Domov Odry, příspěvková organizace
Hranická 410/56, 742 35 Odry
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A tak tu žijeme…

O patronát nad naším Domovem požádala Miroslava Chodurová (bývalá ředitelka DO) manželku
prezidenta České republiky paní Ivanu Zemanovou. Aby se stala naší patronkou, jsme si přáli hlavě
proto, že náš Domov obohatila nejen darem v podobě terapeutického robota (který je zatím jediný
svého druhu v ČR), ale i svou lidskostí, skromností, empatií a obrovským charismem. Pro uživatele i
zaměstnance se stala nejoblíbenějším a nejžádanějším hostem. Po čtvrté návštěvě v Domově
Odry si troufáme říct, že paní Zemanová se u nás cítila vždy dobře. Velice si vážíme její přízně a byli
jsme potěšeni, že paní Zemanová žádost vyslyšela a záštitu nad Domovem Odry s radostí přijala.
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Seznamte se
Rádi bychom Vám představili zaměstnance, kteří nastoupili do Domova v uplynulém čtvrtletí. Všechny tři
děvčata nastoupila jako pracovnice v sociálních službách.
Prosím, seznamte se…

Polcíková Dagmar
Dagmar využívá zkušenosti, které získala v příspěvkové organizaci
Domov Vítkov.
Jak se jí tu líbí?
Mám ráda práci s lidmi, ráda si s nimi povídám.

Vyrobíková Lucie
Pro Lucku je povolání pracovníka v sociálních službách nové. Dosud
pracovala jako prodavačka.
Jak se jí u nás líbí?
Jsem v Domově spokojená, práce s lidmi mě baví.

Sýkorová Andrea
Andrea už v minulosti v našem Domově pracovala v prádelně. Po patnácti
letech se do Domova vrátila, aby načerpala nové zkušenosti v profesi
pracovnice v sociálních službách.
Jak se jí u nás líbí?
Prostředí Domova je tady úžasné. Jsem mile překvapená, jak se to tady
změnilo k lepšímu. S kolektivem jsem spokojená, spoustu děvčat si ještě
pamatuji z doby, kdy jsem tu pracovala.
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Canisterapie
Dne 3. ledna navštívil náš Domov pan Došek
se svými fenami. Canisterapie je u uživatelů
velmi oblíbená. Užívají si mazlení se psy, a
také polohování, při kterém se prohřívají a dochází k celkovému
zklidnění. Polohování se používá především u uživatelů
s křečemi nebo třesem. Uživatelé se ukládají do příjemné polohy
vedle psa nebo na něj. Potíže se pak zmenšují, nebo dokonce na
čas úplně ustanou. Při hlazení si uživatelé procvičují jemnou
motoriku a při pohledu do psích očí se jim vždy zvedne nálada.
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Cvičení na Klepárně

Ve středu 4. ledna jsme se protáhli při cvičení na
„Klepárně“. Při tomto cvičení Marta s Renátou využívají
různé pomůcky. Cvičení je prokládáno tréninkem
paměti, vzpomínáním a hrami.

Člověče, nezlob se
K pravidelným aktivitám patří i společenské hry. 6. ledna jsme si zahráli hru, která byla dříve součástí
každé domácnosti. Úkolem každého hráče je: projít figurkami celou cestu herního plánku a dostat všechny
své figurky do „domečku“ jako první. Uživatelé si při hře procvičí logické myšlení, jemnou motoriku a pobaví
se.
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Snoezelen

Dne 12. ledna se čtyři naše uživatelky si
užily
individuální
relaxační
terapii
v multismyslové místnosti Snoezelen. Tuto
místnost jsme vybavili na začátku roku 2015

světelnými efekty a vodním sloupcem.
Marta s Renatou uživatelky pohodlně
usadily, pustily videoprojekci, a při
tlumeném světle si s nimi povídaly.

Mistrovství Evropy v krasobruslení
Dne 25. ledna se uživatelé v doprovodu
pracovníků vydali do Ostravy na ME v
krasobruslení. Byl to pro ně velký zážitek. A to
nejenom samotné vystoupení, ale i velikost
arény, kde se mistrovství konalo. Nikdy nic
podobného neviděli. Shlédli krátký program

žen. Velmi se jim vše líbilo a vychutnávali si
neskutečnou atmosféru a hlavně velké ovace
při úspěšné jízdě naší reprezentantky. Musíme
poděkovat
našemu
zřizovateli
Moravskoslezskému kraji, který nám zajistil
zdarma vstupenky na tuto akci.
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Sněhové radovánky
Letošní zima si se sněhovou nadílkou dala na čas, ale
nezapomněla na ni. Ve čtvrtek 2. února za pomoci uživatelek
z ALDy jsme postavili dva sněhuláky. Bohužel radost nám
dlouho nedělali, protože se oteplilo a sníh roztál.
Věděli jste, že
 stavění sněhuláka patří mezi poměrně staré tradice.
Kdy lidé začali stavět sněhuláky, není známo, ale
první písemná zmínka pochází z 16. století přímo od Shakespera.
 největší postavený sněhulák v České republice byl postaven v Dlouhé Třebové roku 2005 a
měřil8,52 metrů, měl 1,8 m dlouhý nos a 16 m dlouhou šálu. Na jeho stavbě pracovalo 30 lidí za
pomocí lehké a těžké mechanizace.
 pravděpodobně největší
sněhulák na světě byl
postaven v únoru 1999
z těměř 5700 m3 sněhu
v americkém Bethelu. Měřil
34,5 metrů a byl zapsán do
Guinnessovy knihy rekordů.
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Přátelský turnaj
Protože naši uživatelé velice rádi hrají
ruské kuželky, uspořádali jsme 6. února
přátelský turnaj, na který jsme pozvali
klienty denního stacionáře „Škola života“
z Nového Jičína. Po uvítání hostů a po
malém občerstvení proběhlo zahřívací
kolo a vyjasnily se pravidla hry. Poté se
družstva vrhla do hry s obrovským
zápalem. Hráči byli povzbuzováni
ostatními k co nejlepším výkonům. Nálada
byla veselá a hodně jsme se pobavili a
nasmáli. Během hry jsme si povídali o tom,
jak se nám žije a co všechno se kolem nás děje. Pro pobavení hráčů si kuželky zahráli i zaměstnanci. Účastníci
„přáteláku“ se snažili - seč mohli. První místo získala naše uživatelka, zkušená „matadorka“, paní Libuše
Bártková, druhé místo obsadil náš uživatel pan Valentin Grich a třetí místo si odvážel pan David Kůr ze
stacionáře „Škola života“. Vítězové
obdrželi diplomy a ceny. I přes
vyhlášení těch nejlepších se vítězem
stal každý hráč, který se zúčastnil. A
proto i ostatním, kteří nestanuli na
stupních vítězů, byla předána drobná
pozornost.
Bylo to vyvedené
dopoledne a určitě nebylo poslední.

Turnaj v ruských kuželkách

Letošní celoroční turnaj v ruských kuželkách jsme zahájili 7. února. V Tančírně se sešlo 14 hráčů, aby
změřili své síly. Nejlépe se v tomto kole dařilo panu Bušovi, který svými 41 body obsadil první místo. Druhé
místo patřilo paní Havlíčkové Zdence za 39 bodů a na třetím místě se umístila paní Mikušková Františka s 37
body. Vítězům blahopřejeme a všem hráčům přejeme úspěchy v dalších kolech.
9
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Výtvarný klub

8. a 14. února jsme se ve výtvarném
klubu pustili do práce s keramickou
hlínou. Pod šikovnýma rukama našich
uživatelek vznikaly pěkné srdíčka.

Prodej textilu
Ve středu 15. února přijel do našeho Domova prodejce textilu. Uživatelé si tak mohli nakoupit potřebné
oblečení v areálu Domova.

Smyslová aktivizace
téma: brambory

Ve čtvrtek 16. února jsme se sešli v Tančírně na
smyslové aktivizaci. Tématem dnešní aktivizace
byly všem dobře známé brambory, a abychom
mohli opravdu zapojit všechny smysly, bylo
součástí této aktivizace smažení bramborových
placek. Uživatelky se s chutí pustily do práce a
zatím co loupaly a strouhaly brambory, sledovaly
na interaktivní tabuli film o pěstování a zpracování
brambor. Téměř všechny měly zahrádku, kde
brambory samy pěstovaly a tak bylo o čem
10
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povídat. Nálada byla výborná, a aby
se všem dobře pracovalo, paní
Jochcová zazpívala svou oblíbenou
písničku. Paní Hyvnarová a Jochcová
se ochotně ujaly smažení a Tančírnu
provoněly bramboráky. Příjemnou
tečkou za dnešní aktivizací byla jejich
konzumace. Opravdu se povedly!

Ples se vydařil

Únor bývá obvykle dobou plesů. Také naši
uživatelé 22. února měli možnost pobavit se na
plese v Domově, který má již mnohaletou tradici.
Paní ředitelka Ing. Koláčková zahájila ples v 15,30
hodin a srdečně přivítala přítomné uživatele a
jejich příbuzné. Zároveň poděkovala všem
sponzorům, kteří letošní ročník plesu velmi štědře
podpořili a díky nim se uživatelé mohli těšit na
bohatou tombolu.
Pro všechny přítomné bylo připraveno
pohoštění, ke kávě se podával výborný moučník,
na stolech si mohli vybrat z jednohubek a koláčků a
k večeři si pochutnali na bramborovém salátě s kuřecím řízkem. K poslechu a tanci hrál pan Stanislav Zelinka
11
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a v pauze mezi tanci se o zábavu postarala
slečna Marie Mičulková, která uživatelům
předvedla ukázku břišního tance a poté i
ukázku irských tanců. Následovalo
vystoupení tanečního kroužku pod
vedením
paní
Renaty
Janíčkové.
Vystoupení se uživatelům velmi líbilo. Po
večeři proběhlo vylosování tomboly.
Uživatelé spokojeně odcházeli z plesu se

svou výhrou, neboť je zvykem, že v tombole
vyhraje úplně každý uživatel. Uživatelé si ples
velmi užili a už se těší na další.
Rádi bychom touto cestou poděkovali
dětem z Centra volného času z Oder, které
Domovu darovaly zápichy do květináčů a
svícny, které byly ozdobou tanečního sálu.
Poděkování patří také všem pracovníkům,
kteří se podíleli na přípravě této akce.
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Luštěte s námi
Myslíte, že zapomínání automaticky patří ke stáří, Vůbec ne! Je ale třeba paměť trénovat. Podle odborníků
dokonce už od 25 let!
Doplněním dvou písmen vytvořte slova.

. . D
. . BĚ
. . MÁN
. . BOTA
. . MANCE

Vytvoříte ze zadaných písmen během minuty alespoň 7 slov v prvním pádu čísla jednotného?

K
Výtvarný klub
28. února pokračujeme v Tančírně v práci v naší keramické dílně. Výrobky z minula máme vypálené a tak
pečlivě glazujeme.
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Turnaj v ruských kuželkách
Ve středu 1. března se v Tančírně odehrálo únorové kolo celoročního turnaje v ruských kuželkách. Z celkem
17 hráčů si nejlépe vedla paní Horutová. Podařilo se jí nahrát 40 bodů. Druhé místo tohoto kola patří panu
Bušovi za 38 bodů a třetí místo obsadila paní Havlíčková Zdeňka s 37 body. Na regulérnost tohoto kola
dohlédl pan Kolář, za což mu děkujeme. Vítězům blahopřejeme a přejeme všem hráčům hodně úspěchů a
pevnou ruku v dalších kolech turnaje.

Beseda s žáky základní školy
V úterý 7. března navštívili náš Domov žáci
základní školy Pohořská. Pro naše uživatele si
připravili krátké hudební vystoupení a řadu
otázek. V úvodu této besedy paní Chodurová
žáky seznámila s historií našeho Domova a paní
ředitelka Koláčková s jeho současností. Žáci
vzpomněli návštěvu velvyslankyně Čínské lidové
republiky. V této souvislosti jsme nemohli

opomenout první dámu České republiky Ivanu
Zemanovou, od níž jsme dostali darem
robotického tuleně Iva. Dále žáky zajímalo
srovnání dnešní doby a doby jejich mládí nebo
co by dnes udělali jinak. Naši uživatelé se také
těšili na toto setkání a paní Havlíčková
přinesla sebou fotografie z dob svého mládí,
které prožila na Slovácku. Žákům na
fotografiích ukázala „Jízdu králů“. Na závěr se
žáci mohli pomazlit s naším tuleněm Ivem.
Vzkaz paní Havlíčkové zaměstnancům: „Navštivte Vlčnov v období 26. až 28. května, kdy se koná Jízda
králů. Nebudete litovat!“
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Vypadáš skvěle
Další příležitost k posezení u
výborného moučníku s kávou a
skleničkou vína se naskytla 8. března,
kdy naše uživatelky společně v Tančírně
Domova oslavily Mezinárodní den žen.
Vítaným zpestřením této akce bylo
vystoupení Anežky Horákové, která si
s uživatelkami
zazpívala
lidovou

písničku Jarmily Šulákové a na píseň Petra Muka „Tančíš
sama“ předvedla balet. Hlavním bodem programu však
každoročně bývá oblíbená akce „Vypadáš skvěle“, kdy se
Tančírna na čas promění v kosmetický a kadeřnický
salon. Pracovnice Domova vybraly pět uživatelek, které
načesaly a nalíčily. Uživatelky se ocitly v roli modelek.
Poté probíhalo focení, při kterém v letošním roce
asistovali pes Bublina a kočka Šimi. Věříme, že se našim
uživatelkám program tohoto dopoledne líbil a že si ho
užily. Při odchodu každá uživatelka obdržela růži.
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Smyslová aktivizace
téma: bramborová polévka
15. března jsme na Staré kuchyni
navázali na smyslovou aktivizaci z 16.
února a dále jsme rozvíjeli téma
brambor. Z této suroviny, která se
v našich končinách pěstuje od
nepaměti, lze uvařit spoustu jídel a
tak jsme zapátrali v receptech a volba
padla na bramborovou polévku.
Než se uživatelé pustili do její
výroby, Iveta všem trochu zamotala
hlavu ochutnáním jejich marmelád.
Úkolem uživatelů i personálu bylo

určení druhu ovoce, z kterého jsou
marmelády uvařeny. Vůně ani chuť
příliš nenapověděly, protože se
jednalo o méně obvyklé ovoce. První
marmeláda byla uvařena z kdoulí a
druhá z arónie (černého jeřábu).
Uživatelé se s nadšením pustili do
vaření a brzy se po jídelně na Staré
kuchyni linula vůně majoránky a
česneku. Polévka byla výborná.

Kdouloně kdysi nechyběly na žádné zahradě. Naše babičky voňavé kdoule připomínající
žlutá jablka využívaly v kuchyni i v domácnosti.
Ve starověkém Řecku patřila kdouloň k rostlinám přiřčeným bohyni Afroditě a věřilo se,
že plody kdouloně působí jako afrodiziakum. Proto bývali tímto symbolem zdraví a
plodnosti obdarováváni snoubenci.
Kdoule obsahuje spoustu vitamínů (především vitamín C a skupinu vitamínu B) a
minerálních látek jako zinek, železo, draslík, vápník atd. Působí pozitivně na trávicí ústrojí,
lze jí použít proti průjmu. Pomáhají i proti bolestem v krku a při špatném dechu.

16

A tak tu žijeme…

Klub vaření
16. března se v Tančírně konal klub vaření.
Z brambor se dá připravit plno jednoduchých a
přitom dobrých jídel. Pro dnešní den jsme vybrali
bramborové smažené lupínky. Uživatelky brambory
oloupaly a nakrájely na plátky hrubé 0,5 cm. Osmažily
je ve větší vrstvě oleje a posolily. Báječně chutnaly a
zmizely rychle z talířků.

Poslechová činnost
Edith Piaf
17. března představila studentka SP a SZŠ Anežky České v Odrách slečna Monika Běhunková francouzskou
zpěvačku Edith Piaf. Za příjemných tónu jejích skladeb, sledovali uživatelé na interaktivní tabuli záběry
z Francie a na stole, na talířích byly připravené nakrájené čerstvé croissanty – typické pečivo pro Francii.
Uživatelé se dozvěděli zajímavosti ze života slavné šansoniérky a díky vůni levandule si mohli přičichnout vůni
Francie.
Ze života Edith Piaf
Narodila se 19. prosince 1915 v pařížské čtvrti Belleville, kde tehdy žilo mnoho
imigrantů. Údajně přišla na svět na chodníku v Rue de Belleville, číslo 72. Rodiče
Édith brzy opustili, a tak nějakou dobu žila s babičkou z matčiny strany, Emmou
(Aïcha) Saïd ben Mohammedovou. Předtím než její otec, pouliční akrobat, v roce
17
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1916 vstoupil do francouzské armády, aby bojoval
v první světové válce, vzal ji ke své matce, která
vedla v Normandii nevěstinec. Tamní prostitutky
se o Édith pomáhaly starat.[3]
V r. 1935 ji objevil na ulici majitel baru Louis
Leplée. Ten ji uvedl na scénu pod jménem Môme
Piaf. Poté žije a spolupracuje s textařem R.
Assoem. První triumf slaví v r. 1937 na scéně A.B.C.
Po druhé světové válce se stává nejpopulárnější
francouzskou zpěvačkou doma i v zahraničí. Po r.
1949, kdy při letecké nehodě zemřel boxer Marcel

Cerdan, její životní láska, začínají narůstat její problémy s
alkoholem a drogami. V r. 1962 se provdala za zpěváka Théa
Sarapa. Kromě něho pomohla na scénu i dalším interpretům
(Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, Yves Montand, Georges
Moustaki). Zemřela v říjnu 1963.
zdroj: www.osobnosti.cz

Eifelova věž

Francie
Francie je země šampaňského a několika set druhů sýrů, země posetá malebnými zámky, uspěchanými
velkoměsty a starobylými městečky. Rozdíly mezi severní a jižní částí, mezi městy a venkovem jsou hluboce
zakořeněny. Srdcem země je Paříž se svými lákadly, ale samotná Francie je rozmanitější. Většina území
Francie se nachází v západní Evropě, ale Francouzskou republiku tvoří i tzv. zámořská Francie, která
zahrnuje území v Karibiku, Indickém oceánu, Oceánii, ale také severní a jižní Americe. Mezi největší lákadla
této země patří kromě Paříže francouzské Alpy, Provance s lány levandule či Azurové pobřeží.
zdroj: www.tripzone.cz

Provance
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Návštěva výstavy obrazů

V pátek 17. března jsme spojili
procházku
oderskými
uličkami
s návštěvou informačního centra. Téměř
celý březen zde probíhala výstava
obrazů Lumíra Moučky a Davida
Bartoně. Společným tématem obrazů
byla „krajina“.

Výtvarný klub
20. března se konal v Tančírně výtvarný klub. Velikonoce se kvapem blíží a tak naši uživatelé
odložili práci s keramickou hlínou a pustili se do výroby velikonočních přání. Aby letošní
přáníčka byly originální, udrátkovala Iveta Rašková 80 ptáčků.
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Klub vaření
Vaření patří ke každodenní činnosti
hospodyněk a tak není divu, že uživatelé Domova
(nejen ženy) se na každý klub vaření mimořádně
těší. Tentokrát se uskutečnil 21. března v jídelně
na Staré kuchyni. Z receptů jsme vybrali
bramborové plátky, protože uživatelé na Staré kuchyni je ještě
nevařili. Polovinu plátků jsme usmažili v oleji a druhou polovinu upekli
v troubě.

Bowlingový turnaj

21. března s pozvánkou v kapse
zamířili uživatelé v doprovodu Marty
a Jany Divínové na bowlingový turnaj
do Nového Jičína. Turnaj pořádal
denní stacionář Škola života.
Účast byla velká, proti sobě hrálo
přes 30 hráčů z Domovů pro seniory
a Chráněných dílen.
Většina

účastníků byla z chráněných zařízení a jednalo se o
mladé lidi plných síly a radosti ze hry. Náš Domov
reprezentovali paní Jana Hyvnarová a pan Grich
Vlalentín.
Nad naše očekávání se Jana Hyvnarová dostala do
finále mezi mladé a zdatné chlapce, kteří jí velmi
fandili a obdivovali. Jana se sice na stupně vítězů
nedostala, přesto nás její výkon ohromil. Po
příjezdu byl Janě Hyvnarové předán děkovný list za
úspěšnou reprezentaci našeho Domova.
Oba naše uživatele soutěže baví a už teď se těší na turnaj v šipkách, který bude probíhat na podzim a již
po několikáté jsme zvanými a vítanými účastníky.
Marta Martinátová
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Porada s uživateli
Zápis z porady konaných na jednotlivých budovách ve dnech 21., 22. a 23. března 2017
Přítomni:

Uživatelé: 33
Zaměstnanci: ředitelka Domova, sociální pracovnice

Porada se týkala těchto bodů:

1. Ředitelka v prvním bodě zhodnotila loňský rok, který byl pro nás dobrý. Hospodaření bylo vyrovnané,
hospodářský výsledek byl 0. Vyměnilo se mnohé opotřebované vybavení, nakoupil se např. nábytek, skříně,
nádstavce, čističky vzduchu, invalidní vozíky, venkovní nábytek i pomůcky pro personál a to v hodnotě 1095
tis. Kč. Opravy majetku a vybavení v hodnotě 1150 tis. Kč, proběhla výměna pokojových dveří a osvětlení,
koupelny a na vile a další.. Z investičních prostředků byly zakoupeny 2 zvedáky (1 ks za 67,4 tis. Kč), kopírka
87 tis. Kč, sporák za 85 tis. Kč atd. V loňském roce jsme postavili přístřešek s grilem a posezením, který stál
Kč 455 tis.Kč, přístřešek můžete využít v letních měsících ke grilování s rodinou. Celkové náklady organizace
činily 26 mil. 981tis., průměrné měsíční náklady na jednoho uživatele činí celkem Kč 29 200,--Kč. Platíte si za
ubytování, stravu a za poskytovanou péči PnP, přesto
to nestačí na pokrytí nákladů. Dotacemi nás financuje
zřizovatel MSK, Ministerstvo práce a sociálních věcí. O
příspěvek na činnost nebo dar žádáme obecními úřady
a sponzory. Získané finanční dary činily 127 tis. Kč a
věcné 108 tis. Kč. V roce 2016 proběhla spousta akcí.
Domov Odry oslavil 60. výročí vzniku. Po čtvrté nás
navštívila paní Zemanová, která křtila knihu: Černá
kronika, aneb ze soudních síní. Paní Zemanová k 1. 1.
2017 převzala záštitu nad naším Domovem.
nová kuchyňská linka na Staré kuchyni

2. Ředitelka v dalším bodě hovořila o roce letošním. Zatím nevíme, jaký rok 2017 finančně bude, zatím nám
byly přislíbeny dotace nižší o 1 400.000,-- Kč oproti žádosti. Budeme žádat sponzory a obecní úřady o
příspěvky na provoz. Udělali jsme již nějaká opatření, zvýšili jsme ceny za ubytování a stravu, ale i tak nám
stále ještě chybí asi 1 000.000 Kč. V letošním roce jsme již získali dary ve výši 40.000,--Kč. Dne 29. 3. jede
ředitelka na kraj, kde se budou řešit finance na letošní rok. Letos budeme dělat pouze nevyhnutelné opravy,
musíme šetřit energiemi, vodou i topením. Během roku se opět chystá spousta akcí pro uživatele. V nejbližší
době nás čeká barvení vajíček, přijdou se podívat i děti. Budeme se snažit o větší spolupráci s dětmi z Centra
volného času, během roku se bude pokračovat v besedách s žáky 8. tříd základní školy. Jedna beseda již
proběhla a byla velmi zdařilá. Žáci se ptají na zkušenosti a zážitky seniorů, mají vždy nachystané vystoupení.
V květnu nás čeká zájezd, pokud má někdo nápad, kam bychom mohli, tak ať ho sdělí. Zatím máme v návrhu
Davidův mlýn.
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Tipy uživatelů: paní Theodorová Z. by chtěla do Ostravy do ZOO, pí. Hyvnarová měla tip Hostýn, ZOO v
Olomouci a muzeum Kopřivnice.
Pracovníci se snaží dělat různé akce, ale pokud má někdo nějaký tip co chybí prosím, ať to sdělí. Chceme, aby
se do aktivizací zapojovala více i přímá péče, chceme, aby jste se dostali více ven, do města. Pokud budete
mít zájem o nákup ve městě, nebo jen procházku, prosím sdělte to, a budeme se to snažit naplánovat, aby
Vám bylo vyhověno (samozřejmě vždy záleží na aktuálních možnostech personálu). Pí. Voldánová by měla
zájem o vycházku do města. Tento rok již proběhl tradiční ples, který se konal 22. 2., akce byla zdařilá, dostali
jsme mnoho sponzorských darů a tak byla velmi bohatá tombola. Dne 8. 3. se k Mezinárodnímu dni žen
konala tradiční akce „Vypadáš skvěle“, všem se akce moc líbila. Ředitelka informovala uživatele o
reprezentaci p. Gricha a pí. Hyvnarové na bouwlingu v Novém Jičíně. Příští týden nás čeká canisterapie a
nově každý čtvrtek bude docházet dobrovolnice pí. Mergentalová, která povede klub zpívání. V květnu nás
čeká výstava v Informačním centru k příležitosti 100. narozenin pí. Červenkové. O tom co se děje v Domově
informujeme v Oderském zpravodaji a také každý rok musíme napsat „Výroční zprávu“, kde shrnujeme vše,
co se v roce událo vč. hospodaření apod. Zpráva je předána našemu zřizovateli, je k nahlédnutí i na webových
stránkách Domova. Pokud by jste měli zájem, máte možnost do ní nahlédnou, je k dispozici na budovách.
Byly upraveny i webové stránky organizace www.ddodry.cz, jsou přizpůsobeny seniorům, lze zvětšit písmo,
je tam spoustu informací o tom, co se v Domově děje.

3. V dalším bodě se ředitelka dotazovala ohledně stravování. Všichni uživatelé jsou velmi spokojeni. Paní
Valková by si přála méně masa, paní Havlíčková by byla raději za více řízků, paní Theodorová Z. by chtěla, aby
se méně solilo a paní Staufčíková si přeje méně mastit. Jídelníček by měl být pestrý, je možnost výběru,
kuchařky nevaří z polotovarů a snaží se zapojit do jídelníčku i novinky. Taky mají možnost změnit si přílohu,
pokud nejedí třeba rýži. Uživatelé se mohou vyjádřit k jídelníčku i na stravovacích schůzkách. Porce jsou
dostatečně velké.
4. Ředitelka se dále věnovala problematice chybějícího personálu. V dnešní době je velká zaměstnanost a o
sociální služby z důvodu nízkého ohodnocení není zájem. Pí. Theodorová Z. se dotazovala, zda zaměstnanci

22

A tak tu žijeme…

dostanou více peněz. Ředitelka sdělila, že je navržena vyhláška, podle které by mělo dojít od 1. 7. k navýšení
platů, ale zatím nejsou potřebné finance.
Loni byla velká nemocnost 10%, někteří odešli na mateřskou a do důchodu, z tohoto důvodu byli přijati noví
zaměstnanci. Ředitelka prosí všechny o trpělivost při zaučování těchto nových zaměstnanců.
5. Ředitelka všem připomněla možnost stěžování. Pokud bude mít někdo nějaký problém, nebo s něčím
nebude spokojen, je dobré to hned říct a my se budeme snažit o nápravu. Ředitelka také poprosila kuřáky,
aby nedopalky od cigaret dávali do popelníku. Ředitelka dále uživatelům připomněla, že jsou neomezené
návštěvy, pokud budou chtít mít soukromí, můžou využít jídelny a také zahrady Domova. Údržbáři budou
v nebližší době dávat lavičky ven. V loňském roce skončila pí. Chodurová, ale stále ještě do Domova dochází
pomáhat, patří jí velké poděkování.
6. Ředitelka se dotázala uživatelů, zda mají nějaké připomínky, či dotazy. Uživatelé projevovali spokojenost
s péčí i ochotu personálu.
Pí. Skřehotová by chtěla poděkovat vedení Domova, za to jak se o ni všichni starají, že jí chodí číst, což je pro
ni velice důležité a také děkuje za lupu, díky které si může číst i sama. Děkuje také rehabilitačním pracovnicím,
které jí moc pomohly.
Paní Hyvnarová také děkuje všem pracovníkům za péči.
Paní Rycková sdělila, že již potřebuje větší pomoc při péči a proto by chtěla, pokud pojede k lékaři doprovod.
Paní Kajšová by byla také ráda, když pojede k lékaři, aby měla doprovod, špatně se v nemocnici orientuje.
Paní Istelová by chtěla poděkovat Leoně, za to že ji vždy předem informuje, pokud jede na nějaké vyšetření
i ostatní uživatelé se připojili a sdělili, že je to pro ně velmi důležité, potřebují se na to psychicky připravit.
Paní Istelová by si také přála, aby akce které se konají, byly vyvěšeny i na nástěnkách.
Paní Theodorová Z. poprosila ředitelku, aby zjistila, proč se musí sama objednat na bolesti do Ostravy,
protože když se tam dovolá tak chtějí hovořit s lékařem. Ředitelka sdělila, že se zeptá pí. Kolečkové.
7. Ředitelka se dotázala, zda by se porady mohly konat takto na budovách v jídelně, všem uživatelům se to
tak líbilo a souhlasí, aby se porady konaly na každé budově zvlášť v menší skupince. Kdo špatně slyší a mohlo
mu něco uniknout z porady, bude dostávat kopii zápisu z porady. Se všemi se ředitelka rozloučila, poděkovala
za účast a sdělila, že pokud s ní bude chtít někdo hovořit, tak stačí vzkázat po personálu. Ale p. ředitelka si
bude uživatele obcházet a ptát se, zda jsou spokojeni nebo s čím jim může pomoci. Nakonec popřála dobrou
chuť k obědu.
Zapsala: Stoklasová Dagmar, soc. pracovnice
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Ze života Karla IV.
22. března přijel pan Andělín Kvapil potěšit uživatele přednáškou o Karlu IV.
Připomenul jeho život a dobu, ve které žil.

Český a římsko-německý král a císař Svaté říše římské Karel IV. se narodil jako
Václav v roce 1316 v Praze Elišce Přemyslovně a jejímu muži, českému králi Janu
Lucemburskému. V čase raného dětství pobýval budoucí král střídavě na hradech
Křivoklát a Loket. Coby sedmiletý byl v roce 1323 z rozhodnutí otce vyslán do
Francie na výchovu ke královskému dvoru. Zde přijal při biřmování jméno Karel po strýci, kmotrovi a
francouzském králi Karlu IV. Sličném. Zároveň byl v tomto mladém věku zasnouben a oženěn se stejně starou
Blanou z Valois. Po svatbě byly obě děti rozděleny – Blanka žila v Lucembursku, Karel v Paříži. Dostalo se mu
nejlepšího vychování i škol – učil se číst a psát, drtil latinu a francouzštinu a vzdělával se i v základech
scholastické teologie.
V roce 1333 se Karel jako osmnáctiletý na žádost předních českých pánů konečně vrátil do Prahy. Jelikož
tehdejší král Jan Lucemburský trávil většinu času v cizině, Čechy se v tomto čase nacházely v neutěšeném
stavu, víceméně v područí šlechty. Tento problém
začal řešit až mladý Karel, a to s pomocí spřízněných
českých pánů. Král Jan mu okamžitě přidělil titul
markraběte, čímž mu dal svým způsobem vladařské
pravomoci. A Karel se začal činit: sehnal peníze,
částečně splatil otcovy dluhy, vykoupil zpět některé
hrady (Křivoklát, Týřov, Veveří atd.) a zahájil opravy
Pražského hradu. V roce 1334 za Karlem přijela i jeho
manželka Blanka a o rok později se jim narodila dcera
Markéta Lucemburská. V tom čase to ale mezi
samostatným markrabětem a jeho otcem králem Janem
začalo jiskřit, což bylo částečně zapříčiněno i zásluhou intrik
šlechty, která se obávala nástupu panovnické moci – Karel
sice králem nebyl, ale rozhodně jako král konal. Když se
chodpil oručnické vlády v Tyrolsku, Jan uvedl na královský
trůn svou novou manželku. Ta ale byla v hlavním městě
neoblíbena: Pražané spíše vzdávali poctu Karlově ženě
Blance. Nakonec ale otce a syna spojilo nebezpečí hrozící
ze strany císaře Svaté říše římské Ludvíka Bavora. Jan
v roce 1341 na zasedání zemského sněmu dokonce
doporučil, aby po jeho případné smrti usedl na jeho trůn
právě syn Karel.

Nejen hradu věnoval Karel IV. svou pozornost. Také
Hradčany a podhradí, dnešní Malá Strana, byly
součástí jeho urbanistických plánů. Původní
městečko Hradčany představovalo stejně jako Menší
Město pražské důležitou přístupovou cestu i
obchodní zázemí císařské rezidence. Malostranské
podhradí tvořilo díky sídlu arcibiskupa svatého Jana
Jeruzalémského (kostel Panny Marie pod řetězemi)
důležitou oporu Karlovy moci. Pro rozvoj města však
bylo potřeba spojit oba Vltavské břehy dohromady. I
tento úkol Karel IV. zvládl bravurně.

V roce 1342 se narodila Blance a Karlovi druhá dcera Kateřina Lucemburská. Ve stejné době se politická
situace Čech zlepšíla v tom smyslu, že nový papež Kliment VI. podporoval Jana a Karla v jejich politickém boji
s císařem Ludvíkem Bavorem. Karel pak návštěvou papeže docílil toho, že pražské biskupství bylo povýšeno
na arcibiskupství a Čechy přestaly podléha mohučské arciedézi, Prvním arcibiskupem se stal Arnošt
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z Pardubic. V roce 1344 Karel a Jan položili základní kámen ke stavbě Svatovítské katedrály. Nejdůležitější ale
bylo, že díky papeži byl v roce 1346 Karel poblíž Rhens u Rýna zvolen novým římsko-německým králem.

Chrám svatého Víta, Václava a Vojtěcha se stal nejen místem
korunovace českých králů a královen, ale také nejvhodnějším
prostorem pro uložení nově vytvořené Svatováclavské koruny
a dalších klenotů.
Mezi nejcennější část katedrály
patří Zlatá brána – slavnostní
vstup do chrámu z III. nádvoří,
ozdobená originální mozaikou
Posledního soudu s unikátním
zpodobněním císaře Karla IV. a
jeho manželky Alžběty
Pomořanské. Další panovníkův
portrét nalezneme v kapli sv.
Václava. Nádherná výzdoba i
odlišné pojetí architektury
zdůrazňují výjimečnost místa nad
hrobem sv. Václava.

Hned poté byla Francie napadena Anglií a
král Filip VI. požádal spojence o pomoc. Jan
Lucemburský v bitvě u Kresčaku padl, a tak
se Karel stal dvojnásobným králem –
k římskému přidal i trůn český. Korunovace
na českého krále proběhla v září 1347
novou královskou korunou. A jelikož
vzápětí tragicky zemřel jeho nepřítel Ludvík
Bavor, stal se Karel skutečným králem
římsko-německým.

V létě roku 1348 skonala po krátké nemoci
královna Blanka z Valois. V tom čase
neustávaly spory s potomky Ludvíka
Bavora, kteří prosadili volbu nového
římského protikrále, podporovaného
falckrabětem Rudolfem II. a Karel to vyřešil
tak, že si v roce 1349 vzal za manželku jeho
dceru, mladičkou Annu Falckou. Anna Falcká sice porodila Karlovi syna, ale Václav se nedožil ani dvou let. O
rok později královna spadla z koně a zlomila si vaz. Karel syna přislíbil Anně Svídnické, když však přišel o
manželku i o syna, vzal si Annu sám. Svatba s čtrnáctiletou Annou se konala v roce 1353 ve Svídnici, v témže
roce byla dívka korunována českou královnou, o rok později v Cáchách římskou královnou. V roce 1358
Karlovi Anna porodila dceru Alžbětu a v roce 1361 přivedla na svět syna Václava (pozdějšího českého krále
Václava IV.). Bohužel o rok a půl později královna ve svých 23 letech zemřela při dalším porodu, zároveň
zemřel i její potomek. Proto si v roce 1363 vzal Karel za manželku tehdy sedmnáctiletou Alžbětu
Pomořanskou (zvanou Eliška), která proslula velkou silou. Narodili se jim pět dětí, čtyři synové: Zikmund
(1368), Jan Zhořelecký (1370), syn Karel a Jindřich, kteří žili sotva rok, a dcera Markéta „Mladší“ Lucemburská
(1372). Karel měl v té době ale jiné problémy. V roce 1371 císař vtrhl do Braniborska a po dvouleté válce a
vítězství nad Otou V. toto markrabství připojil k zemím Koruny české. Bohužel v té době se jeho zdraví
zhoršovalo – trpěl dnou, neboli „nemocí králů“ a sužovaly ho velké bolesti. Po návratu císaře do Prahy
v dubnu 1378 došlo v Evropě k tomu, čeho se obával – církev měla dva papeže, jednoho v Avignonu, a
jednoho v Římě, přičemž si oba vzájemně nadávali do kacířů. Nemocný vladař s tím nestihl nic udělat, po
pádu si zlomil krček stehenní kosti a byl
upoután na lůžko. A v listopadu 1378 pak
král český, římsko-německý, burgundský a
císař Svaté říše římské Karel IV. ve své
milované Praze zemřel. Je pohřben
v sarkofágu v královské kryptě v chrámu
svatého Víta na Pražském hradě.
http://www.ceskatelevize.cz/lide/karel-iv/

Karlův most
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LUŠTĚTE S NÁMI
Na jednotce intenzivní péče
Přijde montér na jednotku intenzivní péče,
chvíli si prohlíží pacienty, všichni na
přístrojích, a pak povídá: „Pořádně se
nadechněte,…“ (dokončení je v tajence kriskrosu, která se čte v označených polích po
řádkách).
3: AKT, ARO, DUB, IDA, NOC, PAS, RET, SIR,
TÝM, TYP, VIA
4: KAKA, KASA, PĚRA, PERI, PIKA, SAPA
5: AJUGA, ANODA, EVINO, KAURI, KOKOS,
KOLEK, KOTEL, LOUKA, MALPA, OMEGA,
PESAR, TĚSTO
6: OPTIKA
7: HAVELOK, KALUMET, KORSIKA, LASTURA,
PATRIOT, SOUHLAS
8: AKUSTIKA, BAROMETR, DESATERO,
POLEMIKA, PRAVLAST, ŠKRALOUP

Pěvecký klub

23. a 30. března se konal pěvecký klub
s dobrovolnicí, paní Mergentalovou. Uživatelé si
zazpívali známé písničky. Klub bude probíhat každý
čtvrtek.
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Canisterapie
Uživatelé, kterým se zastesklo po fenkách, se dočkali 29. března, kdy náš Domov navštívil pan Došek
s Dinou a Madlou z Basileje. Vedle dobré nálady, která se rozhostila hned při vstupu pana Doška s fenkami,
uživatelé si procvičili prsty při hlazení a mnozí z přítomných využili polohování.

Psí kuriozity
Tohle je Tuo, toulavý pes, který se bůhví odkud naučil slušnému
chování. Vždy když přijde na návštěvu (na jídlo), přinese s sebou
malý dárek. „Když je hladový, tak mi vždy něco nabídne za to, že
ho nakrmím“, popisuje Orowa Keawla z Thajska.
Tato žena se ovšem neujala pouze jednoho psa, ale pravidelně za
ní chodí desítky psů, a to nejen za jídlem. O svých aktivitách
informuje fanoušky na svém Facebooku.
„Každý den se ukáže s něčím jiným, obvykle jde o nějaký kus
papíru nebo list. Ale než se jim začnu věnovat, musí si všichni
chlupáči počkat, já se totiž nejprve musím postarat o svou dceru a
matku.“
Tenhle pes si pravděpodobně dobře uvědomuje, že jídlo není
zdarma a nebylo by slušné jen tak přijít, nakrmit se a odejít…
Jednoduše pochopil smysl směnného obchodu.
http://psiusmev.cz/media/tenhle-opusteny-pes-neprestava-nosit-darky-zene-ktera-ho-krmi

Turnaj v ruských kuželkách
31. března proběhlo v Tančírně další kolo celoročního turnaje v ruských kuželkách. Tohoto kola se zúčastnilo
15 hráčů. Tentokrát se hráčům velmi dařilo. První místo si zajistil Valentín Grich výkonem 50 bodů (naposledy
podobného úspěchu dosáhla paní Bártková Libuše, kdy 25. srpna loňského roku získala 52 bodů). Paní Libuše
se v tomto kole zasloužila o druhé místo se 44 body a třetí místo patřilo paní Válkové Elišce za 43 bodů.
Vítězům blahopřejeme a přejeme všem úspěch v dalších kolech turnaje.
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Gaberová Jarmila
7. 1. 1932 – 85 let

Žůrková Ludmila
11. 1. 1929 – 88 let

Kulíšková Zdeňka
21. 1. 1933 – 84 let
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Narozeniny v únoru oslavili

Malének Zdeněk
6. 2. 1932 – 85 let

Kohl František
7. 2. 1944 – 73 let

Rycková Božena
8. 2. 1927 – 90 let

Jaklová Štěpánka
12. 2. 1925 – 92 let
29
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Horáková Ilsa
5. 3. 1928 – 89 let

Hrčková Marie

Blahopřejeme !!!

31. 3. 1926 – 91 let
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Rozloučili jsme se

Hejnochová Drahomíra

18. 1. 2017

Fabíková Marie

23. 1. 2017

Hamerníková Božena

23. 1. 2017

Mikulíková Mária

29. 1. 2017

Jedináková Anna

3. 2. 2017

Šímová Olga

4. 2. 2017
11. 2. 2017

Zavadilová Jarmila

8. 3. 2017

Mikulenková Blažena
Knápek Jiří

20. 3. 2017

Alešová Ludmila

31. 3. 2017

Přivítali jsme

Jedináková Anna
Derka Dušan

9. 1. 2017
31. 1. 2017

Bártková Marie

1. 2. 2017

Kyselá Hildegarda

1. 2. 2017

Bazalová Anežka

9. 2. 2017

Rýdlová Vlasta

13. 2. 2017

Klevarová Ludmila

20. 2. 2017

Staufčíková Marie

27. 2. 2017

Nitková Věra

16. 3. 2017

Fárek Jan

27. 3. 2017
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Na co se můžete těšit
V týdnu se koná:
Klepárna, čtení z novin, výtvarný klub, cvičení s overballem, reminiscence,
smyslová aktivizace, vycházky, pěvecký klub, smyslová zahrada, trénování paměti, mše

Jednou měsíčně:
turnaj v ruských kuželkách, Klub vaření, canisterapie

Připravujeme
11. dubna
beseda se žáky ZŠ Pohořská
12. dubna
pečení velikonočních perníků
13. dubna
malování vajíček a pletení pomlázek s MŠ Pohořská
26. dubna
Seniordance
10. května
návštěva výstavy pískovcových obrazů – Tabita
15. května
prodej textilu
18. května
Turnaj v kuželkách v Domově Korýtko
24. května
zájezd – mlýn v Kozlovicích u Frýdku – Místku
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23. května
vernisáž – výstava ke 100. výročí narození paní Červenkové Markéty

31. května

kácení máje
opékání párků s dětmi MS Pohořská
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POZVÁNKA NA ZÁJEZD
DNE 24. 05. 2015, ODJEZD V 08:30

Mlýn v Kozlovicíh u Frýdku-Místku
Kdo má zájem jet na zájezd, nahlaste se prosím co nejdříve
animačním pracovnicím – Ditě, Brigitce, Martě nebo Renátce.
Najdete zde rekonstruovaný mlýn s 250 m dlouhým náhonem a plně
funkčním mlýnským kolem.
34
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Mlýn je dominantou nově otevřeného areálu „Na mlýně“, jehož součástí
je vedle výtečné restaurace také Kozlovický skanzen se sbírkami
lidových řemeslných náčiní.
V jedné roubené chalupě najdete malebný hostinec a malé muzeum
mlynářských artefaktů.
Druhou část mlýna tvoří stylový restaurant "U Mlynářky" s
vyhlášenou kuchyní.
K dispozici je také venkovní posezení u grilu. Také malebná zákoutí
s rybníčky, mlýnský náhon, upravené záhony a kaplička sv. Floriana
se postarají o váš příjemný den.
Součástí areálu je také stálá expozice dobových artefaktů ze statků
našich dědečků a kuchyní našich babiček. Vynalézavost našich předků a
půvab vystavovaných "kašáků", "šperčáků", "tvargačů", "klaťáků" a
"strýků" oceníte nejlépe při osobní prohlídce.
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Luštěte s námi
Tajenka křížovky z minulého čísla: … co se na nás pořád dívá?“

Výhercem naší luštitelské soutěže se stal pan Ficek Arnošt. Výherce obdržel z rukou paní ředitelky
dárkový balíček. Gratulujeme!

Na poslední stránce tohoto časopisu na Vás opět čeká soutěžní křížovka. Tentokrát jsme vybrali křížovku
z knihy Černá kronika aneb ze soudních síní, která byla pokřtěna 3. listopadu u nás v Domově manželkou
prezidenta republiky Ivanou Zemanovou.
Vyplněnou křížovku předejte personálu do 15. července 2017. Přejeme hodně zábavy při luštění!
Řešení ze strany 13: chybějící písmena „RO…“
slova ze zadaných písmen: park, pas, rak, kapsa, rasa, prak, kras, kasa, kapr
ze strany 26: …budu měnit pojistky“.
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Jarní pozdrav
Snad už paní „Zima“ předala svou vládu jaru. Všichni se určitě těšíme na
teplé dny. Přeji Vám krásné prožití jara, velkou nůši sluníčka na prohřátí
těla, plno optimismu a dobrou náladu, ať zapomenete na své neduhy.
Připravujeme pro Vás spoustu aktivit, chceme, abyste se dle vašich přání
dostali co nejvíce ven na zahradu, do města. Pokud máte o cokoliv zájem,
oslovte personál. Vše naplánujeme, abychom Vám mohli vyhovět a
abyste si vše užili. Pokud máte zájem o něco, co v naší nabídce není,
prosím, sdělte nám to. Co není, může být!
Jsem tu pro Vás

Pavlína Koláčková

Redaktor: Vyrubalíková Monika
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