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

A tak tu žijeme …

červenec – srpen – září 2017
1

A tak tu žijeme…

Obsah

strana

Seznamte se …………………………………………………………………………………………………
Klub vaření – lívance ……………………………………………………………………………………
Vycházka do města ………………………………………………………………………………………
Tajemná podzemní chodba ………………………………………………………………………….
Turnaj v ruských kuželkách …………………………………………………………………………..
Vycházka do města ………………………………………………………………………………………
Cvičení s overballem …………………………………………………………………………………….
Klub vaření – cuketová buchta ……………………………………………………………………..
Luštěte s námi - sudoku…………………………………………………………………………………
Duo Ruggieri …………………………………………………………………………………………………
Cvičení s overballem …………………………………………………………………………………….
Reminiscence – léto, prázdniny, dovolená ……………………………………………………
Toulky okolím – Fulnek ………………………………………………………………………………...
Výtvarný klub ……………………………………………………………………………………………….
Turnaj v ruských kuželkách …………………………………………………………………………..
Grilovačka v altánu ……………………………………………………………………………………….
Obvazy pro Indii a Tanzánii …………………………………………………………………………..
Srpnová veselice …………………………………………………………………………………………..
Výtvarný klub – Domov plný života ………………………………………………………………
Klub vaření – bramborové placky …………………………………………………………………
Výlet k poutnímu místu ……………………………………………………………………………….
Vycházka do města ………………………………………………………………………………………
Snoezelen …………………………………………………………………………………………………….
Senior Dance ………………………………………………………………………………………………..
Luštěte s námi ………………………………………………………………………………………………
Cvičení s overballem – Svátek sv. Václava ……………………………………………………..
Turnaj v ruských kuželkách ……………………………………………………………………………
Výstava „Kašna císaře Josefa II ………………………………………………………………………
Prodej textilu ………………………………………………………………………………………………...
Zájezd do Shopping parku ……………………………………………………………………………..
Podzimní výzdoba …………………………………………………………………………………………
Podzim na vsi (reminiscence) ………………………………………………………………………..
Sportovní odpoledne v MŠ ……………………………………………………………………………
Výtvarný klub ………………………………………………………………………………………………..
Volby do poslanecké sněmovny …………………………………………………………………….
Narozeniny oslavili ………………………………………………………………………………………..
Rozloučili jsme se ………………………………………………………………………………………….
Přivítali jsme …………………………………………………………………………………………………
Střípky z Domova – Víkendový Domov……………………………………….…………………
Ze zpětných vazeb ………………………………………………………………………………………..
Na co se můžete těšit ……………………………………………………………………………………
Luštěte s námi ………………………………………………………………………………………………
2

3
4
5
5
7
7
8
8
9
9
10
10
12
15
15
16
16
17
19
20
20
21
21
22
23
23
24
24
25
25
26
27
28
29
29
30
33
33
34
36
37
38

A tak tu žijeme…

Vážení uživatelé,
zatímco se za okny prohání podzimní vítr, přinášíme Vám v tomto čísle ohlédnutí za
letošním horkým létem. Připravili jsme pro Vás reportáže ze zahradní slavnosti, výletu na
Maria skálu, vystoupení Dua Ruggieri, terapie Senior dance, zájezdu do Ostravy a další. Další
město, které jsme pro Vás do tohoto čísla vybrali, je Fulnek.
Příjemné chvíle s naším časopisem Vám přeje

Vaše redakce

Seznamte se
V uplynulém čtvrtletí nás opustila Andrea Sýkorová, která pracovala v Domově jako pracovník v sociálních
službách. Místo ní nastoupila paní Tvarůžková Ivana.

Tvarůžková Ivana

Ivana nastoupila do Domova 11. září jako pracovník v sociálních
službách.
Jak se jí u nás líbí?
V Domově se mi líbí. Práce v sociální sféře mě vždy lákala a jsem
ráda, že ji konečně mohu vykonávat.

3

A tak tu žijeme…

Klub vaření

11. července na Staré kuchyni proběhl klub vaření.
Uživatelé se rozhodli, že usmaží jablkové lívance.
Z mléka, mouky, vajec, cukru, soli a kypřícího prášku
udělali těsto, ke kterému přidali nastrouhané jablka.
Smažení se ochotně ujala zkušená pomocnice paní
Hyvnarová Jana. Lívance se povedly a uživatelé si na
nich s chutí pochutnali.

Pěstují se prakticky po celém světě a jejich největším producentem je Čína.
Naše jablka ale patří mezi nejchutnější a pro nás nejzdravější. Jedno jablko
denně a nebude třeba chodit k lékaři. Tak by se dalo volně přeložit známé
anglické přísloví o tom, jak jsou jablka zdravá. Nedají se sice označit za
vitamínovou bombu, ale obsahují ovocné kyseliny a cukry, z minerálních látek
hodně důležitý draslík, dále pak hořčík, vápník, železo, fosfor, mangan. A také
vlákninu.




Jsou výbornou prevencí proti rakovině (především střev a dolní části
zažívacího traktu.
Zvyšují imunitu a odolnost vůči stresu, sladká jablka léčí průjem, kyselá
zácpu.
Přirozeně se vyskytující cukr v jablku je účinnější než kofein v kávě.
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Pěvecký klub

13. července si uživatelé zazpívali oblíbené
lidové písničky za doprovodu kláves paní
Mergentalové a užili si dobré nálady v jídelně
na Vile. 20. července proběhl pěvecký klub na
Domku.

Vycházka do města
13. července dopoledne jsme se
vydali na procházku oderskými
ulicemi. I když Odry nepatří mezi
velkoměsta, nachází se zde plno
památek, např. farní kostel sv.
Bartoloměje, Mariánský sloup ze třetí
čtvrtiny 18. století na Masarykově
náměstí či bývalý zájezdní hostinec a
hotel „Zum Hirschen“ (hotel Max).
Poté, co si uživatelé nakoupili a využili
příjemné slunečné počasí k posezení
v Pizzerii u šálku kávy.

Tajná podzemní chodba
Mezi lidmi v Odrách se traduje, že z oderského zámku vedla tajná podzemní chodba až do zámku fulneckého.
V dobách nejkrutějších válek se jí dalo údajně nepozorovaně uniknout do lesů pod Pohořským kopcem, kde
měla jeden z východů.
To, že jsou Odry středověké město, nám připouští existenci tajné únikové cesty, kterou se mohli jeho obránci
v dobách nejkrutějších bojů nepozorovaně dostat do bezpečí. Laickými výzkumy máme potvrzeno, že sklepy
5

A tak tu žijeme…

měšťanských domů byly navzájem propojeny úzkými průlezy. Když byl v bojích některý dům drancován, nebo
třeba hořel, mohli lidé uniknout do sousedních sklepení.
Ukázkový průlez byl zaevidován mezi měšťanskými domy č. p. 20 a 21 na dnešním Masarykově náměstí
v Odrách. Také mezi měšťanským domem č. p. 39 a budovou „Autodomu“ existovala průlezová chodbička,
protínající „Služební uličku“. Navíc měla odbočku vedoucí vzhůru pod Služební uličkou směrem ke Katovně.
Zřejmě mohla vést k baště v bývalém městském opevnění. Bohužel obě byly nenávratně zničeny při výstavbě
Autodomu v roce 1997. Podle starých instalatérských mistrů byla právě tato chodbička pod Služební uličkou
využívána pro přívod pitné vody do kašny na náměstí, do studny nacházející se uprostřed náměstí a odtud měla
vést do studny na nádvoří
oderského zámku (hradu).
Od této studny pak
pokračovala směrem ke
kostelu a faře. Tuto
skutečnost zjistili těsně
před II. světovou válkou dva
instalatérští mistři Gerlicha,
Karel Wiltsch a Erich Lux. Při
průzkumu zámecké studny
zjistili, že vzhůru k náměstí
a směrem k faře vedou dvě
ústí malých zaklenutých
chodbiček. Podle nich tyto
chodbičky měly rozvádět
pitnou
vodu
ve
středověkém městě. Mohly
ovšem sloužit i jako únikové
cesty z válkou ohroženého
města.
Dalším objevem možných tajných chodeb je stará zaklenutá stoka, kterou farníci objevili při plánovaném
napojení farní budovy zvané kaplanka na odpadní kanalizaci vedoucí z náměstí směrem do zámeckého parku.
Stoka vede těsně kolem severní zdi farské zahrady, kde na zlomu svahu mění svůj směr k východu do prostor
Nového Města. Na dně má šířku 70cm a v rozpažení klenby 95cm. Celková výška stoky je jeden metr. Ve zlomu
stavitelé vybudovali ukloněnou komoru s klenbou zvanou Česká placka. Spád je řešen třemi kamennými stupni,
od nich se stoka zužuje na profil 50 x 60 cm a vede směrem k Novému Městu. Další indicií o existenci podzemí
přivádějící vodu k oderské faře jsou vývěry vod ve svahu pod budovou fary. Rozbor této vody prokázal její
obdivuhodnou čistotu. Zřejmě musí být do centra přiváděna odněkud z čistých míst, nacházejících se mimo
znečištěné centrum. Podobný vývěr čistých nesplaškových vod se nachází také ve dvoře tzv. Velkého mlýna
(dnes firma Phramed). Poslední indicií o možném podzemí v centru jsou proutkařské průzkumy pana Krále,
který předpokládá podzemní spojení oderské bašty s bývalou radnicí na oderském náměstí.
(zdroj: Pověsti Oderska/Květoslav Wiltsch)
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Turnaj v ruských kuželkách
19. července se konalo další kolo v celoročním turnaji v ruských kuželkách. Tohoto kola se
zúčastnilo 16 hráčů a jejich výkony byly velmi vyrovnané. Polovina hráčů stála na pomyslném
stupni vítězů.
Na třetím místě skončila Miková Edda
s 33 body, o druhé místo se dělilo 5 hráčů,
a to: Bártková Libuše, Havlíčková Zdeňka, Horáková Ilsa,
Valková Eliška a Jochcová Marie. Všechny dámy nahrály
35 bodů. Vítěze tohoto kola máme dva. S 36 body si
vybojovaly 1. místo tohoto turnaje paní Fiurášková Marie
a Mikušková Františka.
Vítězům blahopřejeme a všem hráčům přejeme mnoho
úspěchů v dalších kolech.

Vycházka do města
20. a 27. července nás sluneční paprsky vytáhly do
oderských ulic. Uživatelé procházku využili
k nákupům a k malému občerstvení v cukrárně.
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Cvičení s overballem
Pravidelnou aktivitou, která se koná v Domově
pravidelně každý čtvrtek, je cvičení s overballem.
25. července proběhlo v jídelně na Vile a 28.
v jídelně na Staré kuchyni. Uživatelé při cvičení
sedí a používají různé pomůcky – overball, šátky,
kelímky, plachtu a malé míčky. Cvičení je
prokládáno zpěvem a tréninkem paměti.
S uživateli si připomínáme aktuální výročí, svátky
a tradice.

Klub vaření
Cuketa se v dnešní době stává oblíbenou položkou na
našem jídelníčku. Obsahuje 90% vody, vlákninu a mnoho
vitamínů a stopových prvků. Cuketa je potravinou, která je
vhodná k detoxikaci a pročištění těla. Draslík, který cuketa
obsahuje, pomáhá vyloučit toxiny a přebytečnou vodu z
organizmu. Proto by recepty z cukety měli využívat
především lidé nemocní dnou, revmatismem, cukrovkou a
lidé trpící obezitou a bolestmi kloubů. Plody cukety
pomáhají čistit trávicí trakt, jelikož jsou bohaté na vlákninu.
Také příznivě ovlivňují činnost ledvin. Cuketa má lehce
projímavé účinky, je tedy vhodná pro lidi trpící zácpou.
Právě nastává období, kdy cukety na zahrádkách dozrávají a tak se
uživatelé 26. července v klubu vaření pustili do pečení cuketového
perníku. Nastrouhali cuketu a v míse ji smíchali s polohrubou moukou,
vejci, cukrem, olejem, kakaem a práškem do perníku. Těsto nalili na
papírem vyložený plech a dali do trouby. Vůně, která se linula
chodbami Domku, vábila ostatní uživatele i personál. Perník se povedl
a všem moc chutnal.
zdroj: http://www.spektrumzdravi.cz/recepty-z-cukety
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Luštěte s námi
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Umístěte číslice do prázdných políček tak, aby v každé
řadě, v každém sloupci a v každém malém čtverci byla
obsažena pokaždé jiná číslice 1 až 9 pouze jednou.
Vyluštěné sudoku najdete na předposlední straně
tohoto časopisu.
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Duo Ruggieri
2. srpna jsme v našem Domově opět přivítali
česko-italské Duo Ruiggieri.
Tentokrát Giancarlo a Soňa Ruiggierovi představili
uživatelům známou operu Carmen z roku 1875, jejíž
autorem je Georges Bizet. Opera nás zavádí na
rušné náměstí v Seville, kde se don José setkává s
Micaelou, která ho vyhledala se vzkazem od jeho
matky. Z továrny na tabák vycházejí dělnice, mezi
nimi i Carmen, která vyvolá svým chováním bitku
mezi dělnicemi. Don José má za úkol odvést Carmen
do vězení, ta jej však přesvědčí, aby ji umožnil útěk,
a domlouvá si s ním schůzku v krčmě za hradbami
Sevilly.
Další árie byla z tvorby italského skladatele
Franceso Paolo Tosti. Ani tentokrát Duo nezklamalo
a jejich vystoupení se uživatelům líbilo.
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Cvičení s overballem

3. srpna uživatelé využili příjemného
slunečného dopoledne a zacvičili si
s overballem venku na terase před Vilou.

Reminiscence konaná dne 04. 08. 2017
Téma: léto, prázdniny, dovolená
Reminiscence vedena animační pracovnicí: Šťastná Brigita
Účast uživatelů: p. Skřehotová, p. Gabrhelíková, p. Tým, p. Videcký
Místo: budova „Stará kuchyň“- jídelna
Sešli jsme se v budově stará kuchyň v deset hodin dopoledne, po předchozí dohodě se 2 uživatelkami a 2
uživateli.
Uživatelé si přinesli pár starých rodinných fotografií a drobností - např. hodinky, žehličku, hrníček, vše bylo za
účelem vyvolání vzpomínek.

10

A tak tu žijeme…

Vzhledem k tomu, že je léto, zavzpomínali jsme na
prázdniny, dovolenou, dětství, školní léta a mnoho
dalšího. Z povídání uživatelů vyplynulo, že za jejich
mladých let neměli možnost cestovat. Všichni byli rádi, že
o prázdninách nemuseli do školy, ale prázdniny jako
dnešní děti si tak neužívali. Museli doma pomáhat
rodičům – na poli, v domácnosti, sušilo se seno, apod. Až
po splnění všech povinností si pak mohli užít trochu
legrace s kamarády – spíše jen poletovali po lesích,
pastvinách a koupali se v řece. Jedna uživatelka uvedla, že
občas jezdívali se spolupracovníky na podnikové zájezdy.
V průběhu setkání měli uživatelé tendence odbíhat od
daného tématu. Jedna z klientek vzpomínala na školní
léta, prázdniny a nakonec jsme se ocitli ve druhé světové
válce.
Další z klientů vzpomínal na dětství a chaloupku, kde bydlel (Paseky).
Ukázal nám i fotky. Dále pak neopomenul rodiče, maminku, tatínka.
Tatínek byl údajně ten přísnější. Vzpomínal, jak chodil pěšky do školy
hodinu i se spolužáky a co se nadělali lumpáren s kamarády.
Pro zpříjemnění atmosféry jsem klientům uvařila kávu a nabídla oplatek.
Uživatelé by si naše setkání rádi zopakovali a znovu zavzpomínali.
Povídavost seniorů a radost z očí byla znatelná, co víc si přát.
Brigita Šťastná
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Toulky okolím
Dalším městem, které se Vám chystáme představit je město s bohatou historií „Fulnek“.
Fulnek
Město Fulnek leží při Husím potoku ve
výši 284 m. n. m. Za zakladatele města
jsou považováni páni z Lichtenburka,
kteří obdrželi od krále Přemysla Otakara
II. část půdy na Opavsku. První písemná
doložená zmínka o městě je z roku 1293.
V tomto roce však již bylo město plně
organizováno - mělo kostel, faru, hrad,
rychtáře i měšťany. Fulnek byl zřejmě
plánován jako středisko většího panství,
k němuž tehdy patřilo i okolí Bílovce.
Nasvědčuje tomu i neobvykle velké
čtvercové náměstí (o délce stran cca 95
m), jímž diagonálně procházela tranzitní
cesta
údolím.
Město bylo od svého založení německé, za husitských válek se z části počeštilo. V
16. století byla úřední řečí na radnici němčina. V této době bylo prosperujícím
renesančním městem. Od roku 1481 patřil Fulnek trvale na Moravu a byl
významným střediskem Jednoty bratrské. V této souvislosti nutno vzpomenout
největšího spisovatele pobělohorské emigrace, filosofa, posledního biskupa
Jednoty bratrské a Učitele národů, Jana Ámose Komenského, který v letech 1618
- 1621 ve Fulneku pobýval. Díky této osobnosti se město Fulnek zapsalo do
povědomí nejen našeho národa, ale i celého kulturního světa.
Během válečných let /1632/, kdy město bylo v držení nové vrchnosti Bruntálských
z Vrbna, se začaly projevovat četné stavební aktivity v raně barokním stylu, které
trvaly celé 18. století. V tomto období byla kompozice města výrazně obohacena
a přetvořena v jednu z nejhodnotnějších a nejmalebnějších barokních sídelních
celků na Moravě. Koncem 18. a začátkem 19. století zaznamenalo město Fulnek
značný růst v souvislosti s rozvojem soukenické a tkalcovské výroby.
Před I. světovou válkou se stal Fulnek významnou základnou radikálně zaměřené německé nacionální dělnické
strany. Po vzniku ČSR se vedení města zapojilo do silného německého nacionálního hnutí, které požadovalo
odtržení našeho pohraničí. Ve druhé polovině 20. let se ve městě poněkud uklidnily národnostní rozpory. Fulnek
se stal později až do jara 1945 hlavním řídícím centrem germanizačních přesídlovacích akcí v celém pohraničí,
které bylo okupováno Německem.
Během osvobozovacích bojů na konci války /květen 1945/ bylo historické jádro města těžce poškozeno velkým
požárem. Městské dominanty sice zasaženy nebyly, zmizely však všechny domy na náměstí a většina domů
ostatních přilehlých ulic. Po odklizení trosek zbyla jen radniční věž a čelní zdi domů severní zástavby. Později
byl střed města obnoven podle projektu brněnského architekta Z. Sedláčka z roku 1948. Náměstí bylo
obestavěno jen ze tří stran, jižní strana byla ponechána volná s uplatněním dominanty kostela, parkové zeleně
a vyvýšené dominanty zámku. Domy pocházejí z 50. a 60. let 20. století a jejich průčelí jsou z části schematickou
rekonstrukcí fasád zničených domů.
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V roce 1992 byla historická část Fulneku prohlášena městskou památkovou zónou.

Fulnecký hrad
První zmínka o hradu Fulnek u Moravské brány je z roku 1372, kdy panství
patřilo pánům z Kravař. Hrad to byl tak pevný, že vydržel všechny útoky v
husitských válkách. V 16. a 17. století prošel přestavbou na renesanční
zámek. Pod hradem stával řádový dům templářů. Byly v něm klenuté síně
naplněné vzácnými klenoty a drahocenným zbožím ukořistěným ve Svaté
zemi. Roku 1312 byl templářský řád rozpuštěn a templáři museli opustit
svůj majetek. Poklad si pochopitelně nesměli vzít s sebou, proto jej zazdili
v domě na tajném místě v naději, že jej budou moci jednou vyzvednout. Později dům získali čeští bratři, ale i
oni jej museli opustit, když byli roku 1621 vypověděni ze země. Ke konci 17. století koupil budovu jakýsi
soukeník. Usadil se tu a začal provozovat své řemeslo. Vedlo se mu dobře, v truhlici mu stále přibývalo zlaťáků,
zakrátko byl nejbohatším mužem ve městě. Soukeníkovi časem narostl spolu s bohatstvím hřebínek. Kdo má v
kapse peníze, ten se nebojí. A soukeník se nepolekal ani tehdy, když se jednou se svou vrchností dostal do sporu
o nějaké koně. Postavil si hlavu a soudil se, až se věc nakonec dostala před zemský soud. Tam se nemálo podivili
soukeníkově opovážlivosti a zemský hejtman mu řekl: „Ty mudrlante, zdalipak jsi zvážil, do čeho se pouštíš? Víš,
co se může stát? Máš peněz nazbyt, abys mohl zaplatit výlohy takového sporu?“ Ale milý soukeník se místo
odpovědi zeptal hejtmana: „A čím by sis přál, abych ti zasypal tvého koně i s jezdcem – měďáky, stříbrňáky nebo
zlaťáky?“ Tu ovšem byla se soudem hned jiná řeč a soukeník po krátkém řízení svou při vyhrál. Taky se však
zároveň přišlo na to, kde se u něho nabralo takové veliké bohatství. Ve svém domě našel templářský poklad.
To bylo to pravé zlaté dno jeho řemesla. Soukenictvím by si k tak velikému majetku nepomohl. Na závěr musíme
podotknout, že poklad byl ve správných rukou. Soukeník byl skutečně člověk lidumilný, proto ho užil k
obecnému prospěchu. Ve městě postavil kapli a zřídil při ní špitál. Zachoval tak po sobě vděčnou památku.

Do povědomí českých obyvatel se
město dostalo nejen zásluhou Jana
Ámose Komenského, ale taky díky naší
úspěšné tenistce Petře Kvitové.
Petra Kvitová se narodila v Bílovci
8. března roku 1990 v rodině učitele.
Tenisu se věnuje od dětství (od čtyř let),
do svých šestnácti let hrála za TJ Fulnek
pod trenérským vedením otce Jiřího
(Kvity).
V šestnácti letech Petra Kvitová přestupuje do klubu TK Agrofert Prostějov, za který hraje dodnes –
4. července se pak po svém wimbledonském vítězství stává doživotní čestnou členkou svého mateřského
klubu. Ve stejném klubu jako Kvitová trénuje i jeden z nejlepších českých tenistů Tomáš Berdych.
V roce 2006 Petra Kvitová poprvé vstupuje do světa velkého tenisu – zúčastnila se svých prvních turnajů
série ITF, stává se Talentem roku v tenisové anketě Zlatý kanár a vyhrává dvouhru i čtyřhru na Pardubické
juniorce. O rok později (2007) Petra Kvitová poprvé nastupuje do turnaje ženského tenisového okruhu
WTA – ve švédském Stockholmu končí hned v prvním kole. Dodejme, že anketu Zlatý kanár Petra Kvitová
13
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Během své dosavadní kariéry Petra Kvitová vyhrála 7 turnajů série WTA, v roce 2011 se jí pak plní sen
mnoha generací tenistů a tenistek – získává svůj první grandslamový titul ve dvouhře, když se stává
vítězkou Wimbledonu, kde ve finále ve dvou setech (6–3, 6–4) porazila ruskou favoritku Mariu
Šarapovovou. Po vítězství jí radnice ve Fulneku udělila čestné občanství.
V posledním říjnovém týdnu roku 2011 pak Petra dosahuje druhého vrcholu – jako třetí česká tenistka
(po Martině Navrátilové a Janě Novotné) se stává vítězkou Turnaje mistryň v tureckém Istanbulu, když
ve finále vyprovodí z kurtu Bělorusku Viktorii Azarenkovou po třísetové bitvě 7:5, 4:6 a 6:3. Díky tomuto
úspěchu se zároveň zařadila na druhé místo ženského tenisového žebříčku.

http://regiony.lusa.cz/moravskoslezsky-kraj/povesti-z-moravskoslezskeho-kraje/

http://www.ic-fulnek.cz/

Paní Bártková Marie prožila ve Fulneku celý svůj život a město si
zamilovala. Ochotně nám poskytla rozhovor.
Paní Bártková, na co nejraději vzpomínáte?
„Ve Fulneku jsem vyrůstala. Měla jsem tam spoustu kamarádů. Spolu
s nimi jsme si hráli na vrchu, skákali jsme a honili se. V zimě jsme se
klouzali na ledě. Byla jsem sportovní typ. Na základní škole jsem cvičila na
hrazdě a účastnila jsem se všech soutěží. To už ani není pravda.“
Co v dospělosti?
„V dospělosti jsem pracovala v Karnole. Vyráběli jsme látky na vývoz do
Ameriky.“
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Výtvarný klub
Uživatelé se zapojili do soutěže Domov plný
života, kterou vyhlásila Vzdělávací a
poradenská společnost DTO CZ, s. r. o. Téma
letošního ročníku bylo „PLODY LÉTA - ovoce a
zelenina ve všech podobách“. 8. srpna se
uživatelé pustili do práce. Pro výrobu svých děl
použili kartony od vajec, které rozmočili a ze
vzniklé směsi tvořili jednotlivé ovoce.

Turnaj v kuželkách
Dne 9. srpna se odehrálo další kolo celoročního turnaje v ruských kuželkách. Hry se
zúčastnilo 14 aktivních hráčů pod pečlivým dozorem paní Dvorské Libuše. Nejlépe se dařilo
paní Jaklové Štěpánce, která se 43 body obsadila první místo. Druhé místo patřilo paní
Gabrhelíkové Vlastě za 38 bodů a třetí panu Grichovi Valentínovi za 36 bodů. Vítězům
blahopřejeme a všem hráčům přejeme hodně úspěchů v dalších kolech.

15
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Grilovačka v altánu
Grilování k létu patří. Obvykle se griluje
maso či klobásky, ale aby uživatelé
ochutnali něco nového, rozhodli jsme se
10. srpna grilovat zeleninu a ovoce.
Sluníčko už dopoledne vydatně hřálo, ale
pod střechou altánu bylo příjemně a tak si
uživatelé krátili čekání povídáním o práci
na zahradě a oblíbených letních
pokrmech. Dita hlídala zeleninu na grilu a

průběžné podávala na stůl kukuřici, jablka a cukety.
Uživatelům se tato akce velmi líbila a shodli se na tom,
že by si ji rádi zopakovali.

Obvazy pro Indii a Tanzánii
14. srpna se uživatelky našeho Domova zapojily do charitativní
akce - pletení obvazů pro malomocné v Indii a Africe.
Malomocenství, nebo také lepra, je infekční onemocnění,
kterou v těchto oblastech trpí lidé, žijící ve špatných hygienických
podmínkách, s nedostatkem pitné vody, strádají podvýživou a
špatným fungováním imunitního systému. Bakterie způsobující
lepru má sklon napadat periferní nervy, kůži a sliznici. Postižené
16
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nervy záhy odumírají a pacienti ztrácí citlivost. Díky odumření nervů přestanou fungovat i svaly, které pak
začnou ubývat.
S postupujícím onemocněním dochází v postižené oblasti
postupně ke vznikům hlubokých vředů, které ale nejsou, díky
odumření nervů, bolestivé. Vznikají otevřené rány kloubů,
postupně jsou spontánně amputovány části těla (nejčastěji
články prstů). Po vyléčení antibiotiky musí být zhojené rány
chráněny obvazy.
Kupované a strojově pletené obvazy nejsou pružné, obsahují
syntetické příměsi a dráždí kůži. Ručně pletené obvazy jsou
z čisté bavlny, která se dá vyvařovat a používat opakovaně.
Spotřeba obvazů je velká. Pro vyléčené mají pletené obvazy hodnotu a vyčíslitelnou cenu i v tom, že na své
bolesti nejsou sami a ví, že někdo na opačném konci světa na ně myslí.

Velmi děkuji všem uživatelkám, že se s velkou vervou zapojily do této činnosti.
P. K.
"Jedním z nejkrásnějších zadostiučinění v životě je, že kdykoli se
upřímně snažíme pomoci jinému, pomáháme i sami sobě."

Ralph Waldo Emerson

Srpnová veselice
Ve středu 16. srpna Domov Odry uspořádal pro své
uživatele, jejich příbuzné a přátele tradiční zahradní
slavnost. Počasí nám opět vyšlo, bylo ideální.
Pozvání přijali i lidé z místní komunity. Celkem se
sešlo asi 120 hostů. Pozvání přijali i zástupci Města
Odry – místostarosta ing. Pavel Matůšů a vedoucí
odboru sociálních věcí Bc. Miroslava Hrčková. Město
Odry poslalo našim uživatelům dárek, který jim
přišel k chuti - bednu plnou ovoce. Kuchařky jim
z něj druhý den připravily výtečný ovocný salát.
V úvodu této akce všechny přítomné přivítala
ředitelka Domova ing. Pavlína Koláčková a
17
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poděkovala všem těm, kteří Domov Odry podporují nejenom svými
příspěvky a dary. Také všem dobrovolníkům, kteří pravidelně
docházejí do našeho Domova za uživateli, patří velký dík a
připomněla i záslužnou a nelehkou práci všech pracovníků. Pro
všechny zúčastněné bylo připraveno bohaté a výtečné pohoštění.
Hosté si pochutnali na koláčích, jablečném zákusku, langoších a
vynikajícím kuřecím steaku. Zažehnat žízeň mohli čepovaným
pivem a vínem z jižní Moravy anebo domácím džusem. Pro děti byl

připraven dětský koutek se spoustou
soutěží, např. střílení z praku na plechovky,
lovení rybek, věšení šátků. Hosté také mohli
shlédnout ukázky prací našich uživatelů,
výrobky z keramiky a háčkované andělíčky.
K poslechu a tanci hrál pan Stanislav Zelina.
Překvapením odpoledne byli „Psí umělci
z Ostravy“. Ukázky tance se psem a triků

s rekvizitami předvedla
slečna Veronika
Kučeriková a paní Eva Panáčová se svými
pejsky: kolií Ernie, šeltií Biaggi a australskou
kelpií Aninkou. Uživatelé byli přítomností pejsků
a jejich vystoupením nadšeni. Po vystoupení
slečna Veronika obešla s kolií hosty, aby si mohli
Ernieho pohladit a potěšit se s ním. Jako další se
představila slečna Marie Mičulková se svým
tanečním vystoupením. Všichni přítomní se
přenesli do světa orientu při sledování břišního
tance a pak ještě shlédli ukázku stepu. Následovala
volná zábava. Taneční parket, již není využíván tak
hojně jako v předchozích letech, neboť síly ubývají a
nohy již uživatelům neslouží tak jako dříve. Uživatelům
se akce velmi líbila a užili si ji v dobré náladě v kruhu
svých blízkých a známých. I přes únavu byli po
slavnosti uživatelé plni pozitivních dojmů a měli
úsměvy na tváři. Také vyslovili přání, že by se zahradní
slavnost mohla konat častěji. My se budeme těšit zase
za rok.
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Výtvarný klub
V pátek 17. srpna uživatelé pokračovali
v ovoci z papíru pro soutěž „Domov plný života“.
Ovoce již bylo vymodelované, ale ještě mu
chyběly barvy, a proto působilo tak trochu
nevzhledně. Uživatelé pečlivě natírali jednotlivé
kousky a ovoce začínalo vypadat čím dál více
věrohodněji. Nakonec na stole ležely zralé
broskve, rybíz a meloun, jen se zakousnout.

Ve dnech 18. až 20. října se konaly
Gerontologické dny v Ostravě, kde byly zaslané
práce vystaveny. Výhercem letošního ročníku se

staly „Hrušky“ zhotovené uživateli Městského
ústavu z Klášterce nad Ohří.
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Klub vaření

Bramborové placky jsou pro uživatele velmi
oblíbené jídlo, a proto 18. srpna je výběr receptu
pro dnešní vaření na Staré kuchyni jasný. Všichni
se ochotně chopili škrabky a oloupali brambory,
nastrouhali a připravili těsto. Paní Jana

Hyvnarová se chopila pánve a obracečky a postarala se o
smažení bramborových placek. Zatímco Jana hlídala
bramboráky, uživatelé si povídali o vaření. Přestože se
blížila doba obědu, všichni se s chutí pustili do jídla.
Nezbylo nic!
Dne 12. září smažili bramborové placky v jídelně na Vile.

Výlet k poutnímu místu Maria skála
Při pravidelných mších v Domově si uživatelé zavzpomínali na jejich oblíbené poutní místo na Maria skálu
v Klokočůvku. Rozhodli jsme se tedy s uživateli poutní místo navštívit. Zájem projevilo 5 uživatelů. Pro výlet
jsme vybrali krásný, slunečný den 25. srpna.
Strávili jsme příjemné odpoledne nejen u
„Skály“, ale i při občerstvení u pana Hrušky.
Uživatelé si jen posteskli nad terénem, který
opravdu nevyhovoval vozíčkářům, ani lidem
s chodítkem. Byli rádi, že je toto poutní místo
stále hezky udržováno jako za jejich mladých
let. Někteří zavzpomínali i na procesí, kterých
se zúčastnili. Omyli se vodou vytékající ze skály
a nabrali si ji domů.
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Uživatelé byli výletem nadšeni, velmi se jim líbil a děkovali pracovníkům za výlet a doprovod. Mnozí ani
nedoufali, že se na jejich oblíbené poutní místo ještě podívají.
Dita Chudá

Vycházka do města
30. srpna využili uživatelé slunečného počasí
k procházce do města. Protáhli se zámeckým
parkem na tržnici, kde si prohlédli nabízené zboží
a příjemné dopoledne zakončili posezením
v cukrárně s kávou.

Snoezelen

Náš Domov se snaží využívat různé terapie a
jednou z nich je relaxační terapie ve Snoezelenu.
Snoezelen je místnost, která je vybavená k rozvíjení
našich smyslů: čichu, hmatu, zraku a sluchu. 31.
srpna této terapie využili manželé Fickovi. Oba byli
pohodlně usazeni do křesel, a zatímco si pan Ficek
svíral v rukou koňský popruh, na plátně se v písních

proháněli koně. Pan Ficek se rozpovídal o koních
a připomněl si dobu, kdy se chovu koní věnoval.
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1. září je jedním ze dnů, které
sloužily jako počátek kalendářního
roku. Jako počátek roku platil tento
den v Byzantské říši, v některých
částech jižní Itálie a na Balkáně (u
Jihoslovanů) a od 13. století do
roku 1700 v Rusku (náš letopočet
zavedl v Rusku Petr Veliký k 1. 1.
1700).

https://cs.wikipedia.org/wiki/1._z%C3%A1%C5%99%C3%AD

Senior dance
V Domově pro udržení dobrého duševního i fyzického zdraví
využíváme různé terapie. Jednou z nich je „Senior dance“, tedy
terapie tancem. Ve středu 6. září zahájily tuto hodinou terapii
Marta s Renátou vášnivým flamencem. Uživatelé potom
dostali vějíře, kastaněty a šátky, aby ve španělských rytmech
rozcvičili paže a podupávali do rytmu. Po úvodním rozcvičení a

rozehřátí se již zapojili do tance. Ve volných chvílích, kdy se
všichni včetně zaměstnanců potřebovali vydýchat, se
senioři dozvěděli zajímavosti o Španělsku. Atmosféra při
této terapii byla veselá a uvolněná. Pro příští terapii si
uživatelé zvolili téma valašské cimbálovky.
22
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Luštěte s námi
Mnozí lidé se domnívají, že s věkem se paměť zhoršuje. Jenže i ve vysokém věku může být paměť vynikající, je
třeba ji ale používat a stále přijímat nové informace. Můžeme luštit křížovky, učit se zpaměti nové písničky
apod. Pro procvičení paměti jsme pro vás připravili následující úkol: sestavte z uvedených písmen co největší
počet slov:

T
Nepodařilo se vám jich vymyslet hodně? Další slova najdete na předposlední straně tohoto časopisu.

Cvičení s overballem
7. září si uživatelé zacvičili s overballem na Staré kuchyni.
Spolu s Ivetou procvičili nejen své tělo, ale zároveň i
paměť. Uživatelé si připomněli svátek svatého Václava Den české státnosti.
Tento svátek, který slavíme 28. září, nám připomíná
událost z roku 935, kdy byl ve Staré Boleslavi zavražděn
svým bratrem přemyslovský kníže Václav.
Podle pověsti byl Václav vychováván babičkou svatou
Ludmilou a vzdělával se v Budči. Jako kníže, po porážce

saským králem Jindřichem Ptáčníkem, dokázal
zachovat suverenitu českého státu a založil chrám
sv. Víta, hlavní kostel knížectví. Po smrti začal být
Václav uctíván jako svatý pro svou v legendách mu
připisovanou zbožnost (vlastnoruční pěstování vína
a obilí pro svaté přijímání, péči o chudé, otroky a
vězně, stavění kostelů, kácení šibenic, ničení
pohanských svatyní a posmrtné zázraky. Svátek
svatého Václava byl do roku 1951 památným dnem.
Za dob komunismu se tato událost příliš nepřipomínala a státním svátkem a zároveň dnem pracovního klidu je
opět až od roku 2000, kdy byl tento den uznán zákonem.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_V%C3%A1clav

23

A tak tu žijeme…

Turnaj v kuželkách
13. září se v Tančírně odehrálo další kolo celoročního turnaje
v ruských kuželkách. V tomto kole se nejlépe dařilo paní Mikuškové
Františce, která se svým výkonem – 41 bodů – se umístila na prvním
místě. Druhé místo si zasloužil pan Grich Valentín za 36 bodů a na
třetím místě se umístila paní Valková Eliška se 35 body.
Vzhledem k tomu, že se turnaj chýlí už ke konci, jsme pro vás
připravili průběžné pořadí:
1. Havlíčková Zdeňka
357 bodů
2. Mikušková Františka
343 bodů
3. Gabrhelíková Vlasta
335 bodů
4. Jochcová Anna
324 bodů
5. Grich Valentín
313 bodů
6. Jaklová Štěpánka
310 bodů.
Přejeme všem hráčům hodně úspěchů do dalších kol.

Výstava „Kašna císaře Josefa II“
14. září uživatelé Domova navštívili výstavu v Městském
informačním centru „Kašna císaře Josefa II“. Výstavu k 120. výročí
kašny uspořádalo Muzeum Oderska.
Tato dominanta oderského náměstí vznikla v roce 1897, kdy ji pro
své rodné město vytvořil vídeňský sochař Emil Zimmermann. Kašna
se zvedá uprostřed vodní nádrže, která má v průměru 6 metrů.
Podstavec nese vázu, na které sedí dítě krotící rybu, z jejíž tlamy
tryská paprsek vody. Kolem vázy se nachází další motiv – dvě děti a
husa, která se s roztaženými křídly snaží utéci, jedno dítě ji drží za
křídlo – z jeho obličeje je znát radostný výraz. Jako protipól je na
druhé straně vázy chlapec s plačícím výrazem, který se brání padající
vodě zdviženýma rukama. Původně byl na přední straně reliéf císaře
Josefa II. zarámovaný vavříny, ten byl po 2. světové válce odstraněn.
zdroj: leták MIC
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Prodej textilu

15. září navštívil náš Domov prodejce textilu. Uživatelé si tak
mohli v pohodlí Domova nakoupit potřebné oblečení.

Zájezd do Shopping parku
Ve středu 20. září 2017 jsme měli v plánu vyrazit na
zájezd do Kozlovic u Frýdu-Místku, kde se nachází
rekonstruovaný mlýn a skanzen s napodobeninami
malebných historických dřevěných staveb se sbírkami
lidových řemeslných náčiní, které se používaly na
Moravě a ve Slezsku. Z důvodu nepříznivého počasí a
vydatného deště jsme ale byli nuceni program
pozměnit. Naším novým cílem tedy bylo nákupní
centrum v Ostravě. Shopping Park Ostrava je nákupní

centrum, které je pro naše seniory až příliš
velké. Po vstupu do areálu byli senioři
zprvu velice překvapeni z velikosti a
množství vměstnaných obchodů na
jednom místě. Ruch ani pestrost podzimní
výzdoby v centru jim k adaptaci moc
nepomáhal. Netrvalo ale dlouho a
především naše seniorky se odvážily
vstoupit do obchodů, aby si zblízka mohly
oblečení prohlédnout. Nestačily se divit
cenám, pokroku v módě a odlišnosti tvarů nebo barev. Bylo pro ně nezvyklé s vybranými kousky zamířit do
zkušebních kabinek. Tato „vymoženost“ se jim ihned zalíbila a s úsměvem na tváři mířily do dalších obchodů.
25
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Ne všechny uživatele
ovšem
nakupování
zaujalo. Odpočinek u šálku
kávy
a
pozorování
okolního ruchu byl větším
lákadlem. Čas nám utíkal
jako voda a mnozí se už
vraceli
s plnými
nákupními
taškami.
Senioři neskrývali své
nadšení a chlubili se svými
zakoupenými
kousky
ostatním.
Závěrečná
fotografie zvěčnila náš
netradiční výlet a my
mohli vykročit pomalými
kroky k autobusu. Cesta zpět se nesla v poklidné a radostné atmosféře. Na konec celého výletu jsme si zazpívali
známou vandráckou píseň „Sláva nazdar výletu“ a po příjezdu domů na všechny čekala příjemná odměna
v podobě obědu.
Janíčková Renáta

Podzimní výzdoba
Na stromech už se barví listí a dozrávají různé plody, které nám poskytují plno
materiálu pro tvorbu podzimních dekorací. 21. září Iveta spolu s uživatelkami
vytvořila takových dekorací několik. Moc
se děvčatům povedly. Tvorba dekorace
nás inspirovala a tak jsme si druhý den
udělali vzpomínkové posezení na téma „Podzim a úroda“.
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Reminiscence na Tančírně 22. září
Téma:

PODZIM NA VSI

Zúčastnili se uživatelé: paní Horáková, Kajšová, Rycková, pan Ficek
Reminiscenci vedla: Iveta Rašková (animační pracovnice)

Zítra nám začíná podzimní rovnodennost a bude
trvat až do zimního slunovratu, tj. 21. prosince. Byl to
důvod k dnešnímu setkání v příjemném prostředí
„Tančírny“. U kávy jsme si zavzpomínali, jak uživatelé dříve
trávili tyto dny.
Nejdůležitější byla v tomto období úroda a sklizeň.
„Pracovat jsme museli všichni“, říká paní Rycková a ostatní
souhlasili. Sbíraly se brambory. Musely pomáhat i děti.
Sesbíraly suchou nať na kraj pole a vpodvečer při spalování
natě si upekly brambory. Brambory se přebraly a uskladnily se ve sklepích, anebo v chladných komorách.
Krechty* se moc nevyužívaly. Do krechtů se mohlo dát jen menší množství, ale brambor bývalo hodně. Bylo
potřeba pro celou rodinu, ale i dobytek.
Z podzimních plodin jsme si připomněli
řepu, kukuřici, jablka, hrušky a drobné
ovoce, jako jsou šípky, ostružiny a trnky.
Paní Kajšová si zavzpomínala na jarmarky,
kde se dala prodat část úrody. A pekly se
tam také výborné jedlé kaštany.
Pan Ficek vzpomínal, jak musel celý rok
dělat seno na zimu. Bylo potřeba pro
koně, které choval. Nebyla to jen práce,
ale i zábava. K podzimu totiž patřila i
„Hubertova jízda“. Je to symbolický hon
na lišku, nazvaný podle patrona lovců.
Lišku nahradí jezdec na koni s připnutým
liščím ocasem. O koních a práce kolem zahrady se pan Ficek hodně rozpovídal. Bylo jasné, že ho ta práce bavila
a rád na ni vzpomíná.
Naše příjemné sezení jsme nakonec zhodnotili pozitivně. Uživatelé si popovídali a rozešli jsme se s příjemnými
pocity.
* Krecht je svislá polní jáma zčásti nebo zcela zasypána zeminou opatřená větracím světlíkem. Krecht kdysi sloužil
ke skladování některých polních plodin, zejména brambor, cukrové řepy, mrkve a další kořenové zeleniny. Vlastní činnost
se pak nazývala „krechtování“.
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Sportovní dopoledne v MŠ
27. září

Letos jsme již podruhé přijali pozvání dětí a
paní učitelky Černochové, tentokrát na
„sportovní zábavné dopoledne s opékáním“,
protože se snažíme podporovat mezigenerační
setkávání seniorů a dětí. Návštěvu ve školce jsme
si užili úplně všichni – nejen uživatelé Domova a
pracovníci zajišťující doprovod, ale také děti a
paní učitelky. Jejich program byl do detailu

připraven. Od těch nejúžasnějších domácích
koláčků až po soutěže. Na začátku byly vytvořeny
soutěžní dvojice – jeden senior a jedno dítě, kteří
společnými silami usilovali o vítězství. Během

soutěžení měli všichni úsměvy na rtech,
senioři byli mnohdy dojatí a také je
potěšilo zjištění, kolik toho ještě dokážou.
Nakonec se na ohni opekly špekáčky a
přišlo loučení. A nezůstalo jen u podání

ruky. Naši uživatelé se s dětmi poobjímali a slíbili si, že
se zase brzy uvidí. Upřímně mohu říci, že toto setkání
bylo dojemné. Na dětech bylo vidět, že nemají zábrany
při kontaktu se seniory, jsou zřejmě zvyklé setkávat se
se svými prarodiči, byly bezprostřední, komunikativní a
přítulné . Moc děkujeme paní učitelce Černochové a
jejím kolegyním za pozvání a organizaci akce.
Vašutová Renáta
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Výtvarný klub
V pátek 29. září se v Tančírně konal výtvarný klub. Uživatelky z keramické hlíny modelovaly stromy. Bylo vidět,
že je práce z hlínou velmi baví, pečlivě rozvalovaly pláty a vykrajovaly tvary. Poté, co výrobky uschnou, budu
vypáleny v keramické peci, a v příštím výtvarném klubu se výrobky budou glazovat. Hotové výrobky poslouží
k výzdobě Domova a k prezentaci.

Ve dnech 20. a 21. října proběhly volby do poslanecké sněmovny. Voleb se zúčastnilo 17 uživatelů
Domova. A jak volby dopadly?
1. ANO

(29,64% - 1 500 113 hlasů)

2. ODS

(11,32% - 572 962 hlasů)

3. PIRÁTI

(10,79% - 546 393 hlasů)

4. SPD

(10,64% - 538 574 hlasů)

5. KSČM

(7,76% - 393 100 hlasů)

6. ČSSD

(7,27% - 368 347 hlasů)

7. KDU-ČSL

(5,8% - 293 643 hlasů)

8. TOP 09

(5,31% - 268 811 hlasů)

9. STAN

(5,18% - 262 157 hlasů)
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Miková Edda
2. 7. 1943 – 74 let

Grich Valentín
21. 7. 1936 – 81 let

Slováčková Anna
21. 7. 1922 – 95 let

Blahopřejeme !!!
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Narozeniny v srpnu oslavili

Jarošová Vlasta
Voldánová Ivanka

1. 8. 1923 – 94 let

12. 8. 1941 – 76 let

Tým Zdeněk
22. 8. 1946 – 71 let

Klezlová Irena
Blahopřejeme !!!
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Narozeniny v září oslavili

Maléřová Jarmila
9. 9. 1945 – 72 let

Hyvnarová Jana
17. 9. 1950 – 67 let

Blahopřejeme!!!
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Rozloučili jsme se

Theodorová Vlasta

8. 7. 2017

Gaberová Jarmila

9. 7. 2017

Klézlová Irena

10. 9. 2017

Květiny jsou jako lidi
Rozkvetou do krásy
Jen milá vzpomínka zbude
na ty hezké časy.

Přivítali jsme
Klézlová Anežka

18. 7. 2017

Ludvíková Růžena

19. 7. 2017

Staňková Marie

14. 9. 2017
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Střípky z Domova
Víkendový Domov
Náš domov jede na plné obrátky. Přes
všední dny je plný zaměstnanců, kteří
se starají o naše uživatele, jak nejlépe
dovedou.
Každý, od údržbářů a pradlenek,
uklízeček a kuchyně počínaje, přes
animační pracovnice i zdravotnický a
ošetřovatelský personál se snaží, aby
zde vše klapalo tak jak má.
Víkendový domov je, ale jiný!
V sobotu a v neděli je pracovnic méně a vše musí
fungovat, jako vždy. Proto spolu musí zdravotník s
ošetřovatelkami a kuchyní spolupracovat a
navzájem se doplňovat.
Vím, že spousta lidí si myslí, že si pečovatelky

odslouží víkendovou službu a potom mají volno,
tak je to vlastně "paráda", ale málokdo o tom

přemýšlí dále a málokdo si uvědomuje,
že na víkendové služby pracovnice
opouštějí své rodiny, malé děti, manžele
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a vnoučata, proto, aby se mohly postarat a vytvořit
aspoň trošku vlídnou a klidnou atmosféru pro Vás
"naše" seniory.
Mnozí si mohou říct, že tohle píšu s nadsázkou, že
prostě "jen" chodí do práce, ale neměli bychom
zapomínat, že v dnešní době by každá z pracovnic
našla zaměstnání někde jinde a bez pracovních
víkendů, které by mohly trávit se svými blízkými.

Ony si, ale vybraly toto nelehké povolání a patří jim
obrovské uznání za jejich obětavost a ochotu. Jejich práce si

nesmírně vážím a věřte, že vím, jak dokáže být
fyzicky i psychicky náročná. Proto jim za péči o Vás
děkuji z celého srdce!!!!
Leona

Navíc pracovnice Dita a Leona byly na školení „Proměny
stáří a gerontooblek“, kdy si v upraveném obleku
vyzkoušely, jak se člověk cítí, pokud má nějaké
zdravotní omezení – např. hůře slyší, hůře vidí a
omezení pohybové možnosti. Školení se jim velmi líbilo
a lépe si teď dokáží představit a vcítit se do toho, jak se
cítíte vy. Školení máme v plánu uspořádat v příštím roce
pro další pracovníky, ať si to taky mohou vyzkoušet. P.K.
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Ze zpětných vazeb
Do Domova přišel v uplynulých dnech krásný dopis, o který bychom se rádi s vámi podělili:

Milí uživatelé,
hřejivé a činorodé léto plné aktivit je za námi a mílovými kroky přišel krásný, pestrobarevný podzim,
který čaruje svými barvami, což je vidět na naší krásné podzimní výzdobě.
Blíží se doba zimní (adventní), doba odpočinku a pohody. Každé roční období má své osobité kouzlo.
Každý z nás má oblíbené to své „období“, každé roční období je svým způsobem hezké.
Užijte si krásné podzimní dny i období zimní. Vzpomínejte na teplé léto plné slunce a těšme se
společně na další jaro, kdy se vše v přírodě i v nás probouzí k životu.
Prosím, abyste všechny své připomínky a podněty k našim službám otevřeně sdělili pracovníkům
Domova. Každou Vaší připomínkou se budeme zabývat. Přispějete to ke zlepšení kvality našich
služeb.
Krásné dny
P. K.
Jsem tu pro Vás
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Na co se můžete těšit
Týden v sociálních službách
3. října
Turnaj v ruských kuželkách
4. října
Posezení s harmonikou a opékání párků
Den otevřených dveří

13. října
Opékání brambor v ohništi
20. října
Volby do poslanecké sněmovny
8. listopadu
Turnaj v šipkách v Novém Jičíně
13.llistopadu
Keramický klub s dětmi ze střediska volného času
14. listopadu
Turnaj v ruských kuželkách
15. listopadu
Prodej textilu
V týdnu se koná
Klepárna, čtení z novin, výtvarný klub, cvičení s overballem, smyslová aktivizace, vycházky,
pěvecký klub, klub vaření, trénování paměti, mše
Jednou měsíčně
turnaj v ruských kuželkách, reminiscence, canisterapie, klub vaření
V období adventu, který začíná 2. prosince, se můžete těšit na mikulášské posezení
s harmonikou, pečení perníků, cukroví a vystoupení dětí MŠ
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Luštěte s námi
Tajenka soutěžní křížovky z minulého čísla časopisu: …“plavat neumím a čůrat se mi nechce.“
Výhercem tohoto kola se stal pan Kohl František.
Z rukou paní ředitelky obdržel dárkový balíček. Gratulujeme!

Vyluštěné sudoku ze strany 9

Slova z písmen, strana 23
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trap, part, astra, taras, rasa, srp, pas,
pat, trs, past, pata, rasa, prst, parta

Na poslední straně tohoto časopisu opět najdete soutěžní křížovku. Její tajenku odevzdejte personálu do 15.
ledna 2018. Na výherce čeká dárkový balíček. Přejeme hodně štěstí a zábavy při luštění!
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redaktor: Vyrubalíková Monika
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