneste již zabalené. 

 

 

 

 

Dne 30.12. 2022 bude zařízení Pěkná modrá uzavřeno. 
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Podzim  

Byl jeden podzim, a tak jsem si pořídil nové turistické boty. Kráčím v 
nich po parcích, listí je popadané jak válečníci střelení po tancích. 
Ale ta pestrobarevnost je moc hezká, člověka nabudí, chtěl bych ji 
zachytit tak, jak ji kreslíři obrazy na plátna štětci malují. Já sice 
kreslit moc neumím, ale když mně chytne múza pořádnou inspirací, 
tak píši povídky, které jsou doufám pro lidi jak v přírodě, když slunce 
zasvítí, povzbuzující. Ne náhodou v tomto období jeho začátkem 
mám i narozeniny, konkrétně v září, všichni si přejeme, ať se nám v 
životě daří. Tímto báseň ukončuji tak, jak loď popluji i za jinými 
zálibami, které jsou také mou nedílnou součástí, že mám vcelku 
talent, až teď mi dochází. Ale radost z počtení a komentářů sbírám 
od vás, lidičky, a když už hlava bude moc zatížená, zajdu si nasbírat 
do lesa houbičky.  

Mějte se s pozdravem váš:     Martin D. 

 

Zamyšlení  

Skoro se stmívalo, byla tma jen v dáli, cosi zablesklo se. Tak jak 
zableskne se v hlavě v nečekaný moment správná myšlenka, tak v 
oné noci to bylo malinké světlo. Když se stmívá, pud a touha 
tajemna tvořící síla u mě přebývá. I přes velkou škálu nástrah, 
překážek, či i u lidí obyčejná závist či nepřejícnost mít se na světě 
dobře, musíme vypátrat alespoň kousek světla, pak vám zůstane 
síla a hlavně víra, že bude dobře. A když jste blízko světla, i tma vás 
uklidní a jdete za šera hvězd spáti, od mládí už vím, že nemohu 
pouze bráti, ale i splácet dobré skutky. Můžete se divit, že jsem 
tudlenctu povídku zastínil do tajemna, lidského osudu nebo poslání i 
vítěz ví, když nebude dále trénovat, že ho draví bojovníci na vrcholu 
slávy nahradí. Však samotné uznání či úspěchy vás šťastným 
neudělají, někomu stačí být dostatečně zdraví a když mu srdce pro 
druhého bije, nechť dobří kamarádi neubývají. Tak nás naplňují city, 
skutky, koníčky, je to spousta slůvek mými psaníčky. Je už toho asi 
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dost a když je toho na mě moc, vybiji si psaním svoji zlost. Zatím 
jsem zjistil, že se vám to ode mne líbí to psaní mé, budu se snažit, 
aby když už cokoli budu řešit s kýmkoliv, bylo jak barevné kvítí na 
louce rozkvetlé.  

S pozdravem, od pisatele Martina, pamatujte lidi, že svět, když 
chceme, nám tajuplná kouzla otevírá.  

       Martin D. 

Kapr  

Byl jeden kapr a to vám byl pro rybáře pořádný panečku machr. 
Těžko se lovil, urputně kuchal, bylo s ním spousty práce, o to nýbrž 
více nám k štědrovečerní večeři chutnal. Avšak, kolem příprav vše 
doposud probíhá hladce, tak jak příběh ve vánoční pohádce. Nejen o 
kaprovi se hodovalo byla to mňamka, také cukrovím provoněl celý 
dům, už zůstala poslední ořechová tlapka. Vánoce netvoří hrdina, 
jak může se zdát kapr, ale společnost své milující rodiny, s dětmi 
venku stavět sněhuláky, pak procházky zasněženou kouzelnou 
krajinou po ní se těšit domů, na horký čaj s rumem a k večeru 
ulehnout s čistou myslí, poté spát až do ranního svítání. Takové 
Vánoce mají být, nechť nás tento lásky a soucitu čas provází lidé, ať 
si pomáhají a jejich vůle vše zlé jak sníh či na rybníce led zamrazí. 
Tak snad nám to vyjde básničkou přeji všem, ať ve zdraví žijeme a 
splní se nám nejeden sen. Loučí se s vámi básník Martin, tímto 
čtením vás od nudy doufám zachráním. 

        Martin D. 
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Plán aktivit na měsíc listopad, prosinec 
2022 

- Tvořivé práce: výroba svíček a mýdel, adventní 
věnce, výroba výrobků pro firmy, výrobky 
v keramické dílně, ušité výrobky 

- Zazimování zahrady a areálu 
- Program vaření dle zájmu uživatelů 
- Rozhovory a edukační aktivity s paní psycholožkou 

probíhají ve čtvrtky. 
-  

 
 

…a stále se u nás něco děje 

 
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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