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A tak tu žijeme…
Vážení uživatelé,
v době, kdy píši pro vás tohle číslo časopisu, je za oknem chladno a prší. Snad vás alespoň rozehřeje vzpomínání na
léto s články v našem časopisu. I když je léto časem dovolených, stihli jsme mnoho: v klubu vaření jsme smažili
bramboráky, odehráli jsme letní kola celoročního turnaje v ruských kuželkách, navštívil nás pan Došek se svými
fenkami a navštívili jsme ranč v Hlučíně a spoustu dalšího. Připravili jsme do tohoto čísla spoustu zajímavostí a také
vaše oblíbené křížovky a jiné rébusy. Přejeme vám příjemné prožití podzimních dnů
Vaše redakce

Seznamte se
V našem pracovním kolektivu jsme přivítali čtyři nové pracovnice: paní Hopjákovou Dagmar, Schillerovou Markétu,
Královou Věru a Mateiciucovou Janu.

Dagmar Hopjáková
Dagmar pracuje v Domově od 1. července na pozici pracovník v sociálních
službách.

Jak se jí u nás líbí:
S prací v Domově jsem velice spokojená. Je pro mne čest, že zde mohu
pracovat.
Je to práce potřebná a opravdu mně baví. Kolektiv je skvělý.

Markéta Schillerová
Markéta nastoupila 1. srpna do Domova jako pracovník v sociálních
službách. Pro Markétu je tato profese nová, dříve pracovala jako
vedoucí prodejny, vedoucí trafiky a jako kuchařka.
Jak se jí u nás líbí:
V Domově Odry se mi líbí kolektiv, který je při této práci velmi důležitý
a prostředí, ve kterém uživatelé bydlí.
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Králová Věra
Věra se vyučila dámskou krejčovou. Kromě profese, pro kterou se Věra
vyučila, pracovala jako dělnice. Spoustu let Věrka pečovala o osobu blízkou.
U nás pracuje od 29. srpna.
Jak se jí u nás líbí:
Je to namáhavá, ale hezká práce. Odměnou je mi úsměv a pohlazení od
uživatelů Domova.

Mateiciucová Jana
Jana pracuje v Domově jako pracovník v sociálních službách od 27. září.
V téhle profesi má už bohaté zkušenosti, které nasbírala v Nemocnici
v Novém Jičíně, v Charitě v Odrách a v Pečovatelském domě v Brně.

Pranostika na červenec

Když červenec pěkně hřeje,
o vánocích se zima zaskvěje.
Český název měsíce června je odvozen od toho,
že po prudkých bouřkách plných hromů a blesků,
je navečer a ráno krásné červánky.
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Návštěva Dětského domova
1. července paní ředitelka Chodurová
společně s Martou a Renátou navštívily
Dětský domov blahoslavené Marie
Antoníny
v Řepišti
v rámci
Dne
otevřených dveří.
V Dětském domově v malebném
prostředí Podbeskydí žijí děti s různými
formami postižení, především lehkým a
středně těžkým stupněm mentální
retardace,
autismem,
Downovým
syndromem, epilepsií aj. Stará se o ně

tým
odborníků
z oblasti
speciální
pedagogiky, psychologie a rehabilitace.
Děti zde mají špičkově vybavené Snoezelen
prostředí,
jehož
provoz
zajišťuje
mezinárodní lektorka Snoezelen terapie.
Správný vývoj dětí umocňuje i každodenní
styk s domácími zvířaty, které v Domově
chovají a děti pomáhají s jejich chovem.
Děti společně s tetami jim ukázaly své
pokoje a také jak tráví svůj volný čas. My
jsme jim na oplátku představily našeho
tuleně Iva a předvedly, co všechno
Ivo umí. Děti byly nadšené a
všechny si ho chtěly pochovat.
Domluvili jsme se společně, že Iva
si půjčí a vrátí ho na srpnové
veselici.
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Posezení v altánu
V pátek 8. července jsme si sedli před
Domečkem do altánu. Nálada byla
výborná, popovídali jsme si a zazpívali.

Dodržujte pitný režim!

V horkých letních dnech je
nezbytné dodržovat pitný režim.
Dospělý člověk by měl ideálně
během dne dostat do sebe 2 až 3 litry tekutin.
V opačném případě hrozí celková dehydratace
organismu, která je nebezpečná zejména svým nepozorovaným nástupem. Pocit žízně přichází
v okamžiku, kdy už je organismus dehydrovaný. V létě se díky stoupajícím teplotám více potíme a i
dechem vydýcháme formou páry množství tekutin, s nimiž ztrácíme i velmi potřebné minerály, které je
třeba doplňovat.
Právě senioři mají obecně sníženou vnímavost k pocitu žízně, takže u nich snadněji nastane těžká
dehydratace. Ta může v kombinaci s chronickými chorobami končit i kolapsem nebo zhoršením celkového
stavu, často s nutností hospitalizace.

Výtvarný klub
V pondělí 11. července jsme se sešli v Tančírně a pokračujeme v práci s keramikou. Máme
nejvyšší čas, srpnová veselice se blíží a my potřebujeme ještě vyrobit zvonkohry, misky,
zvonečky a popelníky k prodeji. Dnes již máme část výrobků vypálených na 800°C, takže
vybíráme barvy a glazujeme.

6

A tak tu žijeme…

Posezení na zahradě
13. července sedíme venku na zahradě s Ivetou a
sledujeme, jak se nám krásně rozrostly bylinky. Ta
vůně!
Staré přísloví říká, že není na světě bylina, která by
na něco nebyla. Astrologie zase každému znamení
připisuje účinné bylinky.
Jaké bylinky jsou pro jednotlivá znamení to pravé?

Beranovi svědčí chmel
Většina zdravotních problémů Beran vyplývá z jeho bláznivého tempa, které nedovolí, aby
pořádně vyležel své choroby. Když k tomu připočtete bolesti hlavy, je úkol jasný: Berana je
třeba zklidnit. Zaručeně mu pomohou chmelové šišky. Může si je zašít do polštářku, který si dá
pod hlavu, nebo je zalít vroucí vodou a pít jako čaj. Pokud Beran nastydne, zabere odvar
z černého bezu nebo česnek v jakékoliv podobě.
Co býkovi? Podběl!
Jeho zdraví bývá obvykle záviděníhodné. Ovšem dobrému jídlu a pití Býk nikdy neodolá, a tak
mívá trávicí problémy. Pomůže mu odvar z artyčoku. Moc nechutná, ale pomáhá! Na choroby
krku, které dovedou Býka potrápit, se osvědčil podběl. Uvařte z něj čaj, přidat můžete jitrocel.
Ideální bylinkou pro Býka je taky petržel. Působí jako mírná rostlinná desinfekce, navíc
předchází zadržování vody v organismu.
Blížencům voní konvalinka
Pozornost by měl každý Blíženec věnovat nervům. Staré recepty radily na rozčilování, které je
jeho věrným průvodcem, popíjení odvaru z květů konvalinek v bílém víně – ovšem konvalinka
je problémová, a proto bude lepší kozlík lékařský. Při onemocnění dýchacích cest jsou ideální
sádlové obklady na prsa. Lněné semeno, jehož odvar se používá při trávicích potížích, může
Blíženec pít i při kašli. Aby čaj chutnal, musí si ho přisladit a přidat plátek citronu.
Rakovi pomáhá zázvor
Veškeré jeho psychické propady se odrážejí na stavu jeho žaludku. Rak navíc mívá pomalejší látkovou
výměnu, takže většinou tahá pár kilo navíc. Ve starším věku mívá problémy s tlakem a Račice trpí
hormonální nerovnováhou. Aby se jeho metabolismus pohnul, spolehlivě zabírá zázvor. Může si ho
nakrájet do čaje, sušený zázvor lze zalít horkou vodou, osladit medem a popíjet. Pro zrychlení
látkové výměny je vhodný mátový čaj. Gynekologické problémy zvládne odvar z měsíčku
lékařského nebo kontryhele.
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Pro Lva? Jedině arnika!
I ctižádostivý Lev by měl pochopit, že je lepší, když si občas odfrkne. Udělá to dobře srdci a
předejde i potížím se žlučníkem a játry, což jsou orgány, které reagují citlivě na stres. Při
problémech s tlakem, které Lev mívá často, pomáhá arnika. V jídle mu dělají dobře byliny
hořké chuti: koriandr, petržel, bazalka a kardamon. Vhodnou bylinkou na problémy s játry a
žlučníkem je výluh z artyčoku a šťáva z řepy.
Panny fandí majoránce
Jejich koníčkem je péče o vlastní zdraví. Panny většinou trápí trávicí problémy, proto by každá měla jíst co
nejvíce endivie, což je druh zelného salátu. Do jídla, pokud to jen trochu jde, by měla přidávat kopr, kmín,
zázvor, což usnadňuje trávení. Dobře jí udělají i odvary z anýzu, slézu a eukalyptu. Zrozenci
tohoto znamení se neustále stresují, a proto nutně potřebují bylinu, která podpoří funkci
jater. Zvlášť účinná je majoránka – jako koření i jako čaj.
Váhy rozzáří kopřiva
Váha se nerada rozhoduje, špatně snáší změny a stres. To se odráží na činnosti ledvin. Když je
váha celá rozklepaná a má pocit, že se jí nic nedaří, zabere odvar nebo výluh z meduňky. Skvěle
funguje jarní detoxikační kúra z kopřiv. Když je doplní pití kopřivového čaje, oplachování vlasů
odvarem, bude plná energie i náležitě krásná. Při problémech s ledvinami pomáhá urologický
čaj, ale především petržel, která působí močopudně. Úspěšné jsou i čaje z lopuchu většího a mochny (tu
dávkujte velmi opatrně!).
Štírovi dopřejte česnek
Mívá problémy se střevy, močovým měchýřem a pohlavními orgány. Vzhledem k napětí, ve
kterém žije, se nevyhne vyššímu krevnímu tlaku. Na regulaci tlaku se osvědčil zejména česnek,
který zároveň posiluje krevní oběh. Trávicí potíže se dají zvládnout s pomocí chilli papriček, ale jen
přiměřené množství. Na štíří zdravotní problémy zabírá i pelyněk, křen a ostružinové listí – v jeho užívání
by však měl být rozumný, protože jakékoliv přehánění je kontraproduktivní.
Na Střelce zabírá pampeliška
I když se mu nechce, měl by věnovat pozornost životosprávě. Střelec totiž lehce přibírá. Navíc jí přesně to,
co by neměl, takže jeho játra trpí. Když si naříká na trávicí problémy, jsou většinou způsobeny přejídáním.
Na to zabírá pampeliška! Popíjí se po doušcích jako čaj, na jaře ji můžete přidat pokrájenou
do salátů. Dobře mu dělá i odvar z macešky. Jde o bylinkový zázrak, který zrychlí
metabolismus a zbaví pocitu přeplněného žaludku. Střelci by měli často popíjet odvary
z řepíku lékařského nebo čekanky obecné – obě byliny posilují játra.
Kozorohovi přesličku
Kozoroh většinou nemívá se zdravím potíže. Když ale nějaký problém má, měl by ho řešit
hned a bez otálení. K lékaři ho spolehlivě dostane revmatismus a pleť, která trpí rozšířenými
žilkami. Vlasům a kůži dělá dobře odvar z přesličky. Při problémech s revmatismem se doporučují koupele
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v odvaru z březového listí, které pomáhá i na potíže s pletí. Má-li Kozoroh problémy s klouby, udělá
nejlépe, když část masa v jídelníčku nahradí produkty z celozrnné mouky.
Vodnář ctí černý bez
Potíže mívá nejčastěji s křečovými žilami a křečemi v lýtkách. Potrápit ho mohou také
potravinové alergie. Na přetížené nervy nejlépe zabírá odvar z třezalky tečkované. Při
déletrvajících potížích by se však měl Vodnář vypravit k lékaři. Na křečové žíly a křeče v lýtkách
zabírají preparáty s výtažkem jmelí. Proti křečím fungují i minerálky bohaté na hořčík.
Výborným léčivem je odvar z černého bezu, který urychluje látkovou výměnu. Vodnář ho může pít buď
neslazený, nebo se lžičkou medu.
K rybám patří hloh
Spousta zdravotních problémů (pomalá látková výměna, potíže s játry a slinivkou) pramení ze stresu, který
by se Ryba měla naučit co nejúčinněji zvládat. Pro urychlení látkové výměny si může jídla ochucovat
zázvorem, pepřem, kmínem a koriandrem, nebo si z nich dělat odvar a malými doušky popíjet. Trávení
vylepší i teplý odvar ze semen kopru. Na uklidnění ve chvílích, kdy má Ryba pocit, že jí starosti přerůstají
přes hlavu, se osvědčil hloh, který ji psychicky srovná a pomůže vidět svět v jasnějších barvách.
zdroj: www.wellnesslife.cz

Cvičení s overballem
Ve čtvrtek 14. července jsme se na cvičení
s overballem sešli venku před Vilou. K tomuto
cvičení využíváme různé pomůcky – overbally.
Tentokrát jsme využili plachtu. Při cvičení
trénujeme
paměť
různými
otázkami
(připomínáme aktuální výročí, svátky, tradice a
jiné).
Cvičení se koná každý čtvrtek dopoledne
v jídelně na Vile a zároveň ve stejný čas na
Staré kuchyni. Kromě plachty k cvičení
používáme kelímky, šátky, malé míčky a jiné
pomůcky.

Čtení novin
V pátek 15. července jsme si společně četli noviny na Klepárně a komentovali dění
ve světě a blízkém okolí.
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Vycházka do města
21. 7.
Čtvrteční
slunečné
dopoledne
využíváme
k nákupům na náměstí v Odrách. Osvěženi zmrzlinou
pokračujeme ulicemi našeho města.
Kříž v Křížové ulici

Na levém břehu řeky Odry, na Křížové ulici v
Odrách, stojí prastarý kříž (zrestaurovaný v roce
2014). Kdo jde kolem, nemůže si nevšimnout jeho
archaického vzhledu. Buď je to dáno stylem autora,
nebo je kříž starší, než uvádějí odhady odborníků.
Podle pověsti, která se k původu kříže váže, se v létě roku 1604 strhla v prostoru Horního Poodří velká
bouře a tři dny vytrvale pršelo. Voda v řece stoupala a lidé z většinou dřevěných domů utíkali do výše
položených míst. Byli i takoví, co před vodou neutekli a záchranu hledali na půdách domů. Velká voda
většinu domů zničila a ty dřevěné úplně odplavila. Mnoho lidí tenkrát zahynulo a místní osídlení úplně
zaniklo pod velkými nánosy bahna. Ti, kteří chtěli na tomto místě znovu stavět své příbytky, následně
onemocněli morovou ranou. Na památku tragédie nechal roku 1610 oderský pán postavit velký
povodňový kříž. Na korpusu podstavce v rokajové kartuši bylo místním umělcem vymalováno, jak
rozbouřené vody odnášejí dřevěné domky s lidmi na střechách. Vody údajně bylo tolik, že by sahala
k nohám sv. Máří Magdalény, která je vyobrazena na římse kříže.
Kladu si otázku, proč architektonické prvky nekorespondují s legendou? Měli bychom zpochybnit
období, ke kterému se legenda hlásí? Je vidět, že podle vročení na kříži se jeho stáří určit nedá. Podle
architektonických prvků výzdoby už rámcově ano. Máme další podpůrnou disciplínu a tou je archeologie.
V listopadu roku 1996 byla realizována kanalizační přípojka k centrálnímu přivaděči splaškové kanalizace,
která prochází těsně kolem kříže. Přivaděč je u kříže v hloubce více než tři metry. Při stavbě šlo ve výkopu
velice krásně sledovat stratigrafii jednotlivých kulturních vrstev. Pod současným asfaltovým povrchem se
skrývá kamenná oblázková dlažba vybudovaná kolem roku 1900. Zhruba o 80 cm níže se nachází další
kamenná dlažba, která byla překryta pravděpodobně nánosy z povodně, o níž vypráví pověsti. Mezi
oběma dlažbami se nachází povodňová a zásypová vrstva z trosek budov a vrstva baroka s glazovanou
keramikou. Níže lze vidět neglazovanou keramiku s oxidačním cihlovým výpalem. Archeologie potvrzuje,
že pověst v jádru je pravdivá. Disproporci s architektonickou typologií stáří kříže bychom mohli vysvětlit
tak, že po katastrofální záplavě v roce
1604 nebo možná již 1555 (o tomto
datu s určitostí víme, že se katastrofální
povodeň stala) byl na místě postaven
dřevěný kříž. Když pak zubem času
zanikl, mohl být obnoven jako kamenný
kříž. Nicméně na svém místě dodnes
jako memento tragédie, která se zde
přihodila. Varuje před silou přírody, se
kterou by měl dnešní i budoucí obyvatel
města počítat.
Květoslav Wiltsch, Pověsti Oderska
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Péče o květiny
25. 7.

V areálu Domova máme v každém roční období květinovou výzdobu. Přes léto
nám jednotlivé budovy ozdobily převislé surfinie v závěsných květináčích. Aby
surfinie stále košatě kvetly, potřebují bohatou zálivku, živiny a musíme jim průběžně odstraňovat staré
květy. S tou poslední péčí nám ochotně pomohly uživatelky z ALDy,
paní Rýparová a Kulíšková.

Turnaj v ruských kuželkách
Červencové kolo v turnaji v ruských kuželkách jsme 28. července v Tančírně. Tohoto kola se účastnilo
16 aktivních hráčů a výsledky byly velmi vyrovnané. Třetí místo patřilo paní Jaklové a Valkové za nahraných
33 bodů, druhé místo obsadili pan Buš a paní Hrčková s 34 body a o první místo se podělily hned tři hráčky
s 35 body, a to: paní Havlíčková, Bártková a Horutová. Výhercům blahopřejeme a všem hráčům přejeme
hodně úspěchů v dalších kolech.
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Křížovkářská liga
Křížovky se v časopisech začaly objevovat koncem 19. století a první opravdovou křížovku si mohli
vyluštit čtenáři 21. prosince 1913 v New York World.
My jsme 28. července využili příležitosti se zapojit do tříměsíční soutěže „Křížovkářská liga“. Hlavním
partnerem projektu byl Moravskoslezský kraj, dalšími partnery jsou Marlenka International s. r. o., Deník
a Spolek Počteníčko. Toto jedinečné klání bylo určeno především seniorům, kteří rádi luští a zároveň tak
trénují paměť, což má velký význam pro jejich duševní zdraví.
Procvičit mozek si můžete i vy touto
osmisměrkou. Po vyškrtání 43 slov vám
zbude 5 písmen. Jejich přečtením po
řádkách získáte název krkonošské hory.

ARABESKA
ARKTIDA
ASTENIK
ATRIBUTY
BIBELOT
DEDIKACE
DOKLAD
DUMYSL
EDITOR
HRADIŠTĚ
JETELINA
KARNEVAL
KEŘÍČKY
KOCOUREK
DROBÍTEK
Vyluštěnou tajenku najdete na 31. straně.

Klub vaření
Ve čtvrtek 3. srpna jsme se sešli na
Tančírně v našem Klubu vaření. Na
programu byly opět naše oblíbené
bramborové placky. Tenhle recept
s drobnými obměnami známe všichni
a tak uživatelé mohou sami vzpomínat
a radit, co přidat do bramborového těsta.
Společnými silami jsme usmažili bramboráky a
pochutnali si na nich. Musíme se pochválit – byly
opět výborné!
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KOMPLET
KONIKLEC
KREACE
LOCIKA
LUŠTITEL
MAŠLIČKA
MELANŽE
NÁVOD
OBLAST
OBLEVA
OBRÁZEK
OBYČEJE
OPAŘENÍ
PARALELA

PLASTIKA
POMÁDA
REDAKTOR
RODAČKA
ROTUNDA
SLOUPEČEK
SPIRÁLA
ŠKOLNICE
TRENAŽÉR
TIMESTR
VALENTIN
VĚTROVKA
VÝTEČNÍK
MYSLIVNA
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Srpnová slavnost
Ve středu 17. srpna jsme s ustaraným pohledem
sledovali ranní zataženou oblohu. V dálce se ozývalo
hřmění a my jsme měli vše přichystáno pro dnešní
zahradní slavnost. Ta letošní byla totiž výjimečná.
Domov Odry letos oslavil 60. výročí svého působení.
Ranní oblačnost byla tatam a slavnost mohla začít.
Pozvání přijali nejen naši uživatelé a jejich rodinní

příslušníci a přátelé, ale i děti
z Dětského domova bl. Marie
Antoníny Kratochvílové z Řepiště a
senioři z místní komunity.
Paní ředitelka Chodurová zahájila
slavnost
přivítáním
všech
přítomných
a
především
poděkováním
našim

dobrovolníkům: panu Kvapilovi, paní
Londynové a Králové, kteří pravidelně do
našeho Domova přicházejí potěšit naše
uživatele. Pro všechny bylo připraveno
bohaté občerstvení, hosté si pochutnávali na
koláčích, langoších a topinkách s pikantní
masovou směsí. K poslechu a tanci hrála

cimbálová muzika Primáš z Přerova a
jako každý rok se mohli všichni hosté
těšit na kulturní překvapení. Tím
prvním byl Kankán a Charleston
v podání děvčat z taneční školy
Fatima v Ostravě a tím druhým, pro
mnohé jistě zábavnějším, bylo pečlivě
secvičené taneční vystoupení našich
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seniorek a zaměstnanců. Následnou chvíli
pak zaměstnanci využili k dojemnému
poděkování paní ředitelce Chodurové za její
30-tiletou činnost v našem Domově.
Pro děti byly připraveny soutěže, při
kterých předvedly svou mrštnost a šikovnost
při věšení šátků, střílení z praku do plechovek
a skládání puzzle. Jejich pozornosti
samozřejmě neušly ani naše letošní kůzlata
kozy kamerunské a nově vybudované dětské
hřiště s domečkem a houpačkami. Atmosféra

byla výborná, počasí nám přálo a všichni
hosté si užívali zábavu do večerních hodin.

Pranostika na srpen

Rosí-li v srpnu silně tráva,
pěkné povětří se očekává.
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Společenské hry

Hraní společenských her je naší pravidelnou činností. Pobavíme se, procvičíme mozek, rozvíjíme své
schopnosti a dovednosti. Mezi naše oblíbené společenské hry patří hraní karet a také „Člověče, nezlob
se!!, které jsme si zahráli 22. srpna.

Vycházka na město
23. 8.
Dnešní procházku na město jsme spojili s návštěvou Informačního centra. Na
měsíc srpen pro nás připravilo výstavu hraček (průřez historií výroby hraček na
Odersku) a výstavu obrazů Karin Herzmanské, která ručně namalovala kulisy pro
nové Gerlichovo loutkové divadlo.
Poté, co jsme zavzpomínali na svá mladá léta a především dětství, zastavili
jsme se na osvěžení v podobě kopečku zmrzliny.

Canisterapie
24. srpna nás navštívil pan Došek se svými fenkami: Britou (11 let), Dinou (3,5 roku) a Madlou z Basileje
(2 roky). Uživatelé se na canisterapii velmi těší, obzvlášť ti, kteří zvířata milují a mají tak příležitost se
s nimi pomazlit. Kromě hlazení, při kterém si
uživatelé procvičují jemnou motoriku, mohou
využít polohování, kdy na sebe nechají
působit „psí“ teplo a celkově se zklidní. Paní
Kulíšková byla na canisterapii poprvé a
vzpomněla si při pohledu na pejska, že byla
kdysi pokousaná psem. Přesto má psy ráda,
což Madla vycítila a stále ji olizovala.
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Psi dokážou rozpoznat u lidí nemoci a jsou v tom sakra dobří. Nedávno uchvátila americkou veřejnost
historka o tom, jak černý labrador Jedi zachránil chlapce, který trpí závažnou cukrovkou. Jak je to možné?

Sedmiletý Luke Nuttal jako každý večer spokojeně usíná. Má
cukrovku typu 1, závažnou chorobu, pro kterou je
charakteristická úplná absence inzulínu v těle. Lékaři mu dávají
glukometr, přístroj, který má ukazovat, jakou má chlapec
hladinu krevního cukru v těle, a pípat, když mu hrozí nebezpečí.
Jenže v noci přístroj selže. Naštěstí labrador Jedi je
v pohotovosti. Zázračným způsobem vycítí, že má chlapec
nezvyklou hladinu cukru v krvi, a ihned vzbudí Lukeovu matku.
Přesně tak, jak je vycvičen! Matka už ví, jak se má v takové
situaci chovat, a chlapec je zachráněn. Pokud by nedostal
přiměřenou dávku inzulínu včas, mohl by se dostat do
nebezpečného kómatu. Ale jak Jedi vyčmuchá, že je chlapec
v nebezpečí? Nad tím si vědci dosud lámou hlavy. Řada dalších
studií ukázala, že nejlepší přítel člověka dokáže rozeznat i různé
druhy rakoviny včetně rakoviny prostaty, tlustého střeva i
melanomu, typu rakoviny kůže. „Co přesně cítí, jinými slovy, jak
je cítit rakovina a jak cukrovka, zatím nevíme,“ říká Cindy Ottová,
zakladatelka a ředitelka Centra pro výcvik pracovních psů při
americké univerzitě v Pensylvánii. Nicméně dobře vycvičení psi
jsou spolehliví na 100 %!
Psí nosy jsou neuvěřitelně citlivé a velmi komplikované, což jim při řádném výcviku umožňuje skvěle cítit
bomby nebo drogy. Také rozeznají moč různých zvířat, což je užitečné v případech, kdy hledají ohrožené
druhy a pomáhají tak ochranářům ve volné přírodě. A jak je to s cukrovkou? Existují důkazy, že psi se
zvýšenou citlivostí k této nemoci vycítí proměnlivou chemickou složku, kterou lidé postižení cukrovkou
vylučují z těla. Jedině tak rozpoznají u cukrovkářů kritické chvíle. A jak se takoví psi cvičí? Dnes již existuje
několik center, kde se učí rozpoznávat cukrovku. Během výcviku jsou psi odměňováni pamlsky pokaždé,
když vycítí změnu hladiny cukru v krvi, kterou určují podle vzorku slin pacienta. Zároveň se učí rozeznávat
tento pach ve směsi ostatních pachů, které při běžné práci nasávají. Další pracovníci Centra při univerzitě
v Pensylvánii, kteří cvičí psy, aby rozpoznali rakovinu vaječníků, s nimi pracují s pomoci krevních vzorků
v laboratoři.
(zdroj: časopis Epocha)

Turnaj v ruských kuželkách
Ve čtvrtek 25. srpna proběhlo další letní kolo celoročního turnaje v ruských kuželkách. I
když jsme se nesešli v takovém počtu jako obvykle, bylo tohle kolo výjimečné. Padl rekord!
Paní Bártková totiž nahrála 52 bodů a stala se tak vítězkou. Druhé místo obsadili pan Grich Valentín s paní
Jaklovou Štěpánkou, kteří získali po 37 bodech, a na třetím místě skončila paní Chmelová Aurélie s 36
body. I ostatním hráčům se dařilo a jejich výsledky se pohybovaly kolem třiceti bodů. Vítězům
blahopřejeme a všem hráčům přejeme hodně úspěchů v dalších kolech.
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Letní dopoledne na zahradě
Den 29. srpna je jako malovaný a tak dnešní dopoledne
na zahradě. Při procházce po zahradě jsme se zastavili u
našich koz kamerunských. Jsou v našem Domově od dubna
a už si nás zvykly a zvědavě přiběhly k nám. Naše další kroky
vedou do skleníku. Tady jsme si odpočinuli a zkontrolovali,
jak nám rostou rajčata. Přitom jsme si povídali o životě, o
dětech, o práci.

Procházka na město
31. srpna

Ve středu 31. srpna opět míříme
na oderské náměstí a jeho přilehlé
uličky. Cílem dnešní procházky jsou
nákupy a samozřejmě nemůžeme
vynechat
osvěžení
v podobě
vanilkové zmrzliny.
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Luštěte s námi - jazykolam
Tento kvíz je poněkud netradiční. Mládež by s leckterými slovíčky dnes marně lámala hlavu. Pro vás to
však určitě bude jen jednoduché osvěžení paměti slovíčky, které se již často nepoužívají. Tak co, znáte
je?
1. díže
a) velký kameninový hrnec na smetanu
b) dřevěná nádoba na smetanu
c) mělká miska spletená ze slámy

5. boží dar
a) nenadálé štěstí
b) zdraví
c) chléb

2. pozitúra
a) podvod, úskok, přetvářka
b) směšná nebo protivná osoba
c) přehnané nalíčení obličeje

6. prostovlasý
a) bez přikrývky hlavy
b) holohlavý
c) mající neupravené vlasy

3. hrdlouhat
a) lhát
b) mátožně jít, vléci se
c) tupit, urážet, vysmívat se

7. kaprál
a) desátník
b) svobodník
c) velitel

4. poklasný
a) kdo paběrkuje na poli
b) zaměstnanec na statku dozírající na práci
c) ten, kdo na statku mlátí obilí

8. seslička
a) židlička
b) stolek
c) malý kulatý polštářek

/zdroj: readersdigest.cz 01/12/

Jak jste dopadli, zjistíte na 31. straně tohoto časopisu.

Přísloví
I v jiných částech světa používají přísloví. Poznáte, kterému našemu přísloví se právě tohle podobá a co
vlastně znamená?

/zdroj: Přísloví ze široka a daleka/Axel Scheffler/
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Cvičení na Klepárně
Cvičení na Klepárně (1. patro na Vile) probíhá pravidelně v pondělí a ve středu v dopoledních hodinách.
Tak tomu bylo i 5. září, kdy jsme se na Klepárně sešli s Renatou a Martou. Při cvičení, při kterém jsme
seděli na židlích, jsme využívali různé pomůcky (balon, šátky a různé jiné předměty). Cvičení bylo
prokládáno tréninkem paměti, vzpomínáním a hrami. Kdo jste ještě nebyli, přijďte mezi nás!

Procházka do města
8. září

Byl by hřích v těchto ještě teplých
dnech léta sedět doma a pozorovat svět
pouze z okna. Vyrážíme ven za
sluníčkem a procházíme se areálem
zámeckého parku, který je rozdělen na
část v blízkosti kostela a plochy v okolí
obchodního domu včetně svahu pod
ním. V parku jsou lavičky, které přímo
vybízejí k posezení a k zamyšlení nad
historií tohoto místa.
Na místě dnešního obchodního
domu stával hrad postavený pány ze
Štenberka někdy v polovině 13. století
na obranu proti nájezdům Tatarů. Moravský zemský hejtman jej nechal přebudovat na pevný gotický hrad,
písemně doložený r. 1397. Hrad měl podobu pravoúhlého trojúhelníka příčným vnitřním palácovým
křídlem, které rozdělovalo vnitřní nádvoří hradu. Celému objektu vévodila uprostřed zadní strany nádvoří
obrácené směrem k náměstí vysoká kruhová věž. Pod hradem se nacházely tři rybníky, změněné
v pozdější době na zámeckou zahradu.
Za pánů ze Zvole byl starý hrad přestavěn na renesanční zámek ve tvaru čtyřhranu, který uzavíral dva
dvory. Cesta k zámku vedla od náměstí úzkou uličkou a padacím mostem překonávala hradební suchý
příkop.
Roku 1730 dal František Leopold Lichnovský odstranit starou mohutnou věž, zbořit západní část objektu
a na renesančních základech postavit nový barokní zámek. Příkop byl zasypán, most zrušen a povrch
zámeckého parku osázen lípami. Za první republiky jej vlastnila šlechtická rodina Potocki. Bohužel tehdy
začal zámek chátrat a za německé okupace byl vyrabován. Po roce 1948 byl zámek nákladně
rekonstruován jak zvenčí, tak zevnitř, a začal sloužit městským a kulturním účelům. 17. ledna 1964 zde
však došlo k požáru. Střechy i krovy byly z 80 % zničeny, zdivo a klenby zůstaly bez větších škod. Zámek
nebyl až tak citelně poškozen, ale vinou podmáčení zdí začal mít velké statické poruchy. 7. 7. 1966 byl
zámek odstřelen. Škoda, zámek už na vlastní oči neuvidíme, takže vstáváme a pokračujeme dál. Procházku
končíme v bývalém zájezdním hostinci (dnes hotel Max) se osvěžující zmrzlinou.
/zdroj: hrady.cz/

19

A tak tu žijeme…

Aktivní dopoledne
15. září
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Stáří
autorka: jaroslava.anna

Stařičký muž jde po náměstí,
slunce mu sálá do vlasů.
Přemýšlí, kolik míval štěstí,
kolik prožil trapasů.
Jeho žena vstříc mu kráčí,
jak vánek chvějí se ji ramena.
Jediný pohled ten stačí,
poznala, na co manžel myslí a co to znamená.
Odchází oba možná domů
znaveni léty životem,
v dáli je slyšet lkaní zvonů,
psů teskné vytí za plotem.

Turnaj v ruských kuželkách
V úterý 20. září v Tančírně se utkalo 15 hráčů v 9. kole celoročního turnaje v ruských
kuželkách, v kterém opět podala paní Bártková Libuše skvělý výkon a získala již 3.
„pomyslnou“ zlatou medaili v letošním roce. Druhé místo obsadila paní Lukašíková
Anna s 39 body a třetí místo patřilo paní Horutové Eleonoře za 35 bodů.
Trochu předbíháme, ale ke dni, kdy vzniká tento článek zbývá odehrát do konce
celoročního turnaje pouze jeden turnaj a tak předkládáme průběžné pořadí hráčů na prvních pěti místech:
1. Bártková Libuše
432 bodů
2. Buš Jan
379 bodů
3. Grich Valentín
376 bodů
4. Mikušková Františka 373 bodů
5. Havlíčková Zdeňka
372 bodů
6. Válková Eliška
370 bodů
Součty bodů na těchto místech jsou velmi vyrovnané, takže namasírujte svaly a bojujte!!! Hodně štěstí!
21
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Porada uživatelů
21. září
Porada se týkala těchto bodů:

1. Na začátku porady se ředitelka s uživateli přivítala a představila novou uživatelku paní Gabrhelíkovou. Hned
na začátku byli uživatelé pozváni na pátek dne 30. 9., kdy proběhne loučení a zároveň představení nové paní
ředitelky Ing. Koláčkové.
2. Na dnešní poslední poradě by tak chtěla ředitelka zavzpomínat na dobu, kdy do Domova nastoupila. Dříve
byly špatné podmínky a to ve všech domovech. V Domově byl nemocniční režim, tykalo se, neklepalo se, byl
zde zápach z nepoužívání inkontinentních pomůcek. Pokoje byly i osmilůžkové, vybavení bylo strohé, lidé spali
na železných postelích. Za těch třicet let jsme udělali obrovský pokrok, k lidem se chováme důstojně a
přistupujeme k nim individuálně. Často se stává, že i přes to všechno nejsme s něčím spokojeni, nikdo z nás
však netrpí nouzí, buďme proto na sebe hodní, je dobré dát najevo spokojenost. Pro zaměstnance v přímé péči
je tato práce velmi náročná a to psychicky i fyzicky. Tato práce je velmi málo finančně ohodnocena, nyní je
bohužel situace taková, že je nedostatek pracovníků v přímé péči. V roce 1997 nás v Domově pracovalo celkem
30 zaměstnanců, nyní je nás 64.
2. Ředitelka také sdělila, že všechny budovy byly zrekonstruované, nově je postaven Domek a prádelna, kde
je zrekonstruována školící místnost. Jediná budova, která rekonstrukcí neprošla, je kancelář ředitelky. Mnoho
práce se také udělalo na zahradách v okolí Domova, poslední stavbou je altán s krbem.
3. V dalším bodě informovala ředitelka uživatele o konaných akcí.
- v úterý dne 27. 9. se koná zájezd na ranč do Hlučína
- 30. 9. v pátek proběhne za přítomnosti živé hudby rozloučení a zároveň přivítání nové ředitelky
- od 3. – 9. 10. probíhá týden sociálních služeb
- 5. 10. Den otevřených dveří, za hezkého počasí bude v altánku probíhat grilování za doprovodu harmonikáře,
odpoledne bude probíhat přednáška pro veřejnost o Dobré praxi v Domově a poté bude schůzka s příbuznými
- 6. 10. se koná ředitelská porada
- 7. 10. nás navštíví děti z mateřské školy, bude jim představena scénka zábavnou formou, jak se chovat k lidem
s onemocněním demence: ,,Když si dědeček nevzpomíná“.
4. Ředitelka dále sdělila, že se bude pokračovat ve výměně vstupních dveří do pokojů, na Staré Kuchyni
proběhne zateplování a následně nová fasáda.
5. Ředitelka se s uživateli rozloučila a sdělila, že bude nápomocná v případě potřeby.

Zapsala: Stoklasová Dagmar, soc. pracovnice
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Podzimní zájezd – Dětský ranč Hlučín
Ačkoliv název ranče se zdá být pro seniory nevhodný, opak je pravdou. „Dětský ranč“ vyplňuje volný
čas dětem, rodinám i seniorům bez rozdílu věku a zdravotního stavu.
V úterý 27. září jsme vyjeli za krásného
slunečného počasí. Během 40-ti minutové
jízdy jsme se ocitli v mlze, chladu a inverzi.
O co nevlídněji nás přivítalo počasí, o to
vřelejší bylo uvítání panem ředitelem a
autorem celého projektu. Dozvěděli jsme
se, že ranč je místem bez bariér, kde se dá
smysluplně vyplnit volný čas jak zdravých,
tak hendikepovaných dětí i dospělých.

Prostřednictvím hipoterapie pomáhá
dětem s dětskou mozkovou obrnou,
psychickými poruchami i poruchami
pohybového ústrojí a také dospělým po
centrální mozkové příhodě.
My jsme jízdu na koních nezažili, což
bylo určitě velmi líto paní Havlíčkové,
která byla na koně nejen natěšená, ale i
připravená. Vezla jim nasušený chléb.
Velmi nerada se s nimi loučila. Našim
seniorům se kromě koňů velmi líbily
lamy, kozy, ovce různých plemen, osli a velké množství drobného domácího zvířectva (králíci, husy,
kačeny, slepice, morčata). Ranč nás
provedl nejen českou vesnicí, ale ocitli
jsme se i v zákoutích Asie, Austrálie,
mezi indiány i u Egyptských pyramid.
V chladném počasí jsme byli moc rádi
za útulnou srubovou restauraci, kde
jsme se zahřáli nejen kávou a čajem, ale
někteří i něčím ostřejším. Společnost
nám dělaly děti z ostravské mateřské
školy, které zde jezdí pravidelně za
koníky na čerstvý vzduch.
Z ranče jsme odjížděli již za
slunečného počasí, které nás doprovázelo až domů. Chtěla bych zmínit, že kromě vstupného, přispěla
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většina našich seniorů i zaměstnanců do kasičky s dobrovolnými příspěvky na provoz a zvelebování ranče,
neboť ten nemá pravidelné dotace a dobrá myšlenka by se měla ocenit.
Chudá Dita

Pranostika na měsíc září

Září víno vaří
a co nedovaří, říjen dopeče.

Loučení s ředitelkou Mirkou
V pátek 30. září přišel den, kdy paní Miroslava Chodurová ukončila svou činnost ve funkci ředitelky a
žezlo odevzdala do rukou své nástupkyni paní ing. Pavlíně Koláčkové. Společně připravily pro uživatele
malé pohoštění s hudbou v Tančírně. Paní ředitelka ing. Koláčková Pavlína se uživatelům představila (i
když ji někteří znají, neboť v Domově
pracovala jako ekonomka). Slíbila
uživatelům, že se bude snažit pracovat
k jejich spokojenosti, aby se zde cítili
bezpečně a jako doma. Její dveře jsou
pro ně vždy otevřené. V příjemné
atmosféře společně poseděli při
skleničce vína a zákusku.
Zaměstnanci se s paní Chodurovou
rozloučili v Emauzích na hřišti a připravili
si pro ni vystoupení skupiny Beatles
v podání: Marty Martinátové, Renáty
Janíčkové, Dity Chudé a Bc. Dagmar
Stoklasové.
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Miková Edda
2. 7. 1943 – 73 let

21. 7. 1936 – 80 let
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Narozeniny v srpnu
oslavili

Jarošová Vlasta
1. 8. 1923 – 93 let

Voldánová Ivanka
12. 8. 1941 – 75 let

Tým Zdeněk
22. 8. 1946 – 70 let

Klezlová Irena
30. 8. 1938 – 78 let
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Maléřová Jarmila
9. 9. 1945 – 71 let

Hyvnarová Jana
17. 9. 1950 – 66 let
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Rozloučili jsme se

Humplíková Emma

18. srpna 2016

Lévová Jiřina

27. srpna 2016

Malénková Božena

15. září 2016

Modlitba starého člověka
Mám vrásky na obličeji a šedivé vlasy.
Nechci si stěžovat, ale tobě to, Pane, řeknu.
Je mi úzko ze stáří. Je mi jako bych se musel rozloučit,
nemohu žít naplno a musím zažívat,
že den po dni ztrácím sílu, ubývá mi vnější krása.
Byl jsem tak pyšný, že jsem se mohl srovnávat s mladými.
Nyní to cítím, poznávám, že toho nejsem schopen.
Musím se tomu smát, co jsem to chtěl.
Ale ty, Pane, říkáš:
„Kdo ve mne věří, tomu narostou křídla jako orlovi!“
Dej mému srdci sílu, přijmout život tak, jak ho posíláš.
Ne mrzutě, v žalostné večerní náladě,
ale vděčně a připravený ke všemu,
k čemu mě ještě chceš zavolat.
A k tomu mi dej sílu srdce. Amen.
sv. František Sáleský
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Přivítali jsme

V našem Domově jsme přivítali nové uživatele:
Poskytovaná služba: Domov pro seniory

Ambrožová Emilie

24.08.2016

Gabrhelíková Vlasta

07.09.2016

Trčková Drahomíra

26.09.2016

Vlček Josef

11.07.2016

Poskytovaná služba: Domov se zvláštním režimem

Žůrková Ludmila

12.07.2016

Kulíšková Zdenka

13.07.2016

Střípky z Domova
Potravinová sbírka
Domov Odry se zapojil v době od 14. do 18. října do potravinové sbírky pořádané Potravinovou bankou
v Ostravě, z. s. společně s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje v rámci akcí k Mezinárodnímu dni za
vymýcení chudoby. Zaměstnanci společně s uživateli přispěli potravinami o váze 308,6 kg v hodnotě 11 047,Kč. Sbírkou potravin jsme pomohli uživatelům sociálních služeb Společně – Jekhetane, o. p. s.
Děkujeme všem zaměstnancům a zvláště uživatelům, kterým osud těchto lidí není lhostejný a zapojili se do
sbírky: Gacíkové Herlindě, Gabrhelíkové Vlastě, Michalskému Josefovi, Klezlové Ireně, Šumské Anně, Valkové
Elišce, Fardové Anně, Mlčochové Vlastě, Hamerníkové Boženě, Havlíčkové Zdence, Chmelové Aurélii,
Gaberové Jarmile, Ryckové Boženě, Istelové Elišce, Kajšové Vlastě, Theodorové Vlastě, Horákové Ilse,
Zavadilové Jarmile, Videckému Ladislavovi, Lukašíkové Anně, Jaklové Štěpánce, Červenkové Markétě,
Vodičkové Anděle, Slováčkové Anně, Hrčkové Marii, Fabíkové Marii, Purmenské Zdeňce, Josefovi a Marii
Onhaiserovým, Jarošové Vlastě, Chrástecké Marii a Maléřové Jarmile.
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Na co se můžete těšit
3. listopadu
navštíví náš Domov manželka prezidenta ČR Ivana Zemanová
14. listopadu
Senior Dance
29. listopadu
přednáška Městské policie
5. prosince
Mikulášská zábava
9. prosince
Klub vaření – pečení perníků
12. prosince
vystoupení dětí z MŠ Jakubčovice
16. prosince
vystoupení „Duo Burdych“
20. prosince
vystoupení dětí ze školní družiny při ZŠ Komenská Odry
21. prosince
vystoupení dětí z mateřské školy v Odrách

V týdnu se koná:
Klepárna, čtení z novin, výtvarný klub, cvičení s overballem, reminiscence,
smyslová aktivizace, vycházky, smyslová zahrada, trénování paměti, mše

Jednou měsíčně:
turnaj v ruských kuželkách, Klub vaření, canisterapie
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Luštěte s námi
Tajenka z minulého čísla časopisu zní: „…patnáct let myslí, že je hlava rodiny“.
Šťastnou výherkyní tohoto kola se stala paní Horutová Eleonora a od paní ředitelky obdržela
dárkový balíček.

Jak jste dopadli?
Osmisměrka: Kotel
Luštěte s námi – jazykolam: 1a, 2b, 3a, 4a, 5c, 6a, 7a, 8a
Přísloví: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. Trpělivost přináší růže.

Redaktor: Vyrubalíková
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Soutěžní křížovka
Vyluštěnou tajenku odevzdejte personálu do 31 . 1. 2017. Vylosovaný luštitel se může těšit na dárkový balíček.
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