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Vážení uživatelé,
dříve než se začtete do prvních řádků našeho prvního letošního časopisu, dovolte nám, abychom
Vás přivítali v novém roce a popřáli Vám v něm hodně zdraví.
Vaše redakce

Leden
Černochová Karla
Rozhodil sněhové hvězdičky
na louky, pole i domy.
Běloučké šály dostaly
šípkové keře i stromy.
Červenou barvičkou maloval
tvářičky dětí něžné
a kopcům štědře daroval
balík nadílky sněžné
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Seznamte se
Řady personálu našeho Domova posílily o dvě nové pracovnice, a to o Urbanovou Marii a
Opršalovou Adélu.

Urbanová Marie
Marie nastoupila do Domova 2. ledna na pozici
pracovník v sociálních službách. Na stejné pozici
už sbírala zkušenosti v Domově Duha v Novém
Jičíně.
Jak se jí u nás líbí?
V Domově v Odrách se mi opravdu líbí. Jsem
spokojená s prostředím i se svými kolegyněmi.

Opršalová Adéla
Adéla pracuje na pozici pracovník v sociálních
službách od 1. března. Adéla nastoupila hned po
škole a toto zaměstnání je pro ni úplně první.
Jak se jí u nás líbí?
Tato práce se mi líbí. Baví mě práce s lidmi.
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Smyslová aktivizace

Bramborová polévka
Letošní rok jsme 3. ledna zahájili přípravou naší oblíbené
polévky bramboračky.
Tato polévka dříve často figurovala v různých obměnách na
jídelníčku domácí kuchyně. Polévka se dala obměňovat podle
ročního období. Jiná byla na jaře, kdy ji hospodyňky
dochucovaly čerstvými bylinkami (kopřivy, sedmikrásky,
medvědí česnek), v létě přidaly zeleninu ze zahrádky (květák,
pórek, fazolové lusky) a na podzim polévka voněla houbami
čerstvými nebo sušenými.
My jsme si na polévku připravili kořenovou zeleninu a
především brambory.
Brambory jsme oloupali, zeleninu očistili a obojí pokrájeli na
drobné úhledné kousky. Zeleninu jsme lehce osmažili na sádle, aby se uvolnila vůně, a přidali
brambory. Vše jsme zalili vodou a dali vařit. Před dovařením jsme polévku osolili, okořenili
majoránkou a zahustili jíškou. Bramboračka provoněla nejen jídelnu, ale i chodbu Vily. A chuť?
Přece výborná!

Cvičení s overballem

5. ledna uživatelé ze Staré kuchyně
protáhli tělo při cvičení s overballem.
Samotné cvičení probíhá v sedě na
židlích a používají se při něm různé
pomůcky, např. nafukovací míč,
overball nebo plachta. Cvičení je
prokládáno
tréninkem
paměti,
připomínáme tradice, výročí, svátky
apod.
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Turnaj v ruských kuželkách
10. ledna jsme zahájili celoroční turnaj v ruských kuželkách. V Tančírně se sešlo 11 hráčů a jeden
„odborný dohled“. Bylo vidět, že jsou uživatelé v novém roce plni sil, protože výsledky u všech
hráčů byly nadprůměrné a na průběžné vedení bylo třeba nahrát nejméně 51 bodů!
Výsledky byly následující: 3. místo obsadili se ziskem 51 bodů pan Grich Valentin a Horutová
Eleonora. Druhé místo patřilo panu
Bušovi Janovi, který nahrál 52 bodů.
Vítězkou tohoto kola se stala paní
Jaklová Štěpánka, která získala 54 bodů.
50 bodů na umístění na stupních vítězů
tentokrát nestačilo a paní Hrčková
Marie se musela spokojit s pěkným
čtvrtým místem. Za zmínku také stojí
bodový zisk paní Chmelové Aurélie,
Jochcové Anny a pana Videckého, kteří
nahráli 47 bodů. Vítězům blahopřejeme
a všem hráčů přejeme úspěchy v dalších
kolech.

Klub vaření

11. ledna se uživatelé ze Staré kuchyně
pustili do vaření. Pro tento den vybrali další
z bramborových receptů – bramborák.
Bramboráky či cmundy jsou velmi oblíbeným
jídlem uživatelů a také se dají obměňovat. Do
placek se dá přidat salám nebo kysané zelí.
Uživatelé zvolili tu klasickou variantu a pustili
se s chutí do škrábání, strouhání brambor,
loupání česneku a míchání.
Brzy vůně bramboráků vábila
po chodbách Staré kuchyně
ostatní uživatele. Byly opět výborné!
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Výtvarný klub
12. ledna na Staré kuchyni a 16. ledna na Vile uživatelky
tvořily z keramické hlíny ptáčky. Ptáčci, kteří teprve čekají na
glazování, se po dokončení stanou součástí zvonkoher, které
budou k prodeji na srpnové veselici.

Luštěte s námi
Stroopův test

Jak vám půjde určování názvů barev, v nichž jsou vytištěná slova, když tato slova sama označují
barvy? A když se máme snažit určovat barvy co nejrychleji? Při shodě významu slova a barvy je to
poměrně snadné, ale při jejich neshodě už je úloha těžší, než by se mohlo na první pohled zdát.

Stroopův test, navržený Johnem Rydliem Stroopem už v roce 1935, je dnes v psychologii využíván
k testování pozornosti a identifikaci poruch učení. Jak vám to šlo?
7
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Kinokavárna
17. ledna uživatelé na Domku sledovali komedii z roku 1941 „Nebe a dudy“.
Rudolf Bartoš, majitel statku, kamenolomu a továrny na zpracování kamene, je nejen velmi bohatý,
ale také popudlivý, vzteklý, nerudný a hypochondrický. Je postrachem služebnictva a zaměstnanců.
Jednoho dne se však zraní při pádu ze srázu na břehu řeky. Najde ho dobrácký skalák Fábera a
dopraví ho do své chudé chalupy, kterou obývá s pohlednou dcerou Anči a dvěma malými osiřelými
synovci, dvojčaty Tondou a Vaškem. Dny strávené v neobvyklém prostředí znamenají zásadní zlom
v továrníkově životě. Laskavý, moudrý a dobromyslně nesmlouvavý skalák ho léčí zdravou stravou
a slivovicí. Dny prožité ve společnosti chudých, ale láskou a dobrem naplněných lidí zcela změní
Bartošův přístup k životu a jeho chování, zejména když od Fábery vyslechne řadu nelichotivých
poznámek na adresu starého
Bartoše. Po návratu do vily
šokuje
nejen
služebnictvo
laskavostí a nebývalým životním
elánem, ale také zaměstnance,
kterým zvýší výplatu. Rád a
často se vrací do Fáberovy
chalupy. Chvíle štěstí však
pokazí sám, když zjistí, že jeho
synovec Oldřich se chce oženit s
Fáberovou dcerou Anči. Rozejde
se se skalákem ve zlém, a
dokonce ho vyhodí z práce. Když
si však uvědomí, že udělal
chybu, a začne psát omluvný
dopis, dochází v kamenolomu k neštěstí.
Uživatelé konstatovali, že komedie „Nebe a dudy“ jsou jedním z lepších z filmů této doby - mnoho
se jich odehrávalo v "lepší společnosti" - tenhle aspoň napůl i mezi obyčejnými lidmi. Jinak je
to sice klasická pohádka o napravení se zlého boháče.
hrají: Jindřich Plachta (skalák Antonín Fábera), Jaroslav Marvan (průmyslník Rudolf Bartoš), František
Filipovský(Bartošův tajemník), Antonie Nedošinská (kuchařka Fanynka)

18. ledna na Staré kuchyni se senioři sešli, aby sledovali „Kytici“, sedm příběhů natočených podle
sbírky balad Karla Jaromíra Erbena.
Svatební košile
Motivem se stal návrat mrtvého milého. Dívka se v modlitbách prosí, aby se jí milý vrátil, jinak
vyhrožuje sebevraždou, tím se proviní. Mrtvý milý si pro nevěstu přichází v měsíční noci. Unáší ji
na hřbitov. Po cestě jí vezme modlitební knížky, růženec i křížek po matce. Dívka se ukryje v
umrlčí komoře a modlitbami a pokáním vykupuje svůj hřích a zachrání se. V této baladě vítězí
život nad smrtí.
8
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Polednice
Rozhněvaná matka zavolá na své dítě
polednici, když se ale polednice doopravdy
objeví, matka se snaží dítě zachránit.
Nepodaří se jí to, a když přijde domu otec,
nalezne zalknuté dítě.
Zlatý kolovrat
Jedná se o pohádku. Hlavní hrdinkou je
krásná Dorička, která se měla stát ženou
krále, ale její nevlastní matka se sestrou ji
v lese zabijí a Dory sestra se stane ženou
krále. Čin však vyjde najevo. Dorička je
kouzlem oživena a její vražedkyně jsou
králem potrestány stejným způsobem, jakým zabily ony Doru.
Štědrý večer
Námětem je touha po poznání budoucnosti. Dvě sestry Hana a Marie prosekali o půlnoci led, a
tím nahlédly do vlastní budoucnosti. Věštba Haniny svatby a Mariiny smrti se splnila. Jsou využity
lidové obyčeje-o budoucnosti jen snít.
Holoubek
Mladá žena zabila svého muže a znovu se vdala. Nad hrobem zemřelého manžela zpíval holoubek
o její vině. Výčitky svědomí jí dovedly k sebevraždě.
Vodník
Balada pojednává o kruté pomstě nadpřirozené
síly. Mladá neposlušná dívka se utopila, vzala si
vodníka a měla s ním dítě. Stýskalo se jí po
matce. U vodníka si vyprosila, že jí může
navštívit. Ten souhlasil pouze pod podmínkou,
že mu nechá dítě. Dívka se nevrátí a následuje
krutá vodníkova pomsta – vodník dítě zabije.
Jedná se o střet dvou mateřských lásek, čímž je
mladá dívka vržena do bezvýchodné situace.

Dceřina kletba
Balada, která pojednává o rozmluvě matky s dcerou, která zabila své dítě a chce se oběsit.
Proklíná svého svůdce i matku.
režie: František A. Brabec
hrají: Svatební košile: Karel Roden, Polednice: Bolek Polívka, Zuzana Bydžovská, Zlatý kolovrat: Anna Geislerová, Štědrý večer:
Stella Zázvorková, Holoubek, Vodník: Linda Rybová, Dan Bárta, Jana Švandová
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Mše
22. a 29. ledna se konala na Vile v jídelně katolická mše. Uživatelé se aktivně zapojují do přípravy
prostor k bohoslužbě a mše se zúčastňují nejen samotní uživatelé našeho domova, ale také
uživatelé nedaleké charity a známí uživatelů. Farář taktéž dochází k uživatelům na pokoj.

Porada uživatelů
konaná dne 29.1., 01 02., 14. 02. 2018
Porada se týkala těchto bodů:
1. Ředitelka v prvním bodě informovala uživatele o změně v úhradách, která je od 1. 2. 2018. Od
února se zdražuje ubytování o Kč 5,-- na den a strava o Kč 5,40 (3,40,-- suroviny a 2,-- režie), celkem
za den se zdraží o Kč 10,40. Sociální pracovnice připravují dodatky ke smlouvám. Průměrné měsíční
náklady na jednoho uživatele činí celkem Kč 33 000,--. Platíte si průměrně za ubytování a stravu Kč
8.300,-- a PnP průměrně Kč 9.200,--. Chybějící finance získáváme z různých zdrojů:
Moravskoslezský kraj v roce 2017 přispěl 2 mil. 900 tis. Kč, město Odry přispělo 80 tis. na vybavení,
dostáváme dotace z MPSV loni jsme získali 10mil. 256 tis. Kč, celkem finanční dary činily od dárců
a sponzorů 159 tis. Kč a věcné dary 140 tis. Kč. Od pí. Zemanové jsme dostali darem nahřívací
plyšové zvířátka a poukázky do lékárny. Paní Zemanové jsme zaslali jako dárek výrobek z keramiky
a přání, na kterém se podíleli uživatelé Domova. Za loňský rok máme hospodářský výsledek kladný
a to Kč 12.605. Ještě nevíme, jaký bude rok letošní a kolik dostaneme financí.
2. Ředitelka vzpomněla na akci, která se konala před koncem roku a to Ježíškova vnoučata. Spousta
přání se vyplnilo, ředitelka napíše děkovný dopis Českému rozhlasu, který tuto akci zprostředkoval.
Od 1. 3. 2018 se také mění ceník fakultativních služeb, např. když si někdo objedná domovské auto,
10

A tak tu žijeme…

3. V dalším bodě hovořila ředitelka o navázání spolupráce se střední školou v Odrách, se studenty
v oboru masér. Studenti budou docházet co 14 dnů v pátek, za tím kdo bude mít zájem o jejich
masáže (masáž nohou, šíje, rukou). Masáže jsou za úhradu, ceny jsou lidové masáž rukou Kč 20,Kč, masáž šíje 20,-Kč, masáž nohou 40,-Kč atd. V Domově máme dvě rehabilitační pracovnice, které
Však nestihnou všechny obejít,
jelikož zdravotní stavy se zhoršují.
4. Ředitelka dále všem sdělila, že
se měnilo PVC, někde se malovalo,
natíralo obložení, radiátory,
zárubně, na Staré Kuchyni se
měnily dveře. V 1. patře na
Domečku
se
instalovaly
protipožární dveře, které musí být
kvůli požární kontrole. Na
oddělení Alda se také dávaly
protipožární dveře. Dle požární
kontroly nesmí být na chodbách
nábytek a ani nástěnky. Na Staré
kuchyni se taky vyměnily plynové
kotle. U prádelny byla instalována skleněná zástěna, aby uživatelé mohli sedět venku a byli
chráněni před větrem, když je horší počasí. Na jaře se bude zateplovat Stará kuchyň, upozornění
uživatelů na lešení, při vycházkách ven z budovy. V budoucnu by se měl zateplovat i Domeček, ale
zatím nevíme, jestli budou peníze. Za provozu jsou takové opravy náročné pro personál i pro Vás.
5. Ředitelka dále poprosila uživatele, pokud jim přijde návštěva, bylo by dobré, aby se ohlásila na
ošetřovně. Večer se zamykají
dveře, tak aby se nestalo, že
se zamkne dříve, než
návštěva odejde. Ředitelka
uživatelům připomněla, že
návštěva, která dorazí z větší
dálky, může využít hostinský
pokoj k přespání. Cena za
ubytování je Kč 180,-- za noc.
K rodinným oslavám, si můžete objednat Tančírnu, pronájem za místnost je Kč 100,--.
6. Stále se koná spousta akcí v Domově. Všichni jste vždy osloveni a je na každém, zda se akce
zúčastní. Akce se konají na různých budovách, dle přání Vás personál doprovodí. Dne 14. 3. se koná
tradiční Domovský ples. Bude zajištěna tombola, občerstvení, hudba a vystoupení.
7. Ředitelka informovala o chřipkové epidemii, která se naštěstí u nás ještě neprojevila. Zatím
nebudeme Domov uzavírat. Návštěvy však musí zhodnotit svůj zdravotní stav, zda návštěvu
uskutečnit. Jako prevence je potřeba zvětšit příjem vitamínů.
8. Ředitelka hovořila o možnostech stěžování. Každý má svého patrona, pokud máte problém, nebo
potřebujete něco řešit tak mu to sdělte. Samozřejmě pokud není na směně, sdělte to jakémukoliv
pracovníkovi. Budeme se snažit problém vyřešit. Pravidelné jsou také stravovací schůzky, kde se
11
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můžete vyjádřit k jídlu. Pokud chcete hovořit přímo s ředitelkou, stačí dát vědět. Když ředitelka
obchází uživatele, všichni jsou spokojeni. Ředitelka připomněla, že kouřit se smí jen ve vyhrazených
prostorách.
9. Od 5. února bude v Domově kontrola, ředitelka je bude provázet. Může se stát, že se budou chtít
podívat i na Váš pokoj.
10. Ředitelka se zeptala, zda má někdo nějaký dotaz.
Paní Kajšová poděkovala za péči, jelikož se jí zhoršil zdravotní stav a potřebuje teď více pomoci od
personálu.
Paní Rycková sdělila, že mívá často problémy s jídlem a to se smetanovými omáčkami. P. Rycková
si může jídlo odhlásit, když jí nevyhovuje a nahradit nějakou zakoupenou svačinou.
Paní Černochová poděkovala za péči i za jídlo, je moc spokojena. Zeptala se, zda může přijít
návštěva i s pejskem. Ředitelka sdělila, že návštěva může samozřejmě dojít i s pejskem.
P. Tým poděkoval za projekt Ježíškova vnoučata, byl překvapený z dárků.
Paní Lukašíková poděkovala za péči, je spokojena.
Paní Skřehotová poděkovala za lupu.
Paní Jochcová by chtěla poprosit spolubydlící o větší čistotu na WC, který je na chodbě. - Ředitelka
se domluví s uklízečkami, aby záchod častěji kontrolovaly.
Pan Kabeláč sdělil, že se mu nelíbí, jak hovoří jeho spolubydlící, který používá často sprosté slova.
Panu Kabeláčovi bylo sděleno, že pan Polák má omezenou komunikaci z důvodu jeho onemocnění
a sprosté slova mu zůstaly. Bohužel tyto slova používá k dorozumívání. Panu Kabeláčovi bylo
navrženo, že si může podat žádost o přemístění na jiný pokoj.
Pan Derka pochválil vymalování a lina, je to čisté a pěkné.
Zapsala: Kotasová Dagmar, soc. pracovnice DO

Klub vaření
Vaření je u našich uživatelek velmi
oblíbené, vždyť patřilo k jejich běžné
každodenní činnosti, když ještě bydlely
doma. 7. února se seniorky sešly v jídelně
na Domku, aby usmažily jablečné lívance.
Ruku k dílu tentokrát přiložil i pan Ficek a
pomohl uživatelkám se strouháním
jablek.
Z mléka, cukru, mouky, nastrouhaných
jablek a vajíčka udělaly řídké těsto,
z kterého usmažily výborné lívance.
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8. 2. Renáta s Martou oslovily dvě uživatelky – paní Hruškovou Hildegarde a Heiníkovou Annu a pozvaly je do
reminiscenční kuchyňky na Domku krouhat a šlapat zelí.

Smyslová aktivizace

Krouhání a šlapání zelí
Cílem bylo u obou dam oživit paměťovou stopu
z dob, kdy ještě byly hospodyňky ve svých
domácnostech. Protože obě pocházejí z vesnice a
znají se z dřívější doby, chtěly jsme vyvolat
vzpomínku a prožitek z doby, kdy pro ně byl tento
úkol krouhání a šlapání zelí běžný.
S kolegyní jsme se ustrojily do zástěr, šátků a
seniorských papučí, abychom příliš nevyčnívaly a
stylově do atmosféry zapadly. Obě dámy jsme
přivedly do připravené kuchyňky, usadily je ke stolu, přivítaly jsme se a daly jsme jim chvíli čas na
rozkoukání, aby zjistily, co vše je přichystáno. Nemusely jsme jim připomínat, co se bude dít.
Okamžitě to poznaly a začaly samy od sebe připravené věci pojmenovávat. Touto aktivizací jsme
chtěly u obou dam zapojit všechny smysly, a to se úspěšně podařilo.
Paní Hrušková přišla velmi zvesela. Nepohrdla nabídnutou zástěrou a šátkem. Usadila jsem ji ke
stolu, nechala porozhlédnout a jako první jí padl do oka připravený kameninový hrnec, který doma
měla taky. Ale protože je
menší, tak do něj doma dávali
vyškvařené
sádlo.
Po
vybídnutí se paní Hrušková
chopila nožíku a začala loupat
cibuli a poté ji nakrájela. Při
tom všem povídala, co
všechno dávali do bečky, když
krouhali
zelí.
Všechny
ingredience
jsme
měly
předem připravené, kromě
jaderniček a křenu. Vůbec se
nedivila, že zelí krouháme
v měsíci únoru, protože jsem hned na začátku podotkla, že začíná být chřipková epidemie a říjnové
zelí už je snědeno, a je třeba nakrouhat nové. Přitakala a připomněla, že je moc důležité k jídlu,
protože obsahuje vitamín C.
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Pak jsme s kolegyní usedly proti sobě, na připravené
krouhací nože a začaly krouhat. Obě dámy podotkly, že to
děláme správně. Když jsem paní Hruškové položila otázku,
k čemu se hodí kysané zelí jako příloha, tak začala
vyjmenovávat – jelito, vepřová pečeně s knedlíkem, salát,
segedínský guláš, zelňačka. Nejzdravější je podle paní
Hruškové syrové a v zimě se má pojídat každý den miska.
Zelová voda je prý dobrá na kocovinu. Paní Hruškové jsem
s jejím svolením natáhla na nohy igelitové sáčky a
připevnila je gumičkou. Dala jsem do lavoru nakrouhané
zelí a paní Hrušková automaticky začala zelí šlapat. I když
to pro ni bylo trochu náročné a po chvilkách odpočívala, za
chvíli začalo zelí pouštět šťávu. Společně jsme ho přesypaly
do kameninového hrnce a ještě namačkaly pěstí. U této
aktivizace si paní Hrušková procvičila jak horní, tak i dolní
končetiny. Společně jsme si při práci zazpívaly písničky –
jednou z nich byla také „Šla Nanynka do zelí“.
Na závěr si obě dámy přiťukly štamprlí slivovice.
Zhodnotily, že tato aktivizace byla fajn a že se budou těšit
na další setkání. Podáním ruky jsme se rozloučily a paní Hrušková odešla s úsměvem sama na pokoj.
Zelí jsme uložily s kolegyní do sklepa a čekáme, až vykvasí, aby se mohlo použít na další aktivizaci,
a to vaření s uživateli. Máme v plánu sehnat jelítka, upéct je do křupava a podávat s čerstvým zelím
a chlebem. (Martinátová Marta)

Výtvarný klub
9. února se konal v Tančírně na Domku
výtvarný klub. Uživatelky vymodelovaly
z keramické hlíny krásná srdíčka, která
poslouží jako dárky pro vážené hosty
našeho Domova.
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Kinokavárna
Chatrč
14. února shlédli uživatelé ze Staré kuchyně drama „Chatrč“. Film je silným příběhem o
tragédii, vině a odpuštění.
Film Chatrč byl natočen podle stejnojmenné knihy, kterou napsal William Paul Young.
Jako dítě Mack vyrůstal v tvrdých podmínkách v rodině, kde
otec byl alkoholik a bil i svoji manželku. Jako dospělý žije celkem
spokojený život a se svojí ženou Nan mají tři děti: Kate, Joshe a
Missy. Jeho život ale náhle zasáhne zničující událost, která nejen
v něm zanechá spoustu bolesti a otázek. Jeho dcera Missy je
unesena a důkazy o tom, že byla pravděpodobně zavražděna, se
najdou v opuštěné chatrči. O nějakou dobu později obdrží Mack,
utápějící se v nejhlubší beznaději, podivný vzkaz, ve kterém ho
pisatel zve na víkend do chatrče. Přestože Mackovi jeho vlastní
počínání připadá nanejvýš pošetilé, vrací se jednoho zimního
odpoledne na toto místo, aby znovu vkročil do samého středu
svých nejtemnějších nočních můr. To, co tam najde, mu navždy
změní život.
https://www.csfd.cz/film/56065-chatrc/prehled/

Turnaj v kuželkách
22. února proběhlo další kolo celoročního turnaje v ruských
kuželkách. Nejúspěšnější hráčkou tohoto sportovního klání se
stala paní Jochcová Anna, která nahrála stejný počet bodů jako
v lednovém kole, a to 47. Z druhého místa se může těšit paní
Havlíčková Zdeňka s 42 body a třetí příčku obsadil pan Grich
Valentín s 37 body. Vítězům blahopřejeme a těšíme se na
výsledky březnového kola.
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Toulky okolím
Tentokrát navštívíme město Studénku, kde strávili část svého života pan Tým Zdeněk, Petráš
Otto, Stanislav Malík a paní Františka Mikušková.
Studénka je spojována s výrobou železničních vagónů, historie
této výroby je zdokumentována ve Vagonářském muzeu, které
je svým zaměřením a zpracováním historických materiálů
ojedinělým evropským unikátem. Mezi chráněné kulturní
památky ve Studénce patří budova Nového zámku – sídlo
Vagonářského muzea a objekt Starého zámku – sídlo Správy
Chráněné krajinné oblasti Poodří. K dalším kulturním
památkám patří zámek v Nové Horce, který je veřejnosti
nepřístupný.

Studénka je nejmladším
městem okresu Nový Jičín.
Vzniklo
v roce
1959
sloučením obcí Butovice a
Studénka. Od roku 1990 je
jeho součástí také obec Nová
Horka, která byla do té doby
součástí obce Albrechtičky.

Nejslavnějším zdejším rodákem byl
pražský arcibiskup a kardinál František
Tomášek. V roce 1990 byl František
Tomášek jmenován čestným občanem
Studénky a
roku 1993 byla na
budově školy, kde
se narodil, odhalena
pamětní deska.

Studénka leží v rovinaté oblasti se zbytky lužních
lesů, obklopena loukami a rybníky. Díky zdejší
naučné stezce Kotvice se můžeme seznámit s
jedinečnou faunou a flórou.
K nejvýznamnějším druhům
rostlin na rybnících patří kriticky
ohrožená kotvice plovoucí, podle
níž dostala rezervace jméno.
V prohřátých mělčinách se vyskytuje nekořenící hmyzožravá
rostlina bublinatka jižní.
Rozsáhlé porosty rákosu,
orobinců a ostřic mají význam
jako hnízdiště vodních ptáků.
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Jakmile sluneční paprsky probudí sněženky, je jisté že přichází nové roční období, slibující oteplení.
Ve volné přírodě jsou sněženky a bledule přísně chráněné. Přestože je považujeme za domácí
rostlinu, původem jsou z Turecka a Středomoří. U nás pouze zplaněly.

Březen
Karla Černochová

Odvážně k sluníčku
zvedá svou hlavičku
líbezná sněženka
něžná jak panenka,
v zahradě kvete jíva.
Sněhové hvězdičky
mění se v kapičky
a skřivan trylkuje,
že jarní čas tu je.
Sluníčko hned na to
vyslalo své zlato
a skřivan dál si zpívá.

Výtvarný klub
Velikonoční pondělí je už téměř za dveřmi a
naše seniorky již začaly s prvními přípravami. Ve
výtvarném klubu, který se konal na Staré kuchyni,
uživatelky barvily vajíčka různými technikami.
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Vypadáš skvěle
Na začátku všeho byl bezva nápad. Dnes už si v Domově bez akce „Vypadáš skvěle“ nedovedeme
oslavu MDŽ ani představit.
8. března se Tančírna proměnila v salón krásy. Pro všechny přítomné bylo připraveno pohoštění,
a zatímco se přítomné dámy bavily při vystoupení paní Horákové Anežky, Marta s Renátou
uživatelky, které si přály využít jejich služeb, dámy nalíčily a načesaly. Na rozloučenou každá
seniorka obdržela tulipán.
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Výtvarný klub

Za pomocí papíru, nůžek a lepidla pod
šikovnými prsty našich seniorek ze Staré
kuchyně vznikly 9. března krásná velikonoční
přání. 16. března se do výroby přání zapojili
uživatelé na Domku v Tančírně.

Masáže studentů
V pátek 9. března si uživatelé našeho Domova užili první masáže studentek Střední školy
v Odrách. Masáže se uskutečnily na pokojích uživatelů, kteří o masáže projevili zájem. Masáže
budou probíhat každých čtrnáct dní v pátek. Zájemci se mohou hlásit u sociálních pracovnic a u
animačních pracovnic (Dita, Renáta, Marta a Brigita).

Ceník:
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masáž rukou

20,- Kč

masáž šíje

20,- Kč

masáž nohou

40,- Kč
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Domov ožil plesem
S blížícím se koncem zimy se naši
uživatelé velmi těšili na ples, který
pro ně každoročně Domov pořádá.
Ve středu 14. března se dočkali.
Ředitelka Domova Ing. Koláčková
Pavlína zahájila ples a všechny
přítomné přivítala a popřála jim
krásnou zábavu. Plesu se zúčastnili
i zástupci Města Oder, blízcí našich

uživatelů a další hosté. Zároveň paní
ředitelka
poděkovala
všem
sponzorům, dárcům i zaměstnancům,
kteří přispěli finančními i věcnými
dárky, neboť díky jejich podpoře se
tato oblíbená akce mohla konat.
Uživatelé a hosté měli připraveno
bohaté občerstvení, ke kávě se
podával domácí moučník a zákusky.
Zábavu na plese podpořil pan Stanislav
Zelina, který hrál k poslechu a tanci. Poté, co
si mnozí uživatelé zazpívali, předvedla
děvčata z tanečního kroužku pod vedením
paní Renáty Janíčkové aerobní sestavu.
Zábava pokračovala a někteří uživatelé se
zapojili do tance. Velkým překvapením
tohoto
večera
bylo
vystoupení
profesionálního
kouzelnického
dua
z Ostravy – Duo Rascals. Manželský pár nám
předvedl několik iluzionistických triků, do
kterých zapojil i diváky.
Po výborné večeři, proběhlo losování
tomboly. Žádný uživatel neodešel s prázdnou, protože všechny jejich losy byly výherní. Po celou
dobu plesu panovala výborná pohodová nálada a uživatelé i jejich blízcí se dobře bavili.
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Prodej textilu
15. března navštívil náš Domov prodejce textilu. Uživatelé si tak mohli nakoupit
potřebné oblečení v pohodlí Domova.

Klub vaření

20. března na Vile se uživatelé pustili do
pečení velikonočních perníků. Medové těsto
při pečení provonělo celou budovu.
Velikonoc se nedočkalo. Sotva perníčky
vychládly, byly snědeny.
Perníky se o velikonočních svátcích pekly jako
odměna za vyšlehání. V pátek 23. března si je
upekli uživatelé na Staré kuchyni.
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Přednáška Policie ČR
Dnes se stále častěji setkáváme s tím, že se
důvěřiví a zranitelní senioři stávají obětmi
podvodníků, zlodějů a také dopravních
nehod. Proto 22. března v dopoledních
hodinách navštívili Domov příslušníci
Policie ČR s přednáškou, která byla určena
nejen pro naše uživatele, ale byli přizváni i
uživatelé Charity. Cílem přednášky bylo
upozornit seniory na to, jaké nástrahy na
ně číhají a jak jim předejít.
Příslušníci PČR přivezli sebou knihu „Černá
kronika aneb ze soudních síní“, kterou
mnohým našim uživatelům není třeba
představovat. Tuto knihu Ivana Zemanová
za přítomnosti zástupců Moravskoslezského kraje a Krajského ředitelství PČR pokřtila právě
v našem Domově. Kniha obsahuje 12 povídek zaměřených na trestné činy páchané na seniorech,
které se skutečně staly. Všechny tyto příběhy jsou doplněny ponaučením a také radou, jak
v podobných rizikových situacích postupovat.
Velký zájem mezi uživateli vzbudila možnost prohlédnout si prostředky, které mohou policisté
použít v případě ohrožení či napadení – pepřový sprej, pouta, obušek nebo pistoli s vyjmutým
zásobníkem. Zajímavé dopoledne rychle uběhlo a po diskuzi bylo třeba se rozloučit. Rádi bychom
touto cestou poděkovali Policii ČR za cenné informace a poučnou přednášku.
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Luštěte s námi
Součástí propagačních materiálů, které příslušníci PČR donesli seniorům,
byl i sešit s křížovkami a jedna z nich je právě před vámi. Vyluštěnou
tajenku najdete na předposlední straně tohoto časopisu.
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Krajský turnaj v ruských kuželkách
Rok se sešel s rokem a naši kolegové z Domova Korýtko v Ostravě – Zábřehu nás opět pozvali na Turnaj
v ruských kuželkách. Tentokrát soutěžilo 20 tříčlenných družstev. Kromě nás byli všichni ostatní soutěžící
ze sociálních zařízení pro seniory z Ostravy. Sportovní umění přišli předvést i zástupci zřizovatele
pořádajícího zařízení. Ani jejich mládí a zdraví jim nepomohlo k tomu, aby shodili více kuželek než
„ostřílení“ a trénovaní senioři. Našimi zástupci byli paní Vlasta Gabrhelíková a Anna Jochcová, a pan
Valentin Grich. Pan Grich, zkušený reprezentant našeho Domova, podal skvělý výkon. V cizím prostředí se
dobře zorientovaly i naše dámy. Paní
Jochcová si dosáhla na svůj osobní
rekord a paní Gabrhelíková se zdárně
poprala s trémou a nervozitou. I když
jsme naházeli více bodů než v loňském
roce, na „bednu“ jsme se bohužel
nevešli. My jsme ale nepřijeli vyhrát,
ale užít si pěkné dopoledne a pozdravit
se s kolegy z jiných zařízení. Velké díky
patří Domovu Korýtko za organizaci a
pozvání na turnaj.
Chudá Dita,
animační pracovnice

Velikonoce v Domově
Velikonočním pondělím vrcholí křesťanské oslavy zmrtvýchvstání Ježíše
Krista. Kromě bohoslužeb patří k Velikonocům především tradiční
pomlázka.
Chlapci a muži na Velikonoční (nebo také
Červené) pondělí chodí od domu k domu, aby
"vyšlehali" dívky a ženy. Původem pohanská
tradice mrskání dívek má paradoxně poetický
význam. Muži tak o dívku projevují zájem. Dívky jim
pak v podobě navázané pentle na mrskačku
odpovídají, zda mají u nich šanci. Červená pentle
dává najevo, že dívka má chlapce ráda, modrá
chlapci dává naději, zelená mu oznamuje, že patří
mezi oblíbence a žlutá naopak vypovídá o nezájmu
dívky.
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Vyšlehání proutkem, pomlázkou (tatarem), vařechou či jalovcem má ženám také zaručit mládí,
krásu, zdraví a plodnost. Chlapci si výpraskem obvykle vykoledují sladkosti, pentli na tatar, slivovici,
drobné pohoštění či nejčastěji barvené vejce - kraslici.
Vejce bylo od nepaměti magickým předmětem.
Symbolizovalo plodnost a často se mu jako zdroji života
přisuzovala i nadpřirozená moc. Barvení vajec je staré více než
pět tisíc let. Známé je z Číny. Ve spojení s lidovou tradicí je
zvyk zdobení vajíček doprovázený řadou obřadů a pověr.
Vejce něco skrývá, je jako zamčený hrob, ve kterém je přesto
ukryt život. V tom je zřetelné symbolické spojení se
zmrtvýchvstáním Ježíše a s křesťanskými velikonocemi.
S pomlázkou jsme nečekali na pondělí. Sváteční velikonoční
atmosféru si senioři užili na Velký pátek 29. března.
Uživatelky u kávy a vína barvily kraslice různými technikami
a práce jim šla hezky od ruky. Do zdobení se zapojila i
pracovnice Domova Lucka Trčková a představila všem zdobení
leptáním a voskem.
Zatímco dámy malovaly vajíčka, převážně
pánové pletli s panem Bohdanem Steculou
pomlázky. Uživatele zdobení kraslic a pletení tatarů
velmi bavilo a pochvalovali si, jak dopoledne
příjemně uběhlo.

https://www.novinky.cz/zena/466654-tradicni-velikonocnimrskacka-ma-zarucit-zenam-krasu-zdravi-a-plodnost.html
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Kohl František
7. 2. 1944 – 74 let

Rycková Božena
8. 2. 1927 – 91 let

Jaklová Štěpánka
12. 2. 1925 – 93 let

Hrušková Hildegarde
18. 2. 1928 – 90 let

Gletová Zdeňka
23. 2. 1931 – 87 let
27
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Ficek Arnošt
10. 3. 1946 – 72 let

Hrčková Marie
31. 3. 1926 – 92 let
28
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Rozloučili jsme se
Gacíková Herlinde

6. 1. 2018

Řepková Vlasta

11. 1. 2018

Mičolová Zdeňka

23. 1. 2018

Krnács Ladislav

15. 2. 2018

Vodičková Anděla

18. 2. 2018

Bazalová Ludmila

25. 2. 2018

Staňková Marie

9. 3. 2018

Chovancová Marie

13. 3. 2018

Rychlíkovský Josef

23. 3. 2018

Přivítali jsme
Mléčková Ludmila

11. 1. 2018

Tothová Vlasta

16. 1. 2018

Chovancová Marie

22. 1. 2018

Chovancová Zdeňka

25. 1. 2018

Heiníková Anna

29. 1. 2018

Langerová Cyrila

27. 2. 2018
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Rychlíkovský Josef

28. 2. 2018

Tomečková Libuše

6. 3. 2018

Štenclová Jiřina

14. 3. 2018

Šímová Jarmila

21. 3. 2018

Velocha Jan

29. 3. 2018
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Na co se můžeme těšit
16. dubna

Canisterapie
25. dubna

Senior dance
22. května

představení MŠ Odry ke dni matek
29. května

zájezd
Mlýn v Kozlovicích u Frýdku – Místku
Zveme Vás do areálu Na Mlýně. K vidění je tu pěkně
zrekonstruovaný mlýn s 250 metrů dlouhým
náhonem a zcela funkčním mlýnským kolem na řece
Ondřejnici. Kromě něj lze zde nalézt ještě malý
skanzen s dřevěnou kaplí sv. Floriána. Snad ještě
větším lákadlem pro návštěvníky je restaurace U
mlynářky přímo v objektu mlýna a minimuzeum
mlýnských a jiných historických artefaktů – mezi nimi
třeba židli, na které sedával při svých častých
návštěvách u majitele mlýna Leoš Janáček.

31. května

Kácení máje
za účasti dětí MŠ

7. června
Canisterapie
19. června
Ta naše písnička česká (pěvecké vystoupení)

Dále se koná
Jednou týdně: Klepárna, čtení z novin, výtvarný klub, cvičení s overballem, reminiscence, smyslová
aktivizace, vycházky, pěvecký klub, smyslová zahrada, trénování paměti, mše

Jednou měsíčně: turnaj v ruských kuželkách, klub vaření
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Střípky z Domova
1. března se zaměstnanci Domova
zúčastnili školení „Proměny stáří a
Gerontooblek“.
Gerontooblek je speciální pomůcka, která
simuluje vysoký věk a nemoci. Slouží
k tomu, aby si pracovníci lépe uvědomili to,
jak zdravotní obtíže seniorů ovlivňují jejich
schopnosti a aby se lépe vcítili do toho, jak

mají senioři ztíženy jakékoliv činnosti
běžného života. Vyzkoušení gerontoobleku
pracovníky by mělo přispět ke zlepšení
poskytované péče.
Základem je vesta, která má asi 15
kilogramů. Další kilová závaží si připevňují
kolem zápěstí a ještě těší na nohy. Zafixují se
kolena a lokty a stejně tak krk. Na ruce se
oblékají speciální rukavice, na uši se nasadí
sluchátka a na nos brýle, které buď simulují
zelený nebo šedý zákal.
V gerontoobleku se děvčata pokoušela
napít nebo zajít si přes ulici na oběd do Vily.
Pocity Renáty Janíčkové:
„Cítila jsem se opravdu hrozně. Byla jsem
ráda, že se mnou někdo jde. Všechno mě
tahalo dolů, že jsem nemohla udělat ani
krok. U cesty jsem díky brýlím, vnímala auta
jako míhající se stíny. Když jsem se do toho
vžila, vadilo mi, jak se cítím bezbranná,
odkázána na cizí pomoc.“
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Rádi bychom se s Vámi o ně podělili o pěkné poděkování, které předaly paní ředitelce
uživatelky našeho Domova.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat za hezkých 16 let, co jsem tady v Domově. Děkuji všem pracovníkům, že
se tak dobře starají. Cítím se tady velice dobře. Nemyslela jsem, že se dožiju tolika roků. Po
úmrtí manžela jsem v Domově opět našla klid a bezpečí. Děkuji také paní doktorce za její péči a
bývalé paní ředitelce Chodurové, že byla tak šikovná a dobře Domov vedla.
Rycková Božena

Vážená paní ředitelko,
tento měsíc začínám být v domově osmý rok a při této příležitosti bych ráda poděkovala všem
zaměstnancům počínaje administrací a konče údržbáři. Poctivá a obětavá práce těchto lidí dělá
Domov tím čím je – d o m o v e m, ve kterém prožíváme zbytek našeho života.
Mít kolem sebe vlídné a usměvavé lidi je velké plus pro ty, kteří jsou nemocní a mnoho dnů
nemají před sebou.
Jsem velmi šťastná, že mohu být zrovna tady, kde zaměstnanci jsou zároveň často na úkor
svého osobního času a nad rámec svých povinností ochotni se věnovat těm potřebným.
S úsměvem a často pohlazením konají co je třeba.
V prospěch nás všech se v Domově sešlo více takových, co tvoří páteř této instituce. Sešlo se
tady mnoho lidí, kteří mají srce otevřené a mysl vnímavou.
Mohla jsem za ta léta mého pobytu dost vypozorovat a poznat.
Díky Vám všem, moc děkuji.
Eliška Istelová
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UPOZORNĚNÍ
V průběhu května až září bude probíhat investiční akce „Odstranění vlhkosti a
zateplení budovy č. p. 151“. Jedná se o objekt „Stará kuchyň“.
Prosím, DBEJTE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI při pohybu v okolí tohoto objektu
v době provádění staveních prací, ať nepřijdete k úrazu.
Stavební práce bude provázet zvýšený pohyb cizích pracovníků, pohyb strojů
a aut. Budova bude obestavěna lešením. Taktéž se práce projeví zvýšeným
hlukem a prašností, což pak přinese určité nepohodlí, ale nejde to jinak.
Pozitivní bude, že celý objekt bude krásně opraven a bude se Vám tam lépe
bydlet.
Přeji Vám všem krásné jarní dny a samé pozitivní myšlenky.
Vaše

P. K.

Pokud potřebujete něco vyřešit, neváhejte a oslovte mě nebo mi vzkažte. Vždy si pro
Vás najdu čas.

P. K.
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Domov bude mít automobil na alternativní pohon
V plánu je pořízení nového osobního automobilu na alternativní pohon CNG (stlačený zemní
plyn).
Auto bude mít 7 míst a bude sloužit k přepravě uživatelů a zajištění nezbytného provozu
organizace. Provoz nového auta je ekonomický úsporný a současně šetrný k životnímu prostředí.
V rámci výzvy č. 21/2017 byla zpracována žádost o poskytnutí podpory na zakoupení auta a
zaslána Státnímu fondu životního prostřední ČR. Dle podmínek výzvy můžeme obdržet podporu ve
výši 50 tis. Kč. O příspěvek na pořízení vozu byl požádán i
zřizovatel Domova Odry, tj. Moravskoslezský kraj.

Luštěte s námi
Tajenka z minulého čísla časopisu je: „Jen počkej, až si zuješ boty.“

Ze sedmi správných odpovědí jsme
vylosovali výherce. Stala se jím paní
Černochová Karla a z rukou paní ředitelky
obdržela dárkový balíček.

Na poslední stránce tohoto časopisu na Vás opět čeká soutěžní křížovka. Vyplněnou křížovku
předejte personálu do 20. července 2018. Přejeme hodně zábavy při luštění!
Řešení ze strany 23: Dveře
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