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A tak tu žijeme…

Vážení uživatelé,
vítáme Vás v novém roce a přejeme Vám všem pevné zdraví a dobrou náladu. Adventní čas je za
námi a tak v tomto čísle časopisu přinášíme fotografie a články z uplynulých akcí, např.
Mikulášská zábava, keramika s Domem dětí a mládeže, utkání v ruských kuželkách s dětmi z MŠ
a jiné. Připomeneme si tradice spojené s vánoci a Novým rokem a také díky rubrice „Toulky
okolím“ navštívíme město Opavu.
Přejeme příjemnou zábavu!
Vaše redakce

Seznamte se
Na chodbách Domova můžete od 1. listopadu vídat novou pracovnici, paní Černotovou Ivetu.
Prosím, seznamte se…

Černotová Iveta
Iveta do našeho Domova nastoupila již s bohatými
zkušenostmi, které sbírala v IKEM v Praze a také
v Nemocnici v Hranicích, kde pracovala jako sanitářka.
Jak se jí u nás líbí?
„V Domově jsem velmi spokojená, moc se mi tu líbí“.
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Od 26. října žije s námi v Domově paní Černochová Karla, která ráda píše krásné básně. Jsme rádi,
že Vám můžeme prostřednictvím našeho časopisu její tvorbu představit.

Říjen
Černochová Karla

Venku ještě sluníčko
vyslalo své zlato,
objalo les, políčko,
vysušilo bláto,
pohladilo růžičku,
v okně posvítilo,
ale jenom chviličku,
pak se za mrak skrylo.
V borovici ve větvích
hrdlička si sedá
a je slyšet dětský smích,
první kapka dešťová
cestu k zemi hledá.
Napila se suchá zem,
zčervenaly šípky.
V nízké trávě za plotem
pyšní se dva hříbky.
Říjen zase předvádí
svá podzimní kouzla,
na oblohu večerní
první hvězda vklouzla.
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Reminiscence na Vile dne 02. 10. 2017
Téma:

KRÁSA PODZIMU

Zúčastnili se uživatelé: paní Voldánová, Chmelová, Onhaiserová, pan Onhaiser

Reminiscenci vedla: Iveta Rašková (animační pracovnice)
Venku je krásný slunečný den, přestože podzim máme v plném proudu. Dohodli jsme se tedy
s uživateli na schůzce popovídat si o
podzimu. Při té příležitosti jsme si také
vyzdobili stůl kyticemi z podzimních
aster a chryzantém. Nechyběla
kukuřice, kaštany, ořechy, žaludy,
šišky, ale i jablka a hrušky. Pomalu se
venku začínají zbarvovat listy, a tak
jsme je využili k doplnění výzdoby
v podzimní atmosféře.
Hned na začátku jsem se zeptala, jestli
si to dříve doma také zdobili, tak jak to
vidí dnes. Čekala jsem spíše záporné
odpovědi, což se potvrdilo. Uživatelé
sdělili, že důležitější bylo úrodu uložit a zpracovat, ne ji používat k výzdobě. Úroda musela co
nejdéle vydržet a pokud možno v co nejlepší kvalitě. Pod střechu se vázaly kukuřice, aby dobře
proschly. Na ošatkách se sušily ořechy vlašské a lískové. Úroda, která se takto sušila, byla pěknou
ozdobou sama o sobě. Sušily se také různobarevné slaměnky a statice. Květiny se využily potom na
výrobu věnečků a kytic. Některé se pak prodávaly i na trzích.
Probrali jsme také barvy podzimních květin. Les poskytl šišky na dozdobení kytic, ale také se
využívaly na topení. Podzim je také správnou dobou na sběr hub. Usušené nechyběly v žádné
bramboračce. Ženy sušívaly i bylinky ze zahrádky.
Společně jsme se shodli na tom, že vlastně výzdobu domovů tvořily samé potřebné a později
využité suroviny.
Paní Onhaiserové se připravená výzdoba moc líbila. Při odchodu si s sebou vzala na pokoj vázu
s kyticí podzimních aster. Doma je také na zahrádce pěstovala.
Rozešli jsme se s přáním pěkného podzimního dne a s úsměvem na rtech.
Zapsala: Iveta Rašková
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Turnaj v ruských kuželkách
Říjnové kolo, které se odehrálo 3. 10. v Tančírně, navázalo na výborné výsledky těch
předchozích. Hráčům se velmi dařilo a vítězů jsme měli opět několik. Třetí místo obsadili dva hráči,
a to paní Havlíčková Zdeňka a Grich Valentín.
Oba nahráli 35 bodů. Druhé místo s 36 body
obsadily tři hráčky: paní Jaklová Štěpánka,
Chmelová Aurélie a Válková Eliška. Vítěz
tohoto kola byl pouze jeden. Zaslouženě se
jím stala paní Horutová Eleonora, která
v tomto kole získala 46 bodů. Přejeme všem
hráčům hodně štěstí v dalších kolech.

Týden v sociálních službách

Opékání při harmonice
4. října se uskutečnil Den otevřených dveří, kdy se veřejnost mohla seznámit s poskytovanými
službami Domova a shlédnout
výstavku ze sbírky fotografií
slavných osobností paní Markéty
Červenkové a vlastní tvorby
uživatelů
Zároveň v tento den Domov
uspořádal posezení s harmonikou
zpestřené opékáním klobásek, na
které se uživatelé velmi těšili.
Studené počasí nám nedovolilo
sedět venku na zahradě a tak
zaměstnanci připravili pohoštění
v Tančírně. Pozvání přijali i uživatelé
služeb denního stacionáře z Oder, kteří byli překvapeni veselou a vstřícnou atmosférou. Než byly
klobásky upečeny, využili senioři volné chvíle k povídání nad šálkem kávy a bábovkou, kterou nám
6
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upekli klienti Charity Odry. K poslechu
a tanci jim hrála harmonikářka
oblíbené písničky na přání. Paní
Lasovská Bronislava, dlouholetá
kamarádka našeho uživatele pana
Ficka, zavítala s harmonikou do
Domova již po druhé. Na vzdory
nepřejícímu počasí se akce vydařila a
uživatelé byli spokojeni.

Výtvarný klub

6. , 17. a 25. října se konal v Tančírně klub. Pod rukami
šikovných seniorek vznikaly stromy, krmítka pro ptáky
ve tvaru sov či vánoční svícny.
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Stačí pouhá přítomnost a zlepší se nám nálada
Zvířata jsou našim seniorům blízká. Mnozí se
doma starali o pejska či kočičku. Teď jim kontakt
se zvířetem chybí. Proto je potěšilo, když se mezi
ně přišel 10. října a 14. listopadu podívat pes
Bublina. Uživatelé při jeho hlazení vzpomínali na

své mazlíčky. Například na černou kočku, která
se přistěhovala do domu s koťaty a svou novou
paničku si oddaně zamilovala. Když se panička
odstěhovala do Domova, kočka odešla a už ji
nikdo neviděl. Kdo ví. Možná šla svou paničku
hledat.

Víte, že…
…chov domácích mazlíčků podléhá módě, stejně jako spousta jiných oblastí lidského života?
V současné době jsou šlágrem například různé druhy miniprasátek. Prasátka jsou učenlivá a
inteligentní stvoření a jejich majitelé nedají na ně dopustit, Ty nejmenší druhy váží kolem 10
kilogramů. Stejně jsou oblíbení obří šneci, kteří dorůstají 25 centimetrů, anebo ježci.
Nejznámějším a nejčastěji chovaných druhem je ježek bělobřichý.
… mazlíčkem hudebního génia Wolfganga Amadea Mozarta se stane zpěvný pták? Mozart vlastní
špačka, který mu dělá společnost po celé tři roky. Mozart k němu láskyplně přilne a láskyplně ho
nazývá „malým bláznem“. Obdivuje špačkovu schopnost dokonale napodobovat okolní zvuky
včetně nových skladeb. Tvrdí se dokonce, že hudebník pro některé z nich nacházel inspiraci
v popěvcích svého miláčka. Když špaček zemře, Mozarta to velmi zarmoutí.
Uspořádá pohřeb, a pro tuto příležitost dokonce složí velmi emotivní text.
zdroj časopis Epocha
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Klub vaření
Na klub vaření se 11. října seniorky obzvláště těšily. V plánu byla totiž výroba přírodního léku do
tohoto sychravého počasí. O čem je řeč? O zázvorovém likéru. Zázvorový likér je lahodná medicína,
kterou by si v této době měl každý čas od času dopřát, aby ho neskolila kdejaká číhající chřipajzna.
Z kuchyně nám k tomuto účelu
zapůjčili velké láhve (pro každou
seniorku), kterou bylo třeba naplnit
oloupaným
a
nastrouhaným
zázvorem, oloupaným pomerančem a
citrónem, trochou medu. To vše bylo
třeba dolít celou láhví kvalitní vodky.
Jako technický dozor se dostavil pan
Arnošt Ficek. Aby práce šla dobře od
ruky (a hlavně aby nemizela vodka),
dostaly dámy po skleničce červeného
vína. Pak už nezbylo než čekat, až se vše vyluhuje. Správný čas ke stáčení nadešel 17. října. Všichni
jsme se těšili, byli velmi zvědaví na chuť likéru. Byl výborný.
Léčebné účinky zázvoru znal Orient již
tisíce let. Evropa si jeho vlastností
začala všímat až v relativně nedávné
době.
Nejprve na něj bylo hleděno spíše jako
na exotické koření a prostředek
k zahřátí. Brzy se však i k nám dostaly
zvěsti o možnostech použití proti velké
škále nemocí a civilizačních chorob
běžných v dnešní uspěchané době. I to
je jeden z důvodů, proč se považuje
zázvor za jednu z nejvíce
podceňovaných „superpotravin“ dneška.
První zmínky o léčbě zázvorem pocházejí z Indie a Číny z doby před 2000 lety před naším
letopočtem.
Nikdy však dosud neexistovaly relevantní důkazy o skutečné prospěšnosti zázvoru na nemocného
člověka. Až v posledních 25 letech proběhla řada výzkumů referující o jeho velké prospěšnosti. Jeli konzumován v rozumné míře, dovede ochránit imunitní systém a posílit jeho funkci.
9
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Migréna
Výzkumná studie íránské nemocnice VALI-e-ASR prokázala, že sušený zázvorový prášek může
pozitivně ovlivnit předcházení vzniku některých typů migrén. Studie prováděná na 100
dobrovolnících s akutními záchvaty migrény prokázala, že užíváním malého množství zázvorového
prášku se projevy záchvatů v mnoha případech snížily.
Vysoký krevní tlak
Testování účinků zázvoru na snížení tlaku dokázalo vynikající vlastnost snížit krevní tlak u osob se
zkornatělými tepnami. Riziko srdeční příhody se u pravidelných konzumentů zázvoru tak sníží až o
39,5 %, což je výsledek srovnatelný s některými léky na snížení krevního tlaku. (2)

Křeče svalů a infekční svalová onemocnění
74 dobrovolníků zastřešených pod výzkum doktora Patricka O’Connora z Univerzity v Georgii
zkoušelo užívat čerstvý zázvor (syrový i tepelně upravený) v průběhu testů zkoumajících křeče
svalů po extrémní fyzické námaze. Z výsledků vyplynulo, že zázvor symptomy kyseliny mléčné ve
svalech (bolesti a křeče) nejen potlačuje, ale i předchází vzniku infekce u zraněných dobrovolníků.
Dá se předpokládat, že podobně působí zázvor i na nejdůležitější sval v těle – srdce.

Chemoterapie
Doktorka Julie Ryan dokázala ve svém výzkumu prováděném na Univesity na Rochester medical
center, že zázvor dokáže u vybraných jedinců lépe zvládat obrannou reakci těla po chemoterapii,
a to až o 40 %.
http://www.zazvor.cz/ucinky-zazvoru/
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Opékání brambor a jablek
13. října jsme se přece jen
dočkali babího léta. Uživatelé
využili teplého slunečného dne
a sešli se v altánku na zahradě.
Zatímco
paní
Havlíčková
dohlížela na pečení brambor
v ohništi, ostatní se ohřívali u
krbu, popíjeli svařené víno a
opékali jablka. Čas při

vzpomínkách na podzimní dny trávené u
táboráků ještě za mlada příjemně utíkal.

Luštěte s námi
Osmisměrka

CITRÓNOVNÍK, DOLET, IKONA,
KHAKI, KLISNA, KREATIVITA,
LIÁNA, MAJORÁNKA, METLA,
MÍSTO, NEKTAR, OFENZIVA,
OKTÁVA, PALIVOMĚR, POMOC,
POTRAT, PRKNO, RIKŠA,
TRANSFER, ÚPRAVA
Návod: Vyškrtávejte slova ve všech
osmi směrech. Tajenku čtěte po
řádcích. (Řešení najdete na
předposlední straně časopisu).
11
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Klub vaření
18. října se uživatelé mohli těšit na
hody z podzimních plodů. Na seniorky
čekala dýně hokaido, která má
v kuchyni mnohostranné využití.
Uživatelky vybraly recept, který dosud
neznaly a těšily se, jak jim budou
dýňové hranolky chutnat. Připravily si
plech s pečícím papírem a dýni
nakrájely na centimetr hrubé plátky.
Lehce je posolily a ochutily
provensálským kořením a daly péct.
Kromě dýně přítomné dámy potěšila miska lesních
hub. Zatímco se nesla Tančírnou vůně pečené
dýně, seniorky nakrájely hříbky a zaměstnanci
usmažili smaženici. Vůně přivábila i pana Ficka
Arnošta, který jim ochotně pomohl s konzumací.
Nasládlá a lehce kořeněná chuť dýňových
hranolek příjemně potěšila. No a smaženice? Ta
prostě neměla chybu!
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Klub zpívání
Uživatele zpívání velmi baví a díky dobrovolnici paní Mergentalové si jej mohou užívat vždy ve
čtvrtek, 2x až 3x do měsíce na Domku, na Vile nebo na Staré kuchyni. Ve čtvrtek 18. října jsme si
zazpívali za doprovodu kláves v 1. patře na Domku
známé písničky.

Cvičení s overballem
27. října v jídelně na Staré kuchyni si uživatelé zacvičili s overballem. Cvičení probíhá pravidelně
každý týden. Uživatelé při něm sedí na
židlích a používají kromě overballu i jiné
pomůcky: kelímky, plachtu, šátky, malé
míčky. Cvičení je prokládáno tréninkem
paměti (připomínáme tradice, výročí,
svátky apod.). Víte, který státní svátek
slavíme 28. října?

(Je to Den české státnosti. 28. října 1918 vzniklo samostatné Československo. K obvyklým projevům oslav státního
svátku patří např. jmenování generálů prezidentem, účast hlavy státu na vojenské přísaze Hradní stráže či udílení
státních vyznamenání ve Vladislavském sále na Pražském hradě).
13
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Klub vaření
31. října uživatelé na Staré
kuchyni připravovali bramboráky.
Nálada byla výborná, a aby se
všem dobře pracovalo, pan
Videcký Ladislav zazpíval písničku.
Vůně, která se šířila chodbou,
přilákala pana Matušů. Pan Tým
se ujal úklidu a použité nádobí
naskládal do myčky. Příjemnou
tečkou dnešního smažení byla
konzumace. Byly vynikající. 22.
listopadu si je usmažili uživatelé na
Vile.

Luštěte s námi
Doplňte chybějící písmena tak, aby vám
vznikla smysluplná slova. Tajenku čtěte
v označených polích po řádcích.
Řešení
najdete na předposlední straně časopisu.
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Toulky okolím
V tomto díle našeho putovního seriálu Vám představíme město nazývané „perlou Slezska“, ve
kterém strávila část svého života Eliška Istelová.
Opava
První písemná zmínka o Opavě
pochází ze 12. století. Osada ležela
na obchodní cestě z Moravy do
Polska. Tato cesta byla součástí
„Jantarové stezky“. Ze severu na jih
proudil jantar a med a v opačném
směru
putovaly
výrobky
středomořských dílen. Městský
statut Opava získala ve 13. století.
Národnostní složení města se
postupně měnilo ve prospěch
německého obyvatelstva a ve 20.
letech 18. století představovali Češi jen asi sedminu obyvatel Opavy.
Význam Opavy v 19. století podtrhlo konání tzv. Opavského kongresu v roce 1820, kde se sjeli
evropští panovníci a diplomaté, aby hovořili o budoucí Evropě. Přijel tehdy i ruský car Alexandr I.,
který díky tomu poznal nejen Opavu, ale taky nedaleký Hradec nad Moravicí.
Po druhé světové válce došlo k odsunu německého obyvatelstva, byly postaveny celé nové obytné
čtvrti a průmyslové závody, především strojírenského, potravinářského a papírenského průmyslu
a průmyslu léčiv.
Dnes je Opava statutárním městem, sídlem Slezské univerzity, středních škol, kulturních a
vědeckých institucí. Zachovalo se zde mnoho kulturních památek, řada z nich je chráněná státní
památkovou péčí. Pamětihodnosti pocházejí z doby gotiky, renesance i Baroka.
Významné osobnosti Opavy:
Město je rodištěm i místem posledního odpočinku básníka Petra Bezruče, vlastním jménem
Vladimíra Vaška, který je autorem jediné básnické sbírky původně nazvané Slezské číslo, později
známé jako Slezské písně, vydané na počátku 20. století. Autor zde vyjádřil to, co cítili vykořisťovaní
dělníci ve Slezsku a na Ostravsku. Jeho cílem bylo mluvit za ostatní, bojovat za jejich práva, lepší
životní podmínky, vyjádřit přání prostého lidu a bezpochyby také zobrazit bídy, ve které byli lidé
nuceni žít.
Kritici i čtenáři si byli jisti, že sám tvůrce pracuje jako horník v ostravských dolech, což byl nejspíš
také Bezručův záměr. Najdou se zde však i básně milostné a rovněž básně věnované jednotlivým
obcím na Moravě a ve Slezsku. Mezi nejznámější balady patří Maryčka Magdonova a Ostrava.
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Labutinka
Bezruč, Petr: Slezské písně

Čí jsi, ztepilá ty krásko?
Sama chodí, pyšno hledí,
knížky v ruce, na můj pozdrav
nikdy nemá odpovědi,
temné pleti, temných vlasů,
pohled třpyt je hvězdy v šeře,
myšky – nožky, každý pohyb
kmit labutí na jezeře,
chceš mi být jen beznadějné
lásky temnou upomínkou?
Jak jen nazvat kněžnu svých snů?
Buď mi zvána Labutinkou!

V Opavě se narodila autorka příběhů lvice Elsy,
spisovatelka Joy Adamsonová, na zdejším
gymnáziu studoval geniální vědec Johan Gregor
Mendel (rodák z Hynčic u Vražného), pobýval
tady Ludwig van Beethoven a domy stavěl
architekt Leopold Bauer (rodák z nedalekého
Krnova).

Zdroj: http://www.vaseliteratura.cz/ctenarsky-denik/1331-slezske-pisne
https://www.aktualne.cz/wiki/geografie/staty-a-mesta/opava/
Kraj plný příběhů /Petr Žižka/

Pověst o vzniku názvu města Opavy
Před mnoha staletími se v místech současného města sešli dva mocní páni. Setkali se zde na lovu,
a jelikož se jim tento kus země zalíbil, postavili si zde své stany. Jednoho dne po ránu vyšli ze svých
stanů a uviděli průvod kupců. Kupci přijížděli z dalekých východních zemí, a jak spatřili urozené
pány, začali jim nabízet své zboží (drahé koberce, meče, dýky, koření a všelicos jiné) a taky jim
ukázali čarovně krásného ptáka, kterého nikdy v životě předtím neviděli!
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A jak to tak bývá, oba pánové jej chtěli mít pro
sebe. Kupci také nevěděli komu jej prodat a strhla
se hádka. Když už to vypadalo, že mezi pány bude
mela, kupci z východu rozhodli, že si páva může
vzít jeden z nich a za rok, že se vrátí a přivezou
tomu druhému.
To tomu ale dali. První pán vykřikl, že teď si ho
musí vzít on, protože jeho žena má narozeniny a
on jí ho chce dát, ale druhý pán samozřejmě
nesouhlasil. Už se blížil večer, když tu, snad
moudřejší pán řekl, ať si tedy páva nechá ten druhý, že on si počká a zlostně odešel do svého stanu.
Tam se mu to ale rozleželo a za nějakou dobu se zašel za druhým pánem udobřit. Popíjeli spolu
medovinu, rozprávěli, když tu napadlo prvního pána, který páva nezískal, že by mohli na tom
památečním místě postavit město! Tu ale nastal problém, jak se město bude jmenovat?!
Navrhovali, vymýšleli, ale nic se jim nezdálo dost dobré pro jejich nové město. V tom pán, který
ptáka koupil, vykřikl: "Ať se tedy jmenuje po onom krásném ptáku!" Prvnímu se to také zalíbilo, ale
že prý je to zase moc krátké. A tu druhý pán zvolal, že prý když se hádali o páva, tak ať se jejich
město jmenuje Opava!!! Oba dva se začali radovat a hodovat. Řeku, u které stanovali, pokřtili také
Opava, a i když uběhlo mnoho let, tak město a řeka jsou tu stále.
http://www.opava-city.cz/cs/povest-o-vzniku-nazvu-mesta-opavy

Eliška Istelová zde prožila velký kus svého života. Opava ji přirostla k srdci a ráda na ni
vzpomíná.
Eliško, jak dlouho jste žila v Opavě?
V Opavě jsem prožila 50 let. Vyrůstala jsem v Ostravě, později jsme se odstěhovali s rodiči do
Oder. Po škole jsme tu nastoupila jako učitelka v mateřské škole. Odtud jsme odešla pracovat
jako vychovatelka v textilní škole do Krnova a odtud jsem se už odstěhovala do Opavy. Tam jsem
se už do školství nevrátila. Chvíli jsem pracovala v antikvariátě a potom jsem jako kulturněpoliticko-propagační referent působila v knihkupectví Kniha. Měla jsem totiž talent přesvědčit
všechny, že bez knih s politickou tematikou nemohou žít.
Co se Vám na Opavě tolik líbilo?
Za prvé měla jsem tu svůj první byt, měla jsem tu svého muže, měla jsem tu svého syna a také
práci, kterou jsme měla ráda.
Za druhé, Opava je malé město, které objedeš, když ti ujede tramvaj. Je to však dost velké město,
na to, aby tu bylo veškeré kulturní zázemí, kavárničky, univerzita… . Měla jsem předplatné do
divadla, chodila jsem cvičit moje milované thai-chi. Bylo tu vše pro můj duševní vývoj.
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Listopad
Černochová Karla

Je měsíc zlatavého listí,
zázraků nevídaných,
muchomůrky v mechu posazené,
dozrávajících oříšků lískových
a vůně jablíček pečlivě uložených.
Též večerů dlouhých v teple domova,
s knížkou, pletením nebo u televize,
ale spolu v souznění lásky
životem prověřené…
A též tichého rozjímání
nad plamínkem svíčky voňavé,
se vzpomínkami na naše nejdražší,
co tu již nejsou s námi.

Turnaj s Novým Jičínem

8. listopadu Domov Odry přijal od denního
stacionáře v Novém Jičíně Škola života pozvání na
soutěž v šipkách. Soutěž se konala v Mäjnl Dance
Hall v Novém Jičíně a sešlo se tu 50 hráčů téměř
všech věkových skupin. Domov Odry reprezentovali
ostřílení hráči: Grich Valentín a Hyvnarová Jana. Po
příjezdu se našim seniorům dostalo vřelého přivítání
především od uživatelů Školy života. Ačkoliv hráči
jiných organizací měli výhodu v mládí, naši hráči
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rozhodně nezůstávali pozadu a odváděli vynikající výsledky. Obzvláště pan Grich měl nakročeno
k vítězství. Bohužel ani tentokrát to na stupně vítězů to nestačilo. Místo diplomů si naši uživatelé
přivezli domů něco mnohem cennějšího - dobrou náladu a spoustu nových zážitků.

Keramika s dětmi ze Střediska volného času
13. listopadu přijaly pozvání děti
ze Střediska volného času v Odrách.
Děti společně s babičkami tvořily
krásné výrobky z hlíny. Po vysušení
a vypálení keramiky se uživatelé i
děti mohou těšit opět na společné

setkání tentokrát v Centru volného času, kde své
výrobky mohou dokončit. Tvořivé dopoledne
děti zakončily sladkým pohárem, který pro ně
naše kuchařky připravily.
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Turnaj v ruských kuželkách
14. listopadu se odehrálo předposlední kolo celoročního turnaje v ruských kuželkách. Při tomto
kole změřilo síly 12 hráčů. Na průběžné stupně vítězů se mohlo těšit 5 z nich. Na třetím místě
s počtem 33 bodů se umístily Gabrhelíková Vlasta, Jochcová Marie a Hrčková
Marie. Druhé místo obsadila Havlíčková Zdeňka s počtem 35 bodů a vítězem se
stal Grich Valentín s 39 body. Vítězům blahopřejeme a všem hráčům přejeme
hodně úspěchu v závěrečném prosincovém kole.

Když si dědeček nevzpomíná
V pondělí 27. listopadu
navštívily pracovnice Domova
Odry
společně
s
paní
Miroslavou
Chodurovou
mateřskou školu ve Spálově s
přednáškou „Když si dědeček
nevzpomíná“. Dědeček (Marta
Martinátová) s vnukem (Renáta
Janíčková) dětem představili
zábavnou formou alzheimerovu
chorobu. Vše bylo doprovázeno
mluveným
slovem
paní
Chodurové.
S přednáškou jsme navštívili
v uplynulých letech mateřskou školu ve Vražném
a děti z MŠ Jakubčovice nad Odrou se přijely
podívat na ni k nám. Dětem se přednáška velmi
líbí, aktivně se do ní zapojují a jsou nadšené
z robotického tuleně Iva, kterého dostal Domov
z nadačního fondu Ivany Zemanové.
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Zápis z porady uživatelů konané dne 27., 28., 29. 11. 2017
konaná na jednotlivých budovách
Porada se týkala těchto bodů:
1. Ředitelka v úvodu všechny uživatele přivítala. Předala slovo VZSÚ paní Kolečkové, která sdělila
uživatelům novinku, která nastane od 1. 1. 2018. Novinka se týká elektronických receptů. Paní
Kolečková sdělila, že se recepty budou psát pouze elektronicky. Paní doktorka bude recepty psát z
ordinace, již ne u nás v Domově. S touto novinkou je spousta nové administrativy a proto bude
doktorka předepisovat léky na tři měsíce. Pokud by někdo měl problém s úhradou léků, ve
výjimečných případech je domluveno s lékárnou, že se budou vydávat po částech na tzv. opakovaný
recept. Nově na receptech nebude název, ale pouze kód léku.
2. V dalším bodě ředitelka hovořila o zdražování potravin. Snažíme se udržet do konce roku cenu
za stravu. Proto se může stát, že někdy není k obědu kompot, nebo je méně ovoce. Od nového
roku, budeme muset zvýšit ceny za stravu. Zatím nevíme, o kolik se bude zdražovat, musíme vše
propočítat.
Stále se také dokupují nové věci, aby péče o Vás byla pro zaměstnance co nejjednodušší a zároveň
pro Vás kvalitnější. Na „Starou kuchyni“ přišla nová sprchová židle v ceně 85 tis. Kč, kdo má
proleželé matrace, budou vyměněny za nové, budou
zakoupeny nová WC křesla, jídelní stolky, desky jídelní na
postel, byla zakoupena nová odsávačka a vozík na prádlo. Na
Kuchyni bude probíhat výměna posuvných dveří, jelikož se
stále opakují problémy se zavíráním a zamykáním pokojů.
Jsou také objednané evakuační podložky, které budou na
každé posteli. Moravskoslezský kraj poskytl na nové věci i na
platy zaměstnanců celkem 2 100 tis. Kč. Od města Oder jsme
dostali 80 tisíc Kč, za které se koupí postel, která se dá spustit
jen 25 cm nad podlahu (prevence zranění při pádu). Město
nám také přislíbilo, že nám rozšíří parkovací místa, schválilo
zpracování projektové dokumentace na rozšíření parkoviště,
ale určitě to nebude v blízké době. Na Vile je plánovaná
výměna výtahu, který převážně v letním období stávkuje.
Výměna bude probíhat na začátku příštího roku a cena je 926
tis. Kč. Bohužel s touto výměnou souvisí omezení provozu.
3. V Domově jsme měli návštěvu z kraje. Navštívil nás náměstek
hejtmana pan Jiří Navrátil a vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Daniel Rychlík. V Domově se jim
líbilo, s některými z Vás i hovořili. Všimli si našich PVC lin, která nejsou sjednocená a v každé
místnosti jsou jiná. Některá PVC lina se proto budou měnit. Na výměnu nám kraj poskytne 500 tis
Kč. V plánu je také malování chodeb a některých pokojů. Náš Domov v průběhu roku také navštívili
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i zaměstnanci z ostatních domovů: ze Vsetína, Pržna, Bruntálu, Příbora, Senior Parku Rožnov. Všem
zaměstnancům se líbila atmosféra Domova a zákoutí, která tady máme.
4. Během roku oslovujeme dárce. V letošním roce jsme od dárců dostali 135 tis. Kč. Z těchto financí
se platí především akce pro Vás (harmonikář, balet, vystoupení na slavnosti). V nabídce je spousta
animačních programů. Pokud Vám něco chybí, prosím sdělte to. V létě proběhla letní slavnost.
Myslím, že se všem líbilo. Nově jsme navázali spolupráci s mateřskou školkou. Děti nás navštívily v
Domově a někteří z Vás děti navštívily ve školce. Snažíme se, abyste měli informace i z Vašich obcí
a tak zajišťujeme zpravodaje. Můžete si zakoupit také časopis A tak tu žijeme, který vydáváme a ve
kterém najdete spoustu informací o konaných akcí a další zajímavosti. Časopis máte k dispozici na
nástěnkách. Na podzim proběhl Týden sociálních služeb. V tomto týdnu se konalo posezení
s harmonikou za účasti seniorů z Charity, pro studenty SPŠ a SZŠ proběhly exkurze, konal se Den
otevřených dveří. V rámci projektu ,,Senioři komunikují“ se někteří naši senioři zapojili do
křížovkářské soutěže. Křížovky jsou odeslány, ale zatím nemáme výsledky.
5. Ředitelka připomněla uživatelům, že pokud zjistí, že něco nefunguje, ať to sdělí údržbáři. Malé
opravy zvládnou naši údržbáři sami, ale pokud se jedná o větší opravy, musí ředitelka oslovit firmy.
Může se tak stát, že oprava bude trvat déle, jelikož firmy mají dlouhé dodací lhůty.
6. Do Domova nastoupily opět nové pracovnice paní Lindovská, paní Černotová a paní Tvarůžková.
Bude chvíli trvat, než se zapracují, proto jim prosím sdělte, jak co potřebujete. Nyní se potýkáme s
velkou nemocností zaměstnanců. Někdy je problém zajistit doprovod k lékařům, protože při
zhoršení zdravotních stavů narostl počet různých vyšetření i počet uživatelů, kteří doprovod
potřebují. Prosíme, pokud to bude možné, oslovte své rodinné příslušníky, kteří by Vás mohli
doprovodit.
7. V říjnu proběhla potravinová sbírka, do které se zapojili
zaměstnanci i někteří z Vás. Za Váš příspěvek moc děkuji.
Odevzdali jsme potraviny o váze celkem 289 kg v hodnotě
Kč 14 899,-- ( příspěvek uživatelů činil 1869,- Kč). Tyto
potraviny byly věnovány potřebným lidem - matkám s dětmi
do azylových domů.
8. V Domově se některé uživatelky zapojily do smysluplné
činnosti a pletou obvazy pro malomocné. Za toto jim
děkujeme. Někteří uživatelé se zapojili také do projektu
rádia Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“. Tento projekt
je určen osamělým seniorům, kteří si mohou přát dárek,
nebo zážitek. Toto přání se poté napíše na internet a někdo
jim může přání splnit. Někteří uživatelé již svůj dárek dostali.
Vánoce se blíží a tak nás čeká vánoční výzdoba, budou
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chodit děti, dne 6. prosince se uskuteční Mikulášské posezení s harmonikou
9. Navázali jsme spolupráci s Nutričním terapeutem. Hygiena nám kontroluje jídelníček, který musí
být vyvážený. Denní příjem by měl být 9000 KJ. V dotazníkovém šetření jste mnozí psali, že jsou
porce příliš velké. V příštím roce plánujeme možnost, abyste si mohli zaplatit pouze poloviční porci
oběda a zakoupit výživné kaše a koktejly či nápoje nebo si vybrat výživnou dietu, která bude
obsahovat energeticky výživnější stravu.
10. Obdrželi jsme od několika rodinných příslušníků poděkování za péči. U rodinných příslušníků
proběhlo také dotazníkové šetření. Příbuzní jsou s péčí o Vás spokojeni.
11. Ředitelka připomněla, že uživatelé mohou podávat podněty, připomínky a stížnosti. Na
každém patře je schránka, kde můžete svou stížnost vložit. Lepší je však stížnostem předcházet.
Pokud to jde, je nejlepší řešit situaci hned, jak se vyskytne nějaký problém, ať předejdeme vaši
nespokojenosti a nedorozumění. Upozornění na zamykání pokojů a věcí – klíče máte k dispozici,
možnost úschovy financí a cenností u sociálních pracovnic. K dispozici má každý svého patrona.
12. Proběhlo dotazníkové šetření. V dotaznících se nejčastěji objevovaly připomínky ke stravě.
Připomínky byly předány do kuchyně. Jídla, která si přejete, by se tak měly objevovat častěji.
Pravidelně také probíhají stravovací schůzky, kde můžete sdělit své připomínky. Někteří jste psali,
že jste málo informováni o dění v Domově. Uživatelé, kteří toto napsali, budu obcházet a zjišťovat,
jaké informace jim chybí. Někdo také psal, že by se chtěl koupat i v sobotu, nebo v neděli. O víkendu
je menší počet zaměstnanců a proto tento požadavek nelze splnit. Sociální pracovnice před přijetím
s Vámi hovořily a sdělily Vám, že garantujeme koupání 1x týdně. Paní Šumská měla dotaz ohledně
toalety. Ředitelka sdělila, že bylo zakoupeno několik pohlcovačů pachu a různé osvěžovače
vzduchu, budou doplněny a mělo by se vše zlepšit.
13. Ředitelka dále sdělila, že můžete nahlížet do dokumentace, do sociálního spisu,
ošetřovatelského. Můžete určit svého zástupce, který může do dokumentace nahlížet a kterému
můžeme o Vás sdělit informace. Musíme dodržovat ochranu osobních údajů. Fotografie nesmíme
uveřejňovat bez Vašeho souhlasu. Kdo bude chtít, můžeme Vám vytisknout zápis z porady. Pokud
budete chtít hovořit s ředitelkou, stačí pro ni vzkázat.
14. Uživatelé mají na pokojích signalizační zařízení, kterým se mohou dorozumívat s personálem.
Pokud zazvoníte, nečekejte, že personál přijde ihned. Personál může být někde u někoho na pokoji
a musí práci dokončit. Ředitelka připomněla, že kouřit se smí pouze na vyhrazených místech.
Ředitelka také hovořila o větrání. V pokojích je hodně vlhkosti a proto se pak drží plísně a různé
bakterie. Někteří z Vás nechtějí větrat a je na pokojích přetopeno. Domov stojí ročně topení 800
tis. Kč, optimální teplota je 22°C. Možnost nočního svícení na pokojích – proběhla výměna světel,
máte k dispozici zdravé osvětlení na dálkové ovládání, které je energeticky úsporné, je možno
nechat v noci zapnuté na noční svícení.
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15. Uživatelé byli informováni o změně v zákoně – zdravotnický asistent nově = praktická sestra, už
může pracovat bez odborného dohledu (sl. Gaberová Klára), nesmí jen dávat infuze, které se u nás
nedávají a měnit katetr.
Pokud má někdo nějakou připomínku, nebo otázku ať sdělí.
Pan Derka se ptal, zda budou od ledna zvýšeny důchody a zda jsou lékárny připraveny na
elektronické recepty.
Paní Černochová poděkovala za péči, je moc spokojená a je ráda, že může být tady v Domově. K
tomuto poděkování se přidala paní Skřehotová, která také poděkovala za lupu, kterou dostala.
Další dotazy byly k předepisování léků – zda psychiatr bude taky předepisovat léky na 3 měsíce
(ano), zda i léky k zakoupení a doplňky stravy se budou taky předepisovat na 3 měsíce – ty se
budou objednávat průběžně.
Ředitelka se se všemi rozloučila a popřála dobrou chuť k obědu.
Zapsala: Kotasová Dagmar, sociální pracovnice

Výtvarný klub
I když už dnes není zcela
běžné posílat přání poštou
(většinou se tak děje pouze
přes mobilní textové zprávy),
v Domově se stále držíme
této pěkné tradice.
27. listopadu se seniorky
na Staré kuchyni pustily za
pomoci lepidla a nůžek do
výroby vánočních přání.
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Keramika v Domě dětí a mládeže

1. prosince odjela paní Skřehotová Aloisie na
pozvání Domova dětí a mládeže, aby si
společně s dětmi naglazovali vypálené
výrobky z hlíny, které společně vyráběli 13.
listopadu v Tančírně Domova.

Advent v Domově
Advent byl dobou očekávání příchodu Spasitele na svět, období oslav narození Ježíše Krista.
Svátek začíná první adventní nedělí, tedy čtyři týdny před Štědrým dnem. Bylo to období půstu, při
kterém se měli lidé namísto požívání nadměrného jídla a pití, věnovat zbožnému rozjímání.
Ten letošní advent začal až první prosincovou nedělí. Zaměstnanci vyzdobili budovy a chodby
Domova adventními věnci a dekoracemi. V Domově je advent časem, kdy nás navštěvují děti
z mateřských a základních škol s připraveným programem.
Turnaj v ruských kuželkách s MŠ Pohořská
Jako první k nám zavítaly s adventním
programem děti z mateřské školy Pohořská.
Děti už se s našimi uživateli znají a tak někteří
senioři měli pro děti připraveny malý dárek. Po

úvodním pásmu básniček, písniček a tanečků se
děti rozběhly ke „svým“ babičkám a dědečkům a
utvořily s nimi dvojice.
Společně soupeřili
v turnaji v ruských kuželkách. Děti hra velmi
25
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bavila. Všichni dostali diplom a ti nejlepší se mohli těšit na výherní balíček. Celou dobu panovala
milá a veselá atmosféra a všichni si to užili.

Mikulášská zábava
Neuběhl ani týden a Tančírna 6. prosince ožila
Mikulášskou zábavou. V úvodu paní ředitelka
přivítala seniory a poté si převzala slovo
uživatelka Domova, paní Karla Černochová.
Složila krásnou báseň, kterou všem
přítomným přednesla. Poté se už senioři
veselili a zpívali v doprovodu pana ing.
Piskoře, který hrál na harmoniku. K pohoštění

se podával výborný domácí zákusek
z domovské kuchyně a k pití „Oderské
jablíčko“, které jsme dostali od Města Odry,
za což jim patří velký dík.
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Prosinec
Karla Černochová
Z nebe se snáší k nám
sněhová hvězdička,
červené růžičky
maluje na líčka.
Mikuláš nadílku
všem dětem rozdává,
andílek ručkou svou
si na ně zamává
a čertík pohrozí
pořádnou metličkou.
Kostel se ozývá
adventní písničkou.
A pak už tatínek
stromeček přinese,
celičká rodina
u stolu sejde se,
sváteční večeře
v talířích zavoní.
Děťátku v jesličkách
každý se pokloní.
Vánoce přinesou
tisíce radostí,
kéž v srdcích lidí všech
láska se uhostí.

Vánoce pokojné, tajuplné
a láskyplné vinšuje všem
Karla Černochová

Pečení perníků
I když už je dnes nepřeberné
množství druhů cukroví, medové
perníčky stále zůstávají na
seznamu dnešních hospodyněk.
13. prosince v klubu vaření se
naše seniorky pustily do díla.
Z mouky, vajec, cukru, medu a
především perníkového koření
vypracovaly tužší těsto, které
vyválely. Formičkami vykrajovaly
perníčky, které po upečení
27
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natíraly ušlehaným vajíčkem. Perníčky obvykle potřebují k tomu, aby změkly čtyři týdny uležet. Ty
naše to nestihly. Té vůni se zkrátka nedalo odolat a tak po vychladnutí se seniorky podělily
s ostatními uživateli a společně je snědli.

Z historie perníků
Historie perníků a jiného medového pečiva sahá do nejdávnějších časů. Medové pochoutky
provázejí člověka staletími. Perník – medovník je prastarý a možná starší než chleba, protože med
divokých včel byl jednou z prvních potravin člověka. Aby placka, kterou pravěký člověk vyrobil
z mouky a vody, měla chuť, přidal k ní med. Zprvu šlo o velice jednoduché postupy. Výroba se stále
vylepšovala, pečivo bylo kvalitnější, člověk objevoval nové a nové suroviny, získal k ochucení různá
koření. Pečivo z mouky a medu se nacházelo v egyptských hrobech a také antičtí spisovatelé píší o
zvyku starých Řeků rozdávat při různých slavnostních příležitostech a svátcích perníky různých
tvarů.
První zmínka o výrobě perníků v českých zemích pochází z roku
1335, kdy jej prodávali o posvícení v Turnově. První perníky se
vytlačovaly do forem. Formy z pálené hlíny se používaly až do
16. století, kdy je vytlačily vyřezávané dřevěné formy. Říkalo se
jim kadluby. Ty, které pocházejí z 15. a 16. století, jsou
jednoduché, zdobené národními ornamenty. Kadluby ze 17. a
18. století jsou bohatě vyřezávané. Patří k nejkrásnějším
projevům řezbářského umění. Odráží se v nich tehdejší
společenský i náboženský život. V motivech se objevují bohaté
ornamenty, zdobená roucha, podoby světců, portréty
panovníků, i českých a uherských králů, milostné výjevy. Pod
vlivem módy v období třicetileté války vzniká obliba jezdců na
koni, dam a kavalírů v nádherných oblecích, často jedoucích v
kočárech. Objevují se rodové erby a znaky. V 18. a 19. století se perník dostává do lidových vrstev
a vznikají nové náměty: srdce, husar, panenka a panáček, miminko, abeceda, holubička, jelen,
koník a další zvířátka.
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Ficek Arnošt vítězem

Náš Domov se pravidelně účastní křížovkářské
soutěže pořádané firmou Maretti Comunications
s. r. o. Letošního ročníku se do této soutěže
zapojilo 7 našich uživatelů. Na pana Ficka Arnošta
se usmálo štěstí a 7. prosince mu paní ředitelka
předala výhru.

Besídka ZŠ Komenského

21. prosince pokračoval adventní program
vystoupením dětí školní družiny při základní
škole Komenská. Děti z první třídy nám
představily Vánoční příběh, O sněhové vločce a
pásmo básniček a koled. Starší děti za
doprovodu piana zazpívaly vánoční písně a
koledy. Než se uživatelé s dětmi rozloučili,
dostali od nich vlastnoručně vytvořené ozdoby a
přáníčka.

Reminiscence na „Kuchyni“ 22. 12. 2017
Téma:

VÁNOCE A TRADICE

Zúčastnili se uživatelé: paní Gabrhelíková, Jaklová, Černochová, Vodičková,
Lukašíková, Miková, pan Tým a Videcký
Reminiscenci vedla: Iveta Rašková

Na dnešní vánoční posezení jsme si připravili v krásně vánočně vyzdobené jídelně stůl. Nechyběl tu
vánoční ubrus, sváteční šálky, talířky s cukrovím, svařené víno a křížaly. Místo svícnu jsme si zapálili
andělské zvonění – čtyři svíčky teplem krásně roztočily cinkající andílky.
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Hned ze začátku jsme si připomněli pár
vánočních pranostik: „Zelené vánoce,
bílé velikonoce.“ „Na štědrý večer
hvězdičky, ponesou vajíčka slepičky.“
Zajímalo mne, jestli si uživatelé
pamatují, že by dříve nebýval v této
oblasti o vánočních svátcích sníh.
Přestože bývala Kateřina na blátě, tak i ty
vánoce byly stejné – prostě sníh nebýval
i dříve.
Povídali jsme si o tradicích. Uživatelé
vzpomínali, že od rána na Štědrý den se
do večeře všichni postili, aby viděli zlaté prasátko. Prostírání stolu se věnovala velká pozornost. Na
stole nesměl chybět chléb, aby příští rok rodina netrpěla hlady. Pod talíř se dával peníze nebo
šupina z kapra, aby příští rok nebyla nouze. Vše k večeři se připravilo na stůl, aby nikdo od večeře
nevstával, dokud všichni nedojedí. Věřilo se, že se o příštích svátcích rodina sejde celá. Kosti z ryby
se dávaly pod ovocné stromy proto, aby byla dobrá úroda. Zbytky od večeře dobytku, aby byl
zdravý.
Tyto tradice dodržovali všichni z přítomných uživatelů, někdy je trochu pozměnili.
Po celou dobu našeho setkání panovala dobrá nálada, hezky jsme si všichni popovídali. Vůbec se
nám nechtělo toto příjemné setkání ukončit. Popřáli jsme si vzájemně krásné svátky, ať se v příštím
roce zase sejdeme ve zdraví.
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Vánoce v Domově
Letošní vánoce potěšily mnoho našich seniorů. Mnohé
z nich překvapil „nečekaný“ dárek. Domov se totiž
zapojil do projektu Českého rozhlasu „Ježíškova
vnoučata“, jehož cílem bylo splnit seniorům jejich sny a
přání. Uživatelé si mohli přát nejen dárky, ale i zážitky.
Mezi prvními obdarovanými byla paní Jochcová Anna,
která neskrývala slzičky dojetí. Přála si knihu a v krásné

dárkové krabici jich bylo několik.
Jako milá pozornost byl přiložen
dárkový balíček, který obsahoval
čokoládové figurky, jablko a perník
s čokoládovou polevou. „Tolik dárků
jsem v životě nedostala“ užasle si
prohlížela paní Jochcová dárek.
Naopak pan Buš Jan si přál navštívit
Autoservis. Ježíškovo vnouče Auto
Kora top, s. r. o. si pro pana Buše přijeli a odvezli ho do ve Valašském Meziříčí, kde se mu dostala
komentovaná prohlídka veškerého provozu zakončená obědem. Panu Bušovi se výlet velmi líbil a
z výletu si přivezl drobné dárky. Dárek splnil jeho očekávání.
Další obdarovaní:
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Se svým dárkem na naše seniory nezapomněla ani
manželka prezidenta ČR, paní Ivana Zemanová,
která se roku 2017 stala patronkou Domova. Balíček
obsahoval hřejivá plyšová zvířátka a dárkové šeky do
lékárny, za které byl pořízen jeden tonometr, tělová
kosmetika pro ošetření pokožky a další drobnosti
pro uživatele. Naši uživatelé pro paní Zemanovou
připravili také malý dárek, který ji byl zaslán.
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Z historie Vánoc
Od nepaměti se v tuto dobu konají
několikadenní slavnosti. Nejsou to ještě
Vánoce, ale ani slunovrat, jak se většinou
tvrdí. Tradice snad všech evropských koutů
totiž neřeší Slunce, ale mrtvé a jejich duše.
Pro dávné Slovany jsou to dny
znovuzrozením boha slunce Dažboga, kdy
mizí hranice mezi světem a podsvětím,
takže se k nám mohou dostat nejen různé
nebezpečné bytosti, ale také duše našich
zemřelých předků. Ještě ve 14. století píše
Jan z Holešova o pohanské tradici nechávat o Štědrém dnu na stolech i na hrobech chléb pro duše
mrtvých a přípitkem zvát ke slavnostní večeři duše zemřelých.
Do církevního kalendáře se dostávají Vánoce jako svátek vtělení a Kristova narození. Poprvé jej
slaví křesťané v Římě roku 336, ale rozšíří se až v 7. století. Do 17. století se vánoční oslavy
odehrávají v kostelech. Hrají se tu
církevní vánoční hry, slouží vánoční
mše a také se staví betlémy.
V Čechách byl betlém poprvé
postaven roku 1560 u kostela sv.
Klimenta v Praze. Od 17. století se
betlémy přesouvají do rodin, kde
se oslava Kristova narození prolne
s oslavou rodinného štěstí. Stále
přitom přežívají předkřesťanské
tradice: schovávání šupiny z kapra,
kladení mincí pod talíř, pouštění skořápek se svíčkou nebo rozkrajování jablek. Navíc se přidávají
nové tradice. Jako vánoční stromeček.
Jako první si ho u nás pořídil ředitel stavovského divadla v Praze Jan K. Leibich. Dlouho ho zdobily
jen perníčky a ovoce. Dnes většinou zdobíme stromeček skleněnými vánočními ozdobami.
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Za křehkým kouzlem těchto ozdob Vás nyní zveme prostřednictvím našeho časopisu na exkurzi do
galerie Mariette ve Vizovicích, kam si lidé jezdí během adventu pro inspiraci. Galerie, se jménem
hraběnky Marietty Stillfriedové, sídlí v
předzámčí vizovického zámku a každoročně
se zde koná vánoční výstava, která dokazuje
návštěvníkům, že česká tradiční výroba ručně
foukaných vánočních ozdob se má stále čím
chlubit.
Každoroční trendy přitom neurčují sami
výrobci. Existuje na to speciální organizace
EFSA – Evropská asociace floristů a výrobců
dekorací. Ta každoročně vydá své doporučení

ohledně stylu, barev i použitých
materiálů. Každý si pak z tohoto
doporučení může vybrat to, co ho
nejvíce oslovuje. V galerii Mariette
kromě vánočních skleněných ozdob
najdete užitnou autorskou keramiku i
keramické zboží rodinných dílen s
dlouhou tradicí, výrobky řezbářů,
štípané holubičky, panenky z
kukuřičného šustí, pleteninu z proutí i
orobince, vizovické pečivo, obřadní perníky tlačené do forem, modrotisk, bylinné čaje, vína,
tinktury, likéry a koření a také hračky českých výrobců, se kterými si hrávali už dnešní dědečkové a
babičky, když byli dětmi.
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Pro křesťany je však důležitějším dnem
Boží hod vánoční.
S oslavami narození Páně 25. prosince se začalo v Římě, a to od 7. století, kdy se oslava stala
součástí liturgie celé západní církve. Východní církev světila od 4. století slavnost Epifanie neboli
„slavné zjevení se Božího Syna v těle“. Tento svátek je byzantský. Narození Páně připadalo na 6.
ledna.
Samotný název „Boží hod“ vznikl zřejmě proto, že v tyto dny věřící častěji navštěvovali kostely a
přistupovali četněji ke svatému přijímání, tudíž slavili takzvané „duchovní hody“. Na jejich stolech
se také objevovala hojnost různých pokrmů a každý se mohl najíst do sytosti. Věřící by měli na Boží
hod v tichu, klidu a míru rozjímat o příchodu Mesiáše na svět. Dříve byla práce zapovězena v tento
den. Někde se ani nestlala lůžka, a pokud v ohništi vyhasl oheň, nikdo se neodvážil k tomu, aby ho
znovu rozdělal.
Druhý svátek je ve znamení svatého Štěpána, jenž byl jedním z prvních mučedníků. V České
republice je tento svátek nazván „2. svátek vánoční“ a máme jej spojen s štěpánskou koledou
„Koleda, koleda Štěpáne… .“
Zajímavosti a pověry o Božím hodu
 Štěstí má údajně přinášet čerstvě upečený chléb. Podle pověr má spolu s vejci snesenými
v tento den kouzelnou moc.
 Štěstí údajně nese i to, když na Boží hod
vystřelíte z pušky přímo na Měsíc.
 Pokud na Boží hod prší, sucho úrodu
poruší, což praví jedna z pranostik.
 Sledujte, odkud a kdy v tento den vane
vítr. Od západu má přinášet mor, od
východu válku, od půlnoci hlad a od
poledne dobrý rok.

Finále celoročního turnaje
28. prosince se uživatelé dočkali posledního letošní kola v turnaji v ruských kuželkách. Tohoto
kola se zúčastnilo 9 hráčů a jejich výkony byly velmi vyrovnané. Třetí místo v tomto kole patřilo
paní Jaklové Štěpánce za 35 bodů, o druhé místo se podělil pan Grich Valentín s paní Jochcovou
Annou, oba nahráli 38 bodů. Z prvního místa se tentokrát radovala paní Gabrhelíková Vlasta,
která získala 41 bodů. To nejdůležitější teprve přišlo. Sečetli jsme body za celý rok a vyhlásili jsme
vítěze.
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Bronzovou medaili za třetí místo získal pan Buš Jaroslav. Za celý rok nahrál 410 bodů. „Stříbro“
získal Grich Valentín se ziskem 418 bodů.
Nejlepší hráčkou celoročního turnaje se stala paní Havlíčková Zdeňka, která získala 425 bodů.
Výherci byli za svou celoroční snahu odměněni dárkovými balíčky.
Dalším hráčům uteklo vítězství opravdu jen o fous. Na dalších místech se umístili:
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo

Gabrhelíková Vlasta
Mikušková Františka
Jaklová Štěpánka
Jochcová Anna

409 bodů
405 bodů
400 bodů
395 bodů

Všem hráčům blahopřejeme!!!
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V uplynulém čtvrtletí jsme v našem Domově

přivítali
Staňková Marie

14. 9. 2017

Dostálová Drahomíra

12. 10. 2017

Lenčešová Zdeňka

23. 10. 2017

Černochová Karla

26. 10. 2017

Hrušková Hildegarda

8. 11. 2017

Kabeláč František

14. 11. 2017

Hrubý Josef

21. 11. 2017

Mičolová Zdeňka

29. 11. 2017

Polák František

6. 12. 2017

Rozloučili jsme se
Klezlová Irena

Kachtíková Květoslava

Klézlová Anežka

Hernandezová Miluška

Ludvíková Růžena

Dvorská Libuše

Trčková Drahomíra

Rýparová Helena

Valková Eliška

Fárek Jan

Horáková Ilsa
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Narozeniny v říjnu oslavili

Kachtíková Květoslava
8. 10. 1921 – 96 let

Blahopřejeme !!!
Petráš Otto
25. 10. 1942 – 75 let

38

A tak tu žijeme…

Narozeniny v listopadu oslavili

Vodičková Anděla
3. 11. 1921 – 96 let

Chrástecká Marie
4. 11. 1930 – 87 let

Havlíčková Zdeňka
8. 11. 1930 – 87 let

Gacíková Herlinde
10. 11. 1938 – 79 let

Malík Stanislav
12. 11. 1951 – 66 let

Videcký Ladislav
21. 11. 1928 – 89 let

Blahopřejeme !!!
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Ambrožová Emilie
6. 12. 1936 – 81 let

Kabeláč František
12. 12. 1928 – 89 let
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Na co se můžete těšit
ve dnech 26.a 27. ledna
se koná druhé kolo prezidentských voleb

Vážení uživatelé,
dovolujeme si Vás pozvat
na tradiční společenský ples, který se bude konat
14. března od 15,30h v Tančírně.

Za Domov Odry srdečně zve
Ing. Pavlína Koláčková
29. května
Zájezd – navštívíme mlýn v Kozlovicích u Frýdku - Místku
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, filmový klub
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Na závěr našeho časopisu bychom se rádi s Vámi podělili o pěkný dopis, který paní ředitelka
obdržela od příbuzných paní Herlindy Gacíkové.

Vážená paní ředitelko
Chtěli bychom co nejsrdečněji poděkovat Vám i celému Domovu za vzornou péči naší
milované maminky, paní Herlindy Gacíkové. Naše maminka je určitě v těch nejlepších
rukou. Hlavně patří poděkování všem děvčatům z přímé péče, které vždy najdou laskavé
slovo a úsměv, i když samy mají starosti. Děkujeme i za vzorné ošetřování všem
diplomovaným sestrám, staničním a vedoucí zdravotního úseku. Nesmíme zapomenout
na rehabilitace, animační a usměvavý úklid. Jsou to lidé s velkým srdcem a jsou jediní,
které maminka ve svém těžkém zdravotním stavu každý den vidí a snad i vnímá. Jsme
rádi, že v tak krásném a domáckém prostředí pracují děvčata s velkým srdcem, kterých
je dnes opravdu málo a že se naše maminka dostala do tohoto Domova.
S velkým poděkováním a přáním dalších úspěchů,
dcera Ludmila Švancerová
synové Petr Gacík a Ladislav Gacík

Milí uživatelé,

rok 2017 ulétl jako pták a můžeme bilancovat. Můžu říci, že to byl rok úspěšný. Byl to
rok plný práce, aktivit a činností. Díky finančním příspěvkům našeho zřizovatele MSK
jsme mohli uskutečnit mnohé opravy, vyměnit některé vybavení, aby se Vám lépe
v Domově žilo.
Čeká nás rok nový a já Vám přeji, abyste ho prožili ve zdraví, plni optimismu a dobré
nálady. Celý tým pracovníků Domova Vám bude nápomocen, abyste si ten rok užili a
abyste ho prožili dle svých představ a přání.
Nyní už budeme vyhlížet první sluneční jaro, které snad přijde brzy.
Jsem tu pro Vás
P. K.
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Luštěte s námi
Tajenka soutěžní křížovky z minulého čísla časopisu:
„Podívejte se, není to lehká nemoc, ale my tady razíme takové heslo: Raději s Parkinsonem trochu
rozlít, než s Alzheimerem zapomenout vypít.“
Výhercem tohoto kola se stala paní Theodorová Zdeňka.
Z rukou paní ředitelky obdržela dárkový balíček. Gratulujeme!

Vyluštěné křížovky:
str. 11 – POKLAD
str. 14 – ROČNÍK

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

Redaktor: Vyrubalíková Monika
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