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Vážení uživatelé,
Od října do konce roku se v našem domově obvykle koná nejvíce akcí. Je to samozřejmě tím, že v tomto období
slavíme spoustu svátků, s kterými jsou spojené tradice. V tomhle čísle našeho domovského časopisu bychom vám
chtěli připomenout nejen akce, které proběhly, ale zároveň zvyky svátků, které jsou dnes již za námi. Samozřejmě
nebudete ochuzeni o soutěžní křížovku, vtipy či rubriku „Seznamte se“.
Přejeme zábavu při čtení!
Vaše redakce

Seznamte se
Rádi bychom Vám představili zaměstnance, kteří nastoupili do Domova v uplynulém čtvrtletí.
Prosím, seznamte se…

Grexová Ingrida
pracuje od 10. října v našem Domově na pozici pracovník v sociálních službách.
Pro Ingrid je tato profese zcela nová, zatím pracovala jako prodavačka.

Jak se jí u nás líbí?

V Domově jsme spokojená, práce s lidmi se mi líbí.

Polonyiová Lenka
1. listopadu se řady našich zaměstnanců rozrostly o Lenku Polonyiovou,
která nastoupila na půl úvazku na pozici pracovník v sociálních službách.
Lenka už řadu let pracuje ve zdravotnictví, potkat jste ji mohli na
rehabilitačním oddělení v nemocnici v Odrách nebo u zubní lékařky.

Jak se jí u nás líbí?
Líbí se mi práce s lidmi.
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Pustějovská Zlatuše
Zlata již 19 let pracuje u Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského
kraje (ZZS MSK) v Bílovci. Od listopadu pracuje v Domově jako zaměstnanec na
dohodu o provedení práce.
Jak se jí u nás líbí?
Mám ráda práci s lidmi a práce v Domově je pro mě příjemná změna. Velice si
vážím práce veškerého personálu, jejich pracovitosti, lidskosti, ochoty být
nápomocen, trpělivosti, obětavosti, tvořivosti, smyslu pro humor, jejich
neustálých úsměvů na tváři při tak náročné práci.

Šťastná Iveta
Iveta od 1. listopadu pracuje v Domově jako ekonom.
Jak se jí u nás líbí?

V Domově Odry se mi opravdu líbí. Nejenom velice pěkná vizáž z venku,
ale jsem nadšená z prostor uvnitř. Věřím tomu, že se uživatelé, ale i
zaměstnanci cítí příjemně. Velká pohoda na mě dýchla hned, když jsem
poprvé vstoupila a ráda bych svou práci a píli k této atmosféře přispěla.

Reminiscence

téma: Podzim
Zúčastnili se: Buš Jan, Klezlová Irena, Valková Eliška
Reminiscenci vedla: Martinátová Marta

4. října jsme se sešli v Tančírně, abychom si společně popovídat. Za okny se proháněl vítr, na stromech
žloutlo listí a tak téma dnešní reminiscence bylo nad slunce jasné: PODZIM. Tato reminiscence byla však
přece jen v něčem jiná. Kromě našich uživatelů se jí zúčastnily i děvčata ze Střední pedagogické školy a střední
zdravotnické školy svaté Anežky České. Pro svou projektovou práci si vybraly téma „emoce“ a rozhodly se
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zúčastnit právě dnešní reminiscence. Aby
atmosféra byla dokonalá, vyzdobily místnost
podzimními plody (dýní, kukuřicí, jablky, hruškami,
kaštany a jeřabinami.
Uživatelé vzpomínali na podzim ze svého mládí.
Byla to doba sklizně ovoce, sběru hub a jejich
zpracování. Aby vzpomínky byly ještě intenzivnější,
uvařili jsme šípkový čaj, upekli brambory a jablka,
které uživatelé oloupali a s chutí snědli. Po jídle

jsme se pustili do výroby papírových draků. Při
složitějších úkonech uživatelům studentky radily a
tak se do práce společně ponořili, že i děvčata se
loučily se svým vlastnoručně vyrobeným drakem.

Podzim
Na mezi usnul slunce stín,
přikryl se vůní kopretin.
Šípek už přestal zimou píchat
i křeček začal trochu kýchat.
Vítr vzal housle pod bradu,
začal hrát svoji baladu
o tom, že léto končí.

Pro Týden v sociálních službách jsme si připravili bohatý program:


3. – 7. října si mohli návštěvníci, uživatelé a jejich příbuzní prohlédnout všechna čísla domovského
časopisu A tak tu žijeme…
Časopis „A tak tu žijeme...“ vydáváme pro vás již 19 let od roku 1997. Technika nebyla ještě na takové
úrovni jako dnes, a proto se časopis tiskl černobíle. Dnes nám technika umožňuje tisknout barevně,
vkládat fotografie a tak vám můžeme každé tři měsíce předložit nové pestré číslo časopisu o dění
v Domově a jeho okolí, a to z přítomnosti, minulosti i budoucnosti. Časopisy jsou k dispozici na všech
třech budovách v patrech a pro vlastní potřebu si můžete koupit 1 výtisk časopisu za symbolickou cenu
15,-Kč (náklady jsou hrazeny ze sponzorských darů).
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5. října Domov uspořádal pro své uživatele posezení při živé
hudbě s grilováním.
Všichni jsme se těšili, že si užijeme posezení na zahradě pod
pergolou. Počasí nám nepřálo a tak se akce uskutečnila
v Tančírně. Ochuzeni o grilované párky jsme však nebyli. Zábava
byla výborná a všichni přítomní uživatelé si dopoledne užili.



5. října v době od 9. do 17. hodiny si mohla
veřejnost prohlédnout Domov v rámci Dne
otevřených dveří a od 15,00 h pro ně byla
připravena přednáška „Dobrá praxe
v Domově Odry“ doprovázena
powerpointovou prezentací.
Od 15.45 h probíhala schůzka vedení
Domova s příbuznými a blízkými uživatelů.
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7. října přijaly pozvání děti z mateřské školy na přednášku o onemocnění demence „Když si
dědeček nevzpomíná“.
Renáta Janíčková a Marta Martinátová ve
spolupráci s paní Miroslavou Chodurovou
představily dětem onemocnění demence a
předvedly ukázky bazální stimulace. Děti
celá přednáška velmi zaujala, aktivně se do
ní zapojily a vyzkoušely si polohování v pytli.

Turnaj v šipkách

V úterý 11. října se sportovní tým našeho Domova zúčastnil turnaje v šipkách pořádaného denním
stacionářem Škola života, o. p. s. v Novém Jičíně. Tohoto turnaje se účastníme pravidelně každým rokem, ten
letošní byl však mimořádný – denní stacionář letos oslavil 20. výročí svého založení. Sešlo se tu asi 60
soutěžících, aby změřilo své síly. I když naši uživatelé předvedli vynikající výsledky, na stupně vítězů to
nestačilo.
Šipky, hra, kde jde především o přesnost, jsou staré jako lidstvo
samo. Lze říct, že jejich předchůdce je oštěp, popřípadě kuš
nebo luk. V pravěké době měl samozřejmě dřevěné tělo a hroty
z kamene. V Anglii nastal ve středověku největší rozvoj šipek.
Lučištníci vyráběli ze svých klasických šípů asi 30 cm dlouhé šípy,
používané k ochraně či při přepadech pocestných. Posléze se
začaly používat v anglických hospodách. Zásluhou kolonizace se
pak následně dostaly do celého světa a staly se jedním z
nejstarších sportů, které existují. V průběhu dvacátého století
vznikají první turnaje a pravidla šipkového sportu. Po první
světové válce byly ustavovány pivovarské ligy a v roce 1927
začíná první velký turnaj – News of the World. /Moravskoslezský deník/
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Prodej textilu

14. října navštívil Domov prodejce textilu. Uživatelé si tak mohli v Tančírně zakoupit
potřebné oblečení.

Turnaj v kuželkách
V úterý 18. října se v Tančírně uskutečnilo říjnové kolo celoročního turnaje v ruských
kuželkách. Turnaje se zúčastnilo 15 hráčů a všem se velmi dařilo. O výhru se tentokrát
podělily dvě dámy, a to paní Bártková Libuše a Jaklová Štěpánka. Obě nahrály 43 bodů.
Druhé místo obsadila paní Mikušková Františka se 36 body a třetí místo patřilo hned
čtyřem hráčům, a to: Grich Valentín, Havlíčková Zdeňka, Horutová Eleonora a
Lukašíková Anna. Všichni tito hráči nahráli 35 bodů. Máme radost, že se všem daří a
přejeme hodně štěstí v dalších kolech!!!

Návštěva hřbitova
Ačkoliv „Dušičky“ slavíme začátkem
listopadu, vypravili jsme se na hřbitov už 25.
října. Uživatelé s sebou přinesli květiny, zapálili
svíčku a zavzpomínali na své blízké, s kterými
se již museli rozloučit.
Na zemřelé vzpomínáme i v Domově – na
každé budově plápolá svíčka, zdobíme i pietní
místo na zahradě Domova

Dušičky jsou nejdodržovanější svátek v České republice. Jak dokládají statistiky, 70 až 80 % naší populace
vzpomíná na své zesnulé při návštěvě hřbitova nebo v soukromí domova. Lidé na hřbitov přinášejí květiny
symbolizující vítězství života nad smrtí a svíce jako věčný život za prahem smrti. Nejsou to však jediné
symboly tohoto svátku. V některých částech republiky se dosud připravuje pečivo z bílé nebo tmavé
mouky ve tvaru lidských kostí. K zanikajícím tradicím patří pití ledového mléka, které má symbolicky
ulehčit zesnulému od plamenů očistce. Do lamp se dříve také přikládalo máslo, aby zesnulí, kteří mají
z očistce den volna, mohli pomazat popáleniny.
https://magazin.aktualne.cz/dusicky-ateisticke-cesko-vola-po-duchovnimprozitku/r~03ecadb25b8211e4845a002590604f2e/
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Návštěva manželky prezidenta

Ve čtvrtek 3. listopadu jsme netrpělivě
vyhlíželi nám již známého váženého
hosta. Dočkali jsme se! Do Domova
přijela již po čtvrté manželka prezidenta
České republiky Ivana Zemanová
tentokrát
v doprovodu
zástupců
Moravskoslezského kraje a Krajského
ředitelství Police MSK. Po vřelém uvítání
jsme vstoupili do Tančírny, kde se na paní
Zemanovou těšili naši uživatelé a
zaměstnanci. Paní Zemanová převzala
záštitu nad knihou moravskoslezské policie
„Černá kronika aneb ze soudních síní“, která
byla
vydána
s finanční
podporou
Moravskoslezského kraje. Tato návštěva
byla spojena se slavnostním křtem této
knihy. Kniha je určená především seniorům.
Obsahuje 12 případů, ve kterých zachycuje
závažné trestné činy páchané na seniorech,
které se skutečně staly. Jednotlivé příběhy
jsou zároveň doplněny ponaučením a radou,
jak postupovat v případě rizikových situací
nebo jak se jim vyhnout. Po slavnostním

křtu, nám policisté přečetli příběh
seniorky, kterou lupič okradl díky lži o
vnukovi.
Všichni
jsme
pozorně
naslouchali a po společné debatě
uživatelé a pracovníci obdrželi knihu
s věnováním paní Ivany Zemanové. Její
návštěva se opět nesla v příjemném
duchu uvolněné atmosféry. Doufáme,
že nebyla poslední.
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Povídka z knihy Černá kronika aneb ze soudních síní

Jak příležitost dělá zloděje
A zase tu byla neděle. Zdislava se tak jako
každý víkend chystala na pravidelnou
dopolední návštěvu kamarádek. „Dnes si
vezmu ten řetízek s křížkem po babičce, ať
holky vidí. Krásně se bude blýskat na
sluníčku,“ v duchu přemítala, když seděla u
snídaně. Byl teplý květen, a tak chtěla
rodinný šperk vystavit na odiv celému okolí,
neboť jej nemusela skrývat pod teplým
ošacením, jež nosila v zimě. „Je tak málo
okamžiků, kdy se mohu pochlubit zlatem,
které se v naší rodině předává z generace na
generaci,“ neskromně si pomyslila. Však na
něj byla náležitě pyšná. Zaradovala se
pokaždé, když si jejího řetízku lidé všimli a
sem tam jej dokonce někdo pochválil.
Zrovna nedávno ji na cestě k lékaři zastavila
sousedka na schodech. I tentokrát měla řetízek umně naaranžován na svém svetříku, aby náležitě vyniknul.
„Tedy paní Zdislavo, Vy máte krásný řetízek. Mohu se na něj podívat?“ zašvitořila mile žena bydlící
v sousedství. A už už natahovala ruku, aby šperk promnula mezi prsty. Zdislava tak měla zase důvod vyprávět
o historii řetízku dalšímu člověku. „Mám ho moc ráda,“ zakončila tehdy své vyprávění.
„Rychle dojíst, upravit se, vzít si sváteční šaty… a hlavně nezapomenout na mého miláčka – můj šperk,“
usmála se paralele, která ji vytanula na mysli poté, co si na popud svého vnuka nedávno přečetla Tolkienova
Pána prstenů. Chvatně poklidila nádobí ze dřezu. „Však to opláchnu večer, beztoho v televizi nic není, a ještě
si k tomu pustím Šlágr“, uvažovala.
Za chvíli už postávala na nedaleké zastávce a čekala na autobus. „Možná jsem si přece jen měla dát tu
červenou rtěnku?!“ meditovala. Řetízek vesele odrážel blýskající se paprsky teplého slunce a na křížku se
třpytily červené rubíny. Lesk byl tak silný, že Zdislava ani nezaregistrovala stín, jenž se pomalu odlepil od
stěny zastávky a plíživě se po
chodníku vydal k ní. Vzápětí se stín
zastavil, když na zastávku přišel
mladý muž, a v tom už autobus
přijížděl.
Paní Zdislava si sedla hned za
řidiče a v mysli se věnovala svým
fantaziím. „Musím říci Božence, že
v Kauflandu budou mít cukr v akci. A
Dobromile, že ta kosmetička, co mi
doporučila, je vskutku dobrá,“
myšlenka střídala myšlenku. Ani si
nevšimla, že stín se usadil na podlaze
autobusu několik sedadel za ní a jen
tak těkal po okolí.
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„A už tu je moje zastávka. Hlavně si dát při
vystupování pozor na bílý lem mých šatů,“
opatrně vystupovala Zdislava z předních
dveří autobusu, načež zamířila po
chodníku k nedalekému parku. Z dálky už
vyhlížela okna panelového domu, kde
bydlely její kamarádky. Její oči se
soustředily na fasádu nově opraveného
domu. „Mají to tady moc pěkné,“
polohlasně pravila sama pro sebe. Vlastně
možná i pro stín, který najednou dopadl

na chodník vedle ní.
Tu ucítila lehké šimrání na krku a pak
škubnutí. „A než jsem se vzpamatovala,
viděla jsem jen záda toho muže. Utíkal do
blízkého křoví,“ posmrkávala plačící
Zdislava.
A mezi vzlyky policistovi Janu Moudrému
vyprávěla, jak je její řetízek vzácný a od koho
jej dostala. „A myslíte, že ho najdete?“
prosebně upřela své oči na policistu.
„Nebojte se, uděláme vše co je v našich
silách,“ uklidňoval Zdislavu policista.

Paní Ivana Zemanová udělala zápis do pamětní knihy.
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Turnaj v kuželkách
Ve čtvrtek 11. listopadu se v Tančírně uskutečnilo říjnové kolo celoročního turnaje
v ruských kuželkách. Turnaje se zúčastnilo 15 aktivních hráčů. Vítězem dnešního kola se
stala zcela zaslouženě paní Fiurášková Marie, která získala 47 bodů. Druhé místo
obsadily paní Gabrhelíková Vlasta a Bártková Libuše se 38 body a na třetím místě se
umístila paní Havlíčková Zdeňka s 37 body. Vítězům blahopřejeme a přejeme všem
hodně štěstí v dalších kolech!!!

Senior Dance

Pravidelně
se
scházíme
při
rozcvičkách protáhnout si tělo. 14.
listopadu jsme se sešli v Tančírně na
terapii „Senior Dance“, kterou pro nás
připraly Marta s Renátou. Smyslem této
terapie není jen samotné protáhnutí, ale
také abychom se pobavili a zasmáli.
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Advent
A máme tu Advent, nejkrásnější období v roce! V letošním roce Advent začíná nedělí 27. listopadu.
V našem Domově jsme postavili betlém a nazdobili dveře, chodby a místnosti Domova. Letošní betlém navíc
ozvláštnil jelínek, kterého pro nás vyrobil pan Vlastimil Chodura.
Advent byl dobou očekávání příchodu
Spasitele na svět. Slovo „Advent“ pochází
z latinského „adventus“, což znamená „příchod“.
Doba adventní byla vlastně přípravnou dobou na
vánoční svátky a už od 11. století se její doba
trvání ustálila na posledních čtyřech týdnech před
Štědrým dnem. Byla časem půstu, při kterém se
lidé měli namísto požívání nadměrného jídla a

pití,
věnovat
zbožnému
rozjímání.
Zakázány
byly
veškeré zábavy, tanec a zpěv. I
tak se o Adventu konaly některé
lidové obřady, které tento zákaz
porušovaly.
První adventní nedělí navíc
začínal (na rozdíl od toho
kalendářního) liturgický rok.
Křesťané totiž odvíjeli čas od
narození Krista, tj. že k událostem docházelo buď ante nebo post Christum natum (před nebo po narození
Krista).
Až do třetí adventní neděle byla charakteristickou postní barvou temně fialová, po třetí neděli ji nahradila
barva, symbolizující radost, barva růžová. Každá z adventních nedělí měla své lidové označení – železná,
bronzová, stříbrná a zlatá.
Doba adventní nebyla svým začátkem ani délkou
vždy stejná. Například z r. 581 pochází nařízení
biskupa Perpetua, podle něhož byl stanoven začátek
adventu na svátek sv. Martina, tzn. 11. listopadu.
Rovněž jsou zmínky o 40 denním půstu před
Vánocemi. Sněm církevní Turonský roku 567 n. l.
ustanovil začátek adventu na počátek prosince. Z roku
1001 pochází z opatství Abbo zmínka o adventu,
trvajícím čtyři neděle.
zdroj: České tradice, knižní archív České tradice
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Prevence není nikdy dost

Opět po roce 29. 11. 2016 k nám
v dopoledních hodinách zavítali zástupci
Městské policie Odry. Uživatelé na ně se
zájmem čekali v Tančírně. Přichází k nám
s preventivním programem určeným
seniorům, kteří jsou velmi důvěřiví a
zranitelní, a proto jsou často různě
podvádění a zneužívaní.
Strážníci
přítomné seznámili s prací MP Odry,
upozornili uživatele na rizika, která na ně
číhají a informovali o městském
kamerovém dohlížecím systému. Na
videoprojekci jsme mohli zhlédnout, kde všude se
v Odrách nacházejí kamery. Informovali nás o
různých nástrahách i fíglech podvodníků a hlavně
jak se těmto lidem bránit.
Velký zájem byl o praktickou ukázku
donucovacích prostředků, které mají strážníci
k dispozici: obušek, pouta, slzný spray, služební
zbraň atd. Uživatelé si mohli nechat změřit
hladinu alkoholu v dechu, která byla i po požití
vánočního punče darovaného městem Odry
nulová. Při diskuzi projevila paní Havlíčková
zájem o prohlídku služebního vozidla. Strážníci ji
velmi ochotně povozili po Odrách. Prohlásila, že
se jí splnil další životní sen – povozit se
v policejním autě.
Moc děkujeme Městské policii za poutavou
přednášku.
Dita Chudá
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Mikulášská zábava
Na průvod Mikuláše a čerta s andělem se
především těší děti. My už jsme tomu dávno
odrostli, ale vítáme každý důvod, kdy se můžeme
veselit a pobavit. Letošní advent jsme tedy 5.
prosince zahájili mikulášskou zábavou. Žádná
pořádná zábava se neobejde bez „živé hudby“ a

tak náš Domov již po „několikáte“ navštívil ing.
Piskoř se svou harmonikou. Uživatelé si s ním
s chutí zazpívali známé písničky. Dalším bodem

kulturního programu bylo vystoupení „Jarmily
Šulákové“ v podání paní Horákové Anežky.
Anežka si svou show odmoderovala a
odzpívala ve valašském kroji. Čerti se postarali
o občerstvení a roznášeli po stolech víno a
cukroví, které zaměstnanci pro uživatele
napekli.
S kým chodí Mikuláš a proč?
Biskup Mikuláš se narodil někdy kolem roku
250 ve městě Pataře v rodině zbožných a bohatých křesťanů. Po smrti rodičů rozdal velkou část svého majetku
chudým lidem. Aby unikl projevům vděčnosti, vydal se na pouť do Palestiny.
V maloasijském městě Myra zemřel v té době biskup. Novým biskupem se měl stát ten, kdo vejde
následujícího rána do chrámu. Tím byl putující sv. Mikuláš. Svůj biskupských úřad poctivě vykonával až do své
smrti, někdy kolem roku 345.
Svatý Mikuláš je patronem námořníků, rybářů, ochráncem převozníků a hlavně
dětí. Proč s ním však chodí čert? Anděl a čert jsou symboly dobra a zla, které
stejně jako oni chodí světem společně. Zatímco chlupatý čert chrastící řetězy
má nahnat strach nezbedům, bělostný anděl má jako jeho protiváha navodit
pocit klidu u těch, kteří byli po celý rok patřičně zbožní a poslušní. On také nosí
mísu se sladkými dárky, zatímco čert nosí pytel a hrozí, že v něm odnese
zlobivce a hříšníky.
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Výtvarný klub
8. prosince v Tančírně jsme si společně udělali kreativní dopoledne. Na programu dnešního výtvarného
klubu je výroba vánočních přání.
Ještě tomu není tak, dávno, kdy zaslání vánoční pohlednice příbuzným a známým bylo naprostou
samozřejmostí. Vánoční pohlednice se nakupovaly ve velkém množství a zobrazovaly přírodu, vánoční zátiší
se svíčkami, cesmínou či vánočními ozdobami. V poslední době bohužel lidé často nahrazují pohlednice
mobilními textovými zprávami a papírové vánoční přání začíná být už jen nostalgickou vzpomínkou.

Klub vaření

9. prosince provoněly chodby našeho Domova
vlastnoručně upečené medové perníčky. Jejich
pečení patří mezi oblíbené tradiční činnosti, kterým
se pravidelně v tomto ročním období věnujeme.

Z medu,
vajec,
mouky,
cukru,
perníkového koření a jedlé sody jsme
vypracovali těsto, které jsme rozváleli a
vykrájeli jsme z něj formičkami vánoční
motivy. Kuchařky nám perníčky v kuchyni
upekly.
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Besídka dětí z Mateřské školy
V pondělí 12. prosince náš Domov navštívily děti
z mateřské školy z Jakubčovic nad Odrou s pásmem
básniček, tanečků a písniček. V závěru svého
vystoupení měly děti pro naše uživatele připravené
vlastnoručně vyrobené malé dárečky.

Československé duo Burdych
Dne 16. 12. 2016 jsme do Domova již po páté
pozvali „Československé duo“, které se u uživatelů
těší velké oblibě. Adventní čas nám zpříjemnili
vánočními melodiemi našich i zahraničních
skladatelů. Koncert byl pro všechny přítomné
opravdu velkým kulturním zážitkem. Duo založili v
roce 2004 český houslista Pavel Burdych a
slovenská pianistka Zuzana Berešová. Od té doby
pravidelně vystupují na hudebních festivalech v
Německu, Rakousku, Česku a Slovensku. Často
vystupují i v evropských metropolích, například v
Římě, v Sofii, v Aténách či Budapešti.
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Adventní program pokračuje…
21. prosince představily děti z mateřské školy
Pohořská uživatelům zimní pohádku
„Stromeček a zvířátka“. Své vystoupení
obohatily recitací básniček a zpěvem
vánočních koled. Po vystoupení děti uživatele
obdarovaly vánočním perníčkem – kometou.
V tento den naši uživatelé ještě shlédli
vánoční besídku dětí ze školní družiny při
základní škole Komenského. Děti zazpívaly

vánoční písničky a koledy a připomněly
některé zvyky a tradice. Uživatelé od dětí
dostali vlastnoručně vyrobené vánoční
přání.

Vánoce se blíží a v Domově přibývá vánoční výzdoba, na chodbách
jsou vánoční kytice, ozdobené stromky a v jídelně se nám nad hlavami
houpe jmelí.

Zdobení stromků
Samotný zvyk zdobení stromků pochází
z Německa a je původně připisován sv.
Bonifácovi, apoštolovi Germánů.
Původní stromečky byly málokdy
zdobené a zavěšovaly se nad
štědrovečerní stůl špičkou dolů
k ochraně před zlou mocí zimy. První
vánoční stromek v dnešním pojetí se u nás
objevil až v roce 1812, kdy ho pro své děti nazdobil ředitel stavovského
divadla v Praze Jan K. Liebich. Jeho jedlička by se svými zlatými řetězy
obstála i dnes. Ve městech se zdobení vánočních stromků šířilo rychleji
než na vesnici. Vesničtí obyvatelé však měli vkus, k čemuž je často donutila nouze. Nemohli si kupovat ozdoby
19

A tak tu žijeme …

hotové a tak využívali přírodní materiály: šišky, sušené plody,
těsto, slámu, brambory,
orobinec, pecky třešní,
makovice,
vyřezávané
broskvové pecky, lýko, ba
dokonce rybí šupiny, z nichž
vytvářeli lesklé řetězy.
První skleněné foukané
ozdoby pocházejí z poloviny
19.
století
z duryňské
Lauschy, to ale ještě byly jen těžké koule s korkovou zátkou, jež se
zevnitř vylévaly tekutým kovem. V Čechách se skleněné ozdoby začaly
vyrábět těsně poté. První ozdoby byly z dutých skleněných perlí, do
kterých se ústy vefukovala stříbřitá barva. Dělaly se v jednoduchých
podmínkách – podomácku nad petrolejovým kahanem. Opravdový
rozkvět vánočních ozdob nastal až ve 20. století. To se od nás vyvážely
do všech křesťanských oblastí, dokonce i do indického Goa.

Jmelí
Kdysi prý bylo jmelí stromem, ze kterého Josef vyřezal kolébku pro
Ježíška. Ze stejného stromu však Římané vyrobili kříž, na kterém byl
ukřižován. Strom ovšem nemohl snést takovou pohanu, a proto seschnul do
malých keříčků, jaké je známe dnes.
Jmelí nesmí chybět v žádné domácnosti. Polibek pod jmelím na Štědrý večer má zajistit lásku a plodnost.
Největší moc má jmelí, které není koupené, ale darované. A štěstí nosí tím víc, čím větší je počet bílých
bobulek na jeho větvičkách.
Naši předkové věřili, že jim jmelí přináší nesmrtelnost či znovuzrození, chrání před ohněm, bleskem,
čarodějnicemi a zlými duchy. A tomu, kdo jej dostane darem, přináší štěstí. Druidové jej v době zimního
slunovratu sbírali pro jeho léčivé
schopnosti. Prý léčí všechno,
včetně ženské neplodnosti.
Rostlina je ale neméně zajímavá
i pro přírodovědce. Jde totiž o
poloparazita, který sice umí jako
ostatní zelené rostliny vyrábět
živiny fotosyntézou, ale vodu a
minerály si bere z pletiva stromů,
do kterých prorůstá. Jmelí je
rostlinou víceletou a nejsou
výjimkou rostliny staré i čtyřicet
let.
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Jedním z lidových zvyků a tradic byl půst.

Kdo se zdržel jídla, uviděl zlaté prasátko. Tak si
totiž naši předkové představovali slunečního
boha, tedy symbol hojnosti. Věřili, že pokud po
postní době snědí kousek vepřového masa, i oni
přijmou část síly slunce. Abychom dodrželi
v Domově tuto tradici podávala se tento den
k obědu hrachová polévka s opečenou houskou
a krupicová kaše s čokoládou. Vše jsme si
vynahradili štědrovečerní večeří, ke které se
podával bramborový salát, smažený kapr, filé
nebo kuřecí řízek. Dříve tomu tak vždy nebylo.
Spíše se pekla ryba z těsta ve formě. Až v 19.
století se kapr objevuje na stolech majetných a
samozřejmě v oblastech, kde bylo ryb dostatek.
V dnes nejrozšířenější úpravě s bramborovým
salátem, se podává na štědrovečerní stůl od 20.
let minulého století. Do té doby se kapr podával
upravený na černo, tedy dušený na cibuli,
kořenové zelenině, podlitý pivem se sušenými
švestkami, ořechy a strouhaným perníkem.
Také se připravoval v rosolu s kořenovou
zeleninou a cibulí.

Tak jako v jiných domácnostech nesměla chybět na
našich stolech v Domově domácí vánočka.
První zmínky o vánočce pocházejí z 16. století. Původně ji
směli péct pouze pekaři. Od 18. století už u nás nechyběla
na žádném štědrovečerním stole. Tvarem připomínala
Ježíška v peřince a navíc se věřilo, že její křížové spletení
ochrání lidi u stolu před zlými silami. Upéci dobrou
vánočku jednoduché nebylo. Pokud se vánočka spálila
nebo připekla, znamenalo to neštěstí.

To by snad nebyly ani vánoce, kdyby děti neměly pod
stromkem dárky. Tradici obdarovávání na oslavu nového roku
znali už ve starém Římě. Naši pradědové zvyk přijali. Kdysi však
šlo především o drobnosti z lásky, nebo na přilepšenou chase
v hospodářství. Děti ale dostávaly nejvíce dárku odedávna. Do
punčochy rodiče balili vlastnoručně vyrobené hračky –
hadrové panenky či koníky. Radost tehdy byla i z malého
kousku čokolády či oříšků.
Štědrý den byl v lidové tradici od jakživa pokládán za den
osudový, proto je většina zvyků spojena s věštěním počasí,
úrody nebo lidských osudů. Snad nejoblíbenější věštbou bylo
pouštění skořápkových lodiček. Do půlky skořápky se vložila
malá svíčka a ta se zapálila. Plula-li skořápka, znamenalo to
cestu. Pokud se ale převrhla a svíčka zhasla, byla věštba
předzvěstí smrti.
Mezi ty, kteří se těšili z vánočního dárku,
patřil strom před Vilou. Paní
Gabrhelíková Vlasta mu upletla šálu.
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Finální kolo turnaje v ruských kuželkách
27. prosince jsme odehráli poslední kolo v
celoročním turnaji v ruských kuželkách, které
rozhodlo o vítězi. Všem uživatelům se opět
v tomto kole velmi dařilo a dosahovali pěkných
výsledků. O třetí místo prosincového kola se podělily: paní
Lukašíková Anna s Valkovou Eliškou. Obě dámy získaly po
35 bodech. Druhé místo obsadili hned tři hráči: pan Buš Jan,
Grich Valentín a paní Chmelová Aurélie, kteří nahráli 36
bodů. Vítězem prosincového kola se stala paní Bartkové
ziskem 45 bodů.
Vzhledem k tomu, že kolo bylo v tomto roce poslední,
sečetli jsme body a vyhlásili vítěze:
Stali se jimi:

1. místo
Bártková Libuše

477 bodů

2. místo
Buš Jan

415 bodů

3. místo
Grich Valentín

412 bodů

4. místo
Horutová Eleonora

411 bodů

5. místo
Valková Eliška

405 bodů

Blahopřejeme!!!
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Narozeniny v říjnu oslavili

Buš Jan
1. 10. 1934 – 82 let

Petráš Otto
25. 10. 1942 – 74 let

Blahopřejeme !!!
Theodorová Zdenka
26. 10. 1954 – 62 let
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Vodičková Anděla

Chrástecká Marie

3. 11. 1921 – 95 let

4. 11. 1930 – 86 let

Havlíčková Zdenka

Gacíková Herlinde

Videcký Ladislav

8. 11. 1930 – 86 let

10. 11. 1938 – 78 let

21. 11. 1928 – 88 let

Theodorová Vlasta

Hamerníková Božena

23. 11. 1929 – 87 let

26. 11. 1929 – 87 let
24
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Gabrhelíková Vlasta
19. 12. 1933 – 83 let
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Rozloučili jsme se

Vlček Josef

22.11.2016

Boháčová Barbora

01.12.2016

Fusková Zdenka

06.12.2016

Šromová Jiřina

12.12.2016

Vaňková Marie

22.12.2016

Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky v srdci zůstávají.

Přivítali jsme
V našem Domově jsme v měsících říjnu, listopadu a prosinci přivítali:
Poskytovaná služba: Domov pro seniory
Kohl František

1. 12. 2016

Skřehotová Aloisie

13.12. 2016

Jochcová Anna

19. 12. 2016

Poskytovaná služba: Domov se zvláštním režimem

Řepková Vlasta

7. 12. 2016
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Zpětné vazby
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Na co se můžete těšit v příštích měsících:
3. ledna
canisterapie
25. ledna
Mistrovství Evropy v krasobruslení v Ostravě
6. února
turnaj v ruských kuželkách
za účasti klientů denního stacionáře „Škola života“
15. února
prodej textilu

Vážení uživatelé,
dovolujeme si Vás pozvat na

TRADIČNÍ PLES
Ples se koná 22. února od 15,30 h
v „Tančírně“.
Za Domov Odry srdečně zve
Ing. Pavlína Koláčková

8. března
oslava MDŽ spojená s akcí „Vypadáš skvěle“
v druhé polovině března
přednáška pana Kvapila
Jednou týdně se koná:
Klepárna, čtení z novin, cvičení s overballem
28
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Luštěte s námi
Tajenka z minulého čísla časopisu:…kterému by to nevadilo

Výherkyní se stala paní Gabrhelíková Vlasta.
Paní ředitelka výherkyni předala dárkový balíček.
Na poslední straně tohoto časopisu opět na vás čeká
nová výherní křížovka.
Vyplněnou ji předejte personálu do 15. dubna 2017.
Přejeme hodně štěstí a zábavy při luštění!
Tajenka křížovky ze strany 11: Nevystavujte na odiv
své cenné věci.

Vážení,
do nového roku Vám všem přeji štěstí, zdraví, spokojenost,
pohodu a klid.
Ať Vás i Vaše blízké provází samé hezké chvíle a ať celý rok
prožijete s úsměvem na tváři a s radostí v srdci.
Pavlína Koláčková

Jsem tu pro Vás.

29

A tak tu žijeme …

Soutěžní křížovka

Redaktor: Vyrubalíková Monika
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