A tak tu žijeme…

Domov Odry, příspěvková organizace
Hranická 410/56, 742 35 Odry
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Vážení uživatelé,
jaro je za námi a s ním také plno atraktivních akcí, které bychom Vám rádi v našem časopise
připomenuli. Těšit se můžete na reportáže ze zájezdu do Kozlovic u Frýdku – Místku, z výletu
do Fulneku, kde se konala výstava patchworku, kácení máje a jiných. V „Toulkách okolím“
Vás zavedeme do 24 km vzdáleného malebného historického městečka Bílovce. V závěru
časopisu se můžete zapojit do luštění soutěžní křížovky. Na vylosovaného luštitele čeká
dárkový balíček.
Příjemné chvilky s naším časopisem Vám přeje redakce.

Duben
Černochová Karla

Duben má ve znaku
tisíce zázraků:
zlatavé sluníčko
potěší srdíčko
a z nebeských výšek
na louky rozhodí
dukáty pampelišek.
Zavolá: „Už je čas
na kvítky sedmikrás,
na včelí hodování…“
Jaro se vrátilo
a láska je tu s námi.
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Seznamte se
Novou posilou pro tým v kuchyni se stala paní Alena Tomečková.

Alena Tomečková
Paní Alena nastoupila do Domova 21. května
na pozici pomocnice v kuchyni.
Jak se jí u nás líbí?
„Práce pro seniory mi připadá jako smysluplná
činnost. Všichni jednou zestárneme a budeme
rádi, když bude o nás postaráno“.

Pěvecký klub
Každý druhý čtvrtek si mají možnost naši senioři zazpívat v doprovodu kláves s dobrovolnicí paní
Mergentalovou. Repertoár tvoří písničky, které všichni znají. Ve čtvrtek 5. dubna se pěvecký klub
konal na Vile, 19. dubna si zazpívali
uživatelé na Staré kuchyni.
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Masáže studentů
V pátek 6. dubna senioři mohli využít masáží studentek Střední školy z Oder. Studentky jednou za
měsíc docházejí za uživateli na pokoj a za symbolickou cenu (20,- až 40,- Kč podle typu masáže) jim
promasírují šíji, ruce nebo nohy.

Overball na Vile

13. dubna uživatelé protáhli svá
těla při cvičení s overballem na Vile.
Cvičení probíhá na židlích, kromě
overballu se využívají i jiné
pomůcky, např. plachta. Cvičení se
prokládá otázkami na trénování
paměti.

Klub vaření
13. dubna

Po dopoledním protáhnutí těla se uživatelé na Staré
kuchyni pustili do přípravy bramborových placek. Oloupané
brambory senioři nastrouhali, přidali k nim vejce, mouku,
trochu mléka (aby těsto nehnědlo), česnek, majoránku a
špetku soli a pečlivě zamíchali. Při smažení si uživatelé
povídali a vzpomínali na domácí kuchyni. Bramboráky
neboli cmundy (což je starší název pro bramborák) se
uživatelům opět povedly. Byly vynikající.
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Filmový klub
V pátek 13. dubna shlédli senioři v Tančírně na Vile hudební drama z roku
1977 „Rusalka“.
Světoznámá opera vypráví příběh Rusalky v podání Emílie Vašáryové, která
se zamiluje do mladého prince (Milan Kňažko). Přes varování otce vodníka
se touží stát lidskou bytostí, protože jedině tak může být její láska opětována.
Pomoci umí ježibaba, ale varuje. Svou touhu po lidské duši musí Rusalka
vykoupit tím, že bude němá a jestliže se jí nepodaří princovu lásku získat,
stane se bludičkou. Rusalka souhlasí a proměněna v mladou dívku potkává
na břehu jezera prince. Ten k ní vzplane láskou a brzy chystá svatbu. Uhrane
jej ale cizí kněžna a on začne váhat mezi němou křehkou dívkou a ohnivou
ženou…
https://www.csfd.cz/film/9555-rusalka/prehled/

Canisterapie
O účincích a prospěšnosti terapie se zvířaty jsme již na stránkách našeho časopisu psali. Tentokrát
přinášíme postřehy a dojmy paní Černochové Karly:
Na okně se objevily slzičky deště, ale nás čeká úžasný
zážitek – CANISTERAPIE. Pozoruji z vozíčku zvláštní
rehabilitační metodu – klient našeho Domova leží na
koberečku a dvě fenky Gina a Magda zahřívají svými
těly bolavá místa. Jejich pán nám vypráví o účincích
této terapie. Pak přijde na řadu další a dědečka odveze
sestřička na pokoj. Je spokojený, usmívá se a děkuje…
Pejsci znovu ulehnou k paní, kterou trápí bolesti zad.
Postupně se tak vystřídalo několik lidiček. Poslední
zůstávám s pejsky já a je mi skutečně úžasně. Hladím
Ginu mezi oušky a děkuji …
Cestou zpět zdravím deštěm omyté hrníčky na plotě
zahrady, sedmikrásky v trávě, rozkvetlou třešeň jako
nevěstu a od sestřičky dostanu větévku obalenou
kvítky, která mi ve vázičce zvěstuje, že „… Jaro, jaro,
jaro už je tu…“
Černochová Karla
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Turnaj v ruských kuželkách

16. dubna uživatelé změřili síly v turnaji
v ruských
kuželkách
v Tančírně.
Do
dubnového kola se zapojilo 14 hráčů. Třetí
místo obsadili paní Jochcová Anna a pan
Grich Valentín s 35 body, druhé místo patří
paní Havlíčkové Zdeňce za 40 bodů. Na
pomyslném stupni vítězů tentokrát stanul
pan Hrubý Josef, který nahrál 41 bodů.
Vítězům blahopřejeme a všem hráčům
přejeme mnoho úspěchů v dalších kolech
celoročního turnaje.

Cimbálovka z Valašska V Domově
25.4.2018
Karla Černochová

Jedu na vozíčku na TANEČNÍ VYSTOUPENÍ „CÉRKY A ŠOHAJKA“ ve valašském kroji. Velmi se těším,
Valašsko je mojí srdeční záležitostí. Cestou obdivuji žluté zářící hlavičky pampelišek, skromné
sedmikrásky (mají vskutku sedm krás),
včely, které pilně sbírají sladkou šťávu a
pyl.
Na Tančírně už je plno, vždyť je nač se
dívat. Nejen, že pár je vskutku pěkný,
ale též parádně tancuje. Zpíváme
známé písně, tleskáme do rytmu a
v duchu mnozí z nás vzpomínají na
milované Valašsko, kde jsme zanechali
své stopy i kus srdce.
Vracím se zpět se sestřičkou, ještě
stihnu zahlédnout krásu rozkvetlých keřů
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v zahradě, plot osázený hrníčky a pozdravit
rozkvetlou třešeň, která se chystá na úrodu
červených třešniček. A děkuji Martičce a
Renátce za úžasné vystoupení, Brigitce a
sestřičkám za to, že mi pomohly na vozík,
abych se mohla potěšit.
Díky!
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Filmový klub
26. dubna se na přání uživatelů promítalo
video z pohřbu otce Michala, který zemřel
2. února.
Po rozloučení v rodné farnosti otce
Michala v kostele sv. Cyrila a Metoděje
v Ostravě – Pustkovci pokračoval pohřeb
zádušní mší svatou v Kostele sv. Bartoloměje
v Odrách.
Otec Michal se narodil 1. 8. 1982 v Ostravě.
19. 6. 2010 přijal v Ostravě-Pustkovci
jáhenské svěcení a rok poté byl 25. 6. 2011 v
ostravské katedrále vysvěcen na kněze. Jako
kněz působil na Diecézním středisku mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí a poté ve farnosti Odry. Byl
také vyučujícím na Biskupském gymnáziu v Ostravě a dlouholetým kaplanem na Střední pedagogické
škole a Střední zdravotnické škole sv. Anežky České v Odrách.
http://farnostodry.cz/?p=9701

Osmisměrka
Vyškrkávejte slova ve všech osmi směrech. Tajenku čtěte po řádcích.
CITRÓNOVNÍK,
DOLET, IKONA,
KHAKI, KLISNA,
KREATIVITA,
LIÁNA,
MAJORÁNKA,
METLA, MÍSTO,
NEKTAR,
OFENZÍVA,
OKTÁVA,
PALIVOMĚR,
POMOC, POTRAT,
PRKNO, RIKŠA,
TRANSFER,
ÚPRAVA
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Květen
Černochová Karla
Kopretiny, kopretina,
všechny stejné, každá jiná.
V louce kvetou něžné krásky
pro radost všech – z Boží lásky.
Pastvou jsou pro pilné včely,
které z úlu vyletěly.
Dětské ručky práci mají,
když věnečky zaplétají.
A sluníčko?
V zlaté kráse
na zem z nebe usmívá se…

Vycházka do města
Ve čtvrtek 10. května senioři spojili vycházku oderskými uličkami s návštěvou městského
informačního centra. Zde se konala výstava obrazů Lucie
Čejkové s názvem „Na křídlech snění“. Uživatele tvorba
Lucie Čejková zaujala. Čejková využívá pro svou kresbu
různé materiály: sklo, dřevo, textil. Souběžně tu probíhala
výstava „Trium Art“ - různé dekorace a zvonkohry.
Cestu zpět si senioři zpříjemnili posezením v cukrárně.
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Cvičení na Klepárně
14. května uživatelé se konalo cvičení na Klepárně. Cvičení probíhá na židlích, používají se při něm
různé pomůcky a je prokládáno tréninkem paměti.

Prodej textilu

15. května navštívil náš Domov prodejce textilu.
Uživatelé si tak mohli nakoupit potřebné oblečení
v pohodlí Domova.
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Turnaj v ruských kuželkách
Dne 21. května uživatelé změřili své síly v dalším kole celoročního turnaje v ruských kuželkách.
Výsledky tohoto kola byly velmi vyrovnané. Třetí
místo se ziskem 34 bodů obsadili hned tři hráči, a to:
Grich Valentín, Havlíčková Zdeňka a Chmelová
Aurélie. Druhé místo patřilo paní Gabrhelíkové
Vlastě za 37 bodů. Vítězem tohoto kola se stala paní
Jochcová Anna se 40 body. Vítězům blahopřejeme a
všem hráčům přejeme hodně úspěchů v dalších
kolech.

Vystoupení dětí z MŠ a školní družiny ke Dni matek
Svátek matek vyjadřuje úctu k ženám,
matkám a jejich roli ve společnosti. Je slaven
po celém světě, kvůli různým kořenům
v různé dny. U nás Den matek slavíme
druhou květnovou neděli, což letos připadlo
na 13. května. K této příležitosti si připravily

děti z mateřské školy Pohořská pro naše
seniory pásmo básniček, písniček a scének.
Senioři se už dětmi znají ze společných akcí a
tak se na jejich vystoupení moc těšili.
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Smyslová aktivizace

Výroba sodovky z černého bezu
O černém bezu se už ve středověku psalo jako o tajemné, čarodějné, kouzelné a posvátné rostlině.
Lidé si ho považovali pro jeho léčivé účinky. Květ má močopudné účinky, ovlivňuje cévní stěny, podává
se většinou při nachlazení, podporuje vykašlávání, při nemocech cév a dalších neduzích.
Květy bezu právě v těchto dnech lemují mou cestu z práce. Natrhala jsem je a následující den 24.
května jsme se sešli s paní Jochcovou a paní Havlíčkovou. Jsou to klientky chtivé jakékoliv činnosti.
Paní Tothovou jsme vzaly záměrně, aby byla chvilku v naší společnosti mimo pokoj.
Připravila jsem ingredience: 2 umyté citróny, hrst květů černého bezu, 8 lžic cukru krystalu a kvasnice
o velikosti hrášku.
Citrón seniorky pokrájely a umytý bez vložily do sklenice. Vše zasypaly cukrem a přidaly kvasnice. Vše
jsme odnesla na tmavé místo a nechala odstát do druhého dne. Aroma černého bezu se neslo
skleníkem.
V domově máme bylinkové zahrádky. Otrhala jsem lístky bylinek, aby klientky mohly poznávat druhy
bylinek (máta, meduňka, rýmovník, tymián, šalvěj a majoránka). Vše s naprostou jistotou poznaly.
Druhý den jsme nálev přecedily a stočily do lahví. Po vychlazení se ochutnávalo. Byla to velká dobrota.
Pro příští smyslovou aktivizaci paní Havlíčková navrhla vyrobit bezový likér.
Brigita Šťastná
Víte, že …
 o bezu černém se již ve středověku psalo jako o tajemné, čarodějné,
kouzelné a posvátné rostlině. Zmínky o bezu nacházíme již ve spisech
řeckých, římských i orientálních lékařů. Starověcí pastýři si z černého
bezu zhotovovali píšťalky. Věřili, že dřevnaté větve, řezané na píšťalky,
musí být z keře získávány daleko od lidských obydlí. To proto, aby
kohouti svým kokrháním nepokazili jejich zvuk.
 Na Slovensku se používaly na výrobu fujar.
 Sušené bezinky v plátěném sáčku se nosily na prsou, aby chránily před
nachlazením.
 Nevěsta na venkově dostávala věnem dvě sazenice bezu černého. Jednu
zasadila pod okno a druhou do stodoly. Tradovalo se, že na bezu je
všechno léčivé. Nejen, květy, ale i kůra, listí kořen a plody. Pod okno do
zahrady se vysazoval proto, že stačilo, aby nemocný okno pouze otevřel
a z bezu utrhl potřebný lék. (měl být lékem na 99 nemocí). Druhá
sazenice se vysazovala do stodoly, aby odpudila obilní škůdce, například
pilouse, ale i myši a krysy.
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Vycházka do města
V pátek 25. května sluníčko vytáhlo uživatele spolu s jejich doprovodem do oderských ulic Městské
památkové zóny. Při svých procházkách míjeli místa a budovy, které skrývaly tajmné příběhy.

Pověst o správci Kochovi
V období nevolnictví byla šlechta velice přísná na své poddané. Na panstvích jejich moc vykonávali
správcové, mnohdy ještě zlovolnější než samotné panstvo. Také v Odrách působil svého času jeden
správce, kterého prostý lid nenáviděl pro jeho krutost. Jmenoval se Georg Koch.
Vždy, když projížděl bezohledně rychle
městem nebo vesnicemi, všechno se mu
muselo rychle klidit z cesty, aby nebylo
smeteno. Kdo nestihl uskočit, dostal
políček nebo ránu bičem. Až se stalo, že
správcův kočár přejel starou ženu
v Mankovicích, která pak umírala
vestrašných bolestech. Než vydechla
naposledy, stačila správce proklít: „Ať ta
zrůda nenajde ani v hrobě pokoje!“.
A prkletí se opravdu vyplnilo. Po
správcově smrti nastalo ve městě nebývalé zděšní. Jeho duch začal po večerech strašit. Každou noc po
půlnoci se jeho kočár projížděl tryskem po městě. Mnoho lidí by chtělo noční strašidlo vidět, ale nikdo
neměl odvahu jen špehýrkou vykouknout. V domech, kde se dlouho do noci pracovalo na tkalcovských
stavech, raději brzy zhasínali, aby se náhodou nestali terčem zlého ducha panského správce Kocha.
Našli se i odvážlivci, kteří přece jenom nahlídali. Ráno byli samá modřina nebo měli po těle stopy od
správcova biče. O trase, kudy rachotící strašidelný vůz jezdíval, vypovídali svědkové různě. Lidé ho
vídávali do města vjíždět přes Jánský most, kde projížděl i mýtem. Když chtěl mýtný vybrat peníze za
přejezd mostu, nikdo se z vozu neozýval. Jednou chtěl výběrčí přijít věci na kloub, sáhl rukou dovnitř
do kočáru a zjistil, že je prázdný. Pak zvedl závoru a nechal vůz projet. U hřbitovní kaple zahnul kočár
doleva a jel až na náměstí. Zabočil do Páterovy uličky (dnešní zadní část Kostelní ulice, podél bývalých
městských hradeb) a tam zastavil. Duch správce Kocha pak obešel třikrát kolem zámku a nastoupil
zpátky do vozu. Pak se vydal Hranickou ulicí až ke kříži U stodol. Tady se otočil a přímou cestou přes
náměstí zamířeil ke hřbitovu, kde zmizel. Jeden měšťan z Oder nasedl na vůz ze zadní strany, když jel
nakupovat do Lipníku. Za malou chvíli seděl místo na voze v kaluži plné bahna.
Zneklidnění obyvatel zjevováním ducha správce začínalo být neudržitelné. Proto se měšťané obrátili
na pátera Josefa Hilschera s prosbou, aby nad duchem provedl zaklínání. Páter Hilscher se v hodině
duchů odebral na oderský hřbitov ke horbu správce. V patách mu byly tři zvědavé ženy a tajně
nahlížely přes hřbitovní zeď. Neviditelná síla je zato srazila k zemi, až z toho málem ohluchly a osleply.
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Když páter odříkal zaklínací formuli, začal z hrobu stoupat modrý plamen a dutý hlas vytýkal
duchovnímu, že ani jeho život nebyl bez hříchu. Teprve když páter přiznal, že jako malý chlapec vzal
bez dovolení své matce špendlík z jehelníku, podařilo se mu ducha rozvrátit. Ale i pro tuto nepatrnou
vinu dostal zlý duch nad páterem Hilscherem takovou moc, že ho po zbytek života stihla silná třesavka
a nemohl už vykonávat bohoslužby. Kněz se nikomu nesvěřil, co vlastně na hřbitově oné noci přihodilo.
Podstatné bylo, že od té doby se zlý duch správce Kocha již nikdy nezjevoval. Jsou však lidé, kteří tvrdí,
že strašidlo bylo zažehnáno pouze na sto let a pak se znovu objeví.
zdroj: Pověsti Oderska, Květoslav Wiltsch

Jarní zájezd - Kozlovice Na Mlýně
Tentokrát to vyšlo. Počasí nám bylo velmi nakloněno, takže jsme mohli v úterý 29. 5. 2018 podniknout
výlet do Kozlovic. Cestou naši senioři viděli, že dnešní cestování po silnicích není žádná legrace. Téměř
celý úsek cesty byl ve stádiu
stavby.
Přivítal nás sluncem zalitý
areál Na Mlýně v Kozlovicích.
Mohli jsme vidět krásně
zrekonstruovaný mlýn z roku
1581 s 250 metrů dlouhým
náhonem a plně funkčním
mlýnským kolem. Častým
hostem zde byl i skladatel
Leoš Janáček, kterého mlýn
inspiroval při komponování
opery ,,Její pastorkyňa“.
Dnes mlýn slouží jako
restaurace. Dobově byly
postaveny i nové chalupy,
které
si
lze
objednat
k rekreaci. Pro zavzpomínání zde mají i dobový mini skanzen se starými zemědělskými stroji, nářadím
a vším, co bylo třeba mít na mlýně. Také je zde původní kovárna. V letních měsících zde kováři
předvádějí svá umění. Návštěvníkům nabízí i minigolf a maxi šachy. Našim uživatelům se velmi líbily
velké kádě, pod kterými se topí a lze se v nich koupat venku i v zimě.
Společně jsme poseděli ve venkovní restauraci, uživatelé našeho domova se občerstvili pivem
z místního mini pivovaru, někteří dali přednost kávě. Naši „účastníci zájezdu“ děkovali za krásný výlet,
který jim navodil vzpomínky na dobu jejich dětství, a zároveň poznali realitu dnešní doby včetně
vysokých cen v restauraci.
Dita Chudá
Kácení máje
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Kácení máje

Ve čtvrtek 31. května proběhlo v zahradách Domova Odry tradiční kácení máje. Pozvání přijaly i děti
z mateřské školy Čtyřlístek Pohořská. Sluníčko už příjemně hřálo a senioři od deváté hodiny si
přicházeli zabrat nejlepší místa. Těšili
se na harmonikáře a mnozí z nich
také na děti, s kterými se už po
několika setkáních sblížili.
Vůně opékaných špekáčků přivábila
i uživatele, kteří původně chtěli
zůstat doma. Senioři zpívali při
harmonice známé písničky, popíjeli
víno a děti soutěžily v hrách, které
pro ně zaměstnanci Domova

připravili. Dopoledne v pohodové atmosféře rychle
uběhlo a nikomu se nechtělo domů.
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Smyslová aktivizace

Jahodový koktejl, ochutnávka letního ovoce
Po předchozí osobní domluvě jsme se dnes 06. 06. 2018 sešli v letním altánku za Vilou spolu s p. Kolářem, p.
Malénkem, pí Bazalovou, pí Hruškovou a pí Heiníkovou, abychom ochutnali typicky letní ovoce - jahody a
třešně.
Cílem této aktivizace bylo oslovení
smyslů, připomenutí letního období a
vzpomínání.
Po přivítání jsem uživatelům dala
k nahlédnutí kalendář pro připomenutí
aktuálního data.
Oslovené smysly: zpočátku jsme si ovoce
prohlíželi, vnímali jejich barvu, tvary

(zrak). Poté jsem přítomným nabízela ovoce
k přivonění (čich) a následovalo ochutnávání.
Jahody byly sladké a měkké (chuť). Ani s třešněmi
neměli naši závislejší uživatelé na službě žádný
problém. Pecky zdárně vyplivovali. Hmatem
obdivovali velikost jahod, třešním odtrhávali
stopky. Začali jsme si povídat o tom, jak ovoce
chutná, jaké vzpomínky jim chuť navozuje. Mnozí
pouze naslouchali, hlavním vypravěčem byl p.
Kolář (sluch). Byl moc rád za projevený zájem.
Nabídla jsem jim výrobu jahodového koktejlu.
Ochutnávka měla velký úspěch, zejména pí
Hejníková si pochutnala, celé ovoce nedokázala
pokousat, ale s chutí pila. Na výrobě se podílel
zejména p. Kolář a pí Hrušková, kteří ovoce
očistili a vhazovali do mixéru.
Cíl naší aktivizace byl splněn, klienti odjížděli
spokojeni s úsměvy na tvářích. Jednalo se o
menší skupinu uživatelů dezorientovaných a
vysoce závislých na naší službě, právě proto bylo
vhodné je do této aktivizace zapojit.
Zapsala: Dita Chudá
17
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Canisterapie

7. června potěšil naše uživatele pan Došek se
svými fenkami. Uživatelé pejsky hladí a
vzpomínají na ty své, s kterými prožili kus života.
Následuje polohovaní, kdy se uživatelé pokládají
do příjemné polohy vedle psa nebo na něj.
Dochází k prohřátí svalů a celkovému zklidnění a
uvolnění, potíže se zmenšují.

Výstava patchworku
V pátek 8. června se uživatelky našeho Domova navštívily již 15. ročník výstavy patchworku a art
quiltu ve Fulneku v kostele sv. Josefa. Seniorky si s nadšením prohlédly tvorbu z celé České republiky,
Slovenska a Polska a opravdu se bylo na co dívat. „Bylo to úžasné,“ vyprávěla paní Havlíčková po
návratu z výstavy. „Tam by lidi měli chodit, aby viděli, co druzí umí. Za těmi nádhernými pokrývkami
je strašně moc práce. Látky se musí přesně nastříhat a po každém sešití, je třeba vše pečlivě rozžehlit.
Kdysi jsem upotřebila každý kousek látky. Měla jsem doma spoustu nastříhaných čtverečků a šila jsem
tašky, polštáře a dětem sukýnky. Dnes by mě to už nebavilo, nemám tolik trpělivosti,“ uzavřela své
vyprávění.
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Turnaj v kuželkách
V úterý 12. června se v Tančírně odehrálo další kolo celoročního turnaje v ruských kuželkách. Tohoto
kola se zúčastnilo 12 hráčů. Třetí „bronzové“ místo s 34 body obsadil pan Grich Valentín, „stříbrnou
medajli“ získala paní Horutová, která nahrála 35 bodů a vítězem tohoto kola se stala paní Mikušková,
které se podařilo nahrát 41 bodů. Polovina celoročního turnaje je již odehraná. Sečetli jsme tedy
výsledky jednotlivých kol a zde je průběžné pořadí na prvních pěti pozicích:
1. Jochcová Anna

235 bodů

2. Grich Valentín

234 bodů

3. Horutová Eleonora

212 bodů

3. Gabrhelíková Vlasta

212 bodů

5. Jaklová Štěpánka

210 bodů

Vítězům blahopřejeme a všem hráčům
přejeme hodně štěstí v dalších kolech.

Ta naše písnička česká
V úterý 19. června vystoupili v zahradě Domova Odry pánové Zdeněk Černohouz a Jaroslav Šolc
z Umělecké agentury Viola Olomouc s hudebním programem. Uživatelé si poslechli písničky Karla
Hašlera, Fanoše Mikuleckého, Václava Bláhy a také staropražské a lidové písně. Mnohé písničky senioři
znali a s chutí si je zazpívali s umělci. Během vystoupení panovala pohoda a dobrá nálada.
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Na návštěvě v mateřské škole

25. června naši senioři navštívili děti mateřské školy Pohořská. Cílem tohoto setkání bylo společně
vytvořit díla do soutěže „Šťastné stáří očima dětí“, kterou vyhlásila Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky.
Na úvod tohoto setkání děti potěšili seniory pásmem písniček, básniček a tanečků a pak už se
společně pustili do výtvarné činnosti. Pro soutěžní práce byla zvolena technika malby prstovými
barvami. Barva se nanáší přímo
naprsty a dlaně a obtiskuje na papír.
Děti i seniory práce bavila a dobře
se při ní bavili. Atmosféra byla
výborná a všechny mrzelo, když
přišlo loučení.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny 9. října 2018 v rámci Týdne sociálních služeb v ČR.
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Výtvarný klub
26. a 27. června jsme se pustili do
výroby zvonkoher a jiných drobných
dekoračních předmětů. Srpnová zahradní
slavnost se rychle blíží a bude třeba
vyrobit ještě spoustu keramiky, která se
bude na veselici prodávat.

Klub vaření
Ve čtvrtek 28. června se na Staré kuchyni konal klub
vaření. Uživatelé pilně škrábali a strouhali brambory, aby
udělali těsto na bramborové placky. Všichni se na ně těšili,
protože vždy se podaří a jsou fantastické. Ne jinak tomu bylo
i tentokrát. Bramboráky provoněly celou budovu a přivábily
i ty, kteří se na jejich přípravě vůbec nepodíleli. Byly opět
výborné.

Toulky okolím
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V „Toulkách“ tohoto časopisu jsme se rohodli vám představit malebné historické město Bílovec, ve
kterém strávil část svého života pan
Buš.
Počátky města Bílovce bývaly
předmětem četných dohadů,
neboť chybí jednoznačné písemné
doklady, ale pravděpodobně bylo
založeno mezi léty 1316 až 1324.
Vzniklo na návrší, které později
pojmenovali
Městský
kopec
(Stadtberg) na levém břehu říčky
Bílovky, vlévající se pak mezi
Studénkou a Jistebníkem do řeky
Odry. O počátcích města Bílovce nevíme vlastně nic, kromě toho, že městu roku 1383 uděli Beneš
z Kravař právo odúmrti (odúmrť – je jmění zůstavitele, jenž neměl žádné dědice ze zákona ani ze
závěti) a právo hradeb. Město náleželo pánům z Kravař do roku 1434. Středověký Bílovec chránila
hradební zeď, vysoká 4 – 5 m a v základě široká 180 cm. Hradby měly dvě brány: Dolní brána –
v Městském kopci a Horní brána u dnešního Městského úřadu. Z jihovýchodní strany k městskému
jádru přiléhal opevněný areál
bílovecké tvrze v letech 1575 – 1576
přestavěné Bernardem Pražmou
z Bílkova na čtyřkřídlý renesanční
zámek, později za Sedlnických
z Choltic dostal zámek barokní
podobu. Četná privilegia udělená
vrchností
umožnila
další
hospodářský rozkvět města. Jednalo
se zejména o právo tržní, právo
várečné (vaření piva) a již zmiňované
právo odúmrti.
Dnes se v zámku kromě klasické
prohlídky konají i výstavy, např. výstava fotografií „Putování ve stopách majitelů bíloveckého zámku
v Transylvánii a Valašsku“. Od 8. září zde bude otevřena expozice kinematografie.

Naše úspěchy
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V Domově Odry se mohou naši senioři zapojit do mnoha aktivizačních činností, pokud mají chuť a sílu.
I přes řadu zdravotních obtíží jsou někteří aktivní a chtějí využít svůj volný čas, být mezi lidmi a užívat
si každý den. Snažíme se seniory také motivovat a zapojovat do různých soutěží – sportovních (např.
turnaje v kuželkách, šipkách, bowlingu), literárních, výtvarných, které pořádají sociální zařízení a
organizace.
V letošním roce opět vyhlásilo
Centrum
sociálních
a
zdravotních
služeb
Poděbrady, o. p. s., již XIX.
Ročník soutěže „Šikovné ruce
našich seniorů – pro radost a
potěšení“, do které jsme se
také zapojili. V kategorii
„ruční práce“ se zúčastnila
paní Voldánová Ivanka se
svými háčkovanými zvonečky,
vločkami, slepičkami a andílky,
dále paní Gabrhelíková Vlasta s háčkovanou dečkou, polštářem, pleteným dekoračním šálem na strom
a pleteným obvazem pro malomocné. Tyto obvazy se zasílají do Afriky a Indie pro tamní lidi
s onemocněním leprou. Svým dílem také přispěla paní Jaklová Štěpánka se svou pletenou dekou a paní
Karla Černochová s pletenými dětskými ponožkami a bačkůrkami. Tyto výrobky byly vystaveny na
Výstavišti v Lysé nad Labem ve dnech 21. – 24. 06. 2018, v rámci celorepublikové výstavy Senior –
Handicap: aktivní život 2018.
Všechny účastnice byly
odměněny Pamětním listem
a znakem soutěže, ze
kterého měly velkou radost.
V rámci této soutěže jsme se
zúčastnili také kategorie
„literární práce“ na téma:
„Svět
v pohybu“.
Tato
kategorie byla ušitá na míru
naší uživatelce, paní Karle
Černochové. Ani stáří, pobyt
v sociálním
zařízení
a
zdravotní potíže jí nebrání
pokračovat v její vášni – psaní prózy a tolik oblíbených básní. Pro paní Černochovou bylo zapojení do
této soutěže výzvou.
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Odborná porota ve složení PhDr. Jaroslav Rejmond, literární historik, Honza Mandelík, básník a
publicista, Jan Řehounek, spisovatel, musela posoudit celkem 63 básní. Navzdory tomuto množství
měla rozhodování poměrně snadné. Dle slov poroty se našlo totiž několik básní, které nad ostatními
jednoznačně kvalitou vyčnívaly. 1. cenu udělili právě paní Karle Černochové za básně „Děťátko“ a
„Červen“ - „za její krásné verše, které mají
hrubínovskou poetiku a pohladí po duši.“ Paní
Černochová byla odměněna Pamětním listem za
ocenění a balíčkem „mlsání“.

Vašutová Renáta, sociální pracovnice
Co na to říká paní Černochová?
„Zúčastnila jsem se literární soutěže Svět v pohybu a
nečekaně vyhrála 1. cenu v oboru POEZIE dvěma básněmi – DĚŤÁTKO a ČERVEN. Básně jsem psávala
hlavně pro děti, v době svého působení v mateřské
škole. Často jsme vystupovali na různých akcích. Poezie
mne oslovovala, naplňovala radostí. A tuto radost jsem
dvojnásobně prožívala, když mně byl předán krásný
Pamětní list (pro účastníka 19. ročníku soutěže)
„ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH SENIORŮ pro radost a
potěšení“ a dárek. Předání bylo slavnostní, další tři
seniorky dostaly rovněž Pamětní listy, dárkové balíčky a
medailonky z rukou p. ředitelky Pavlíny Koláčkové a
sester za krásné háčkované ruční práce, které svědčí o
dovedných rukou našich babiček. Vše bylo
vyfotografováno. I jejich srdíčka jsou provoněná radostí
a RADOST je přece v životech nás všech tak důležitá….“
Karla Černochová, uživatelka
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Poděkování
Již v loňském roce se naše uživatelky zapojily
do charitativního projektu „pletení obvazů
pro malomocné“. Jsme velmi potěšeni
s jakou vervou se do této smysluplné činnosti
pustily. Paní Gabrhelíková Vlasta jich za rok
upletla 14 a paní Jochcová Anna již dokonce
50. „Nepletu na kvantitu, ale abych pomohla.
Jsem ráda, že mohu někomu pomoci“, smála
se paní Gabrhelíková.

Všichni, kteří přicházejí do Domova Odry a
procházejí kolem záhonů s růžemi, si nemohli
nevšimnout, jak se růžičkám teď v Domově
daří. Vše má na svědomí starostlivá péče paní
Jochcové Anny a my ji za to děkujeme.
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Pár informací od ředitelky
Státní fond životního prostředí ČR rozhodl o poskytnutí dotace
ve výši 50.000,- Kč pro Domov Odry na akci: Pořízení
osobního automobilu s pohonem CNG v rámci výzvy č.
21/2017.
Jako dodavatel auta byla vybrán v rámci zadávacího
řízení na pořízení auta firma Porsche Inter Auto CZ
spol. s r.o. , se kterým byla podepsána smlouva na
dodávku auta typ Volkswagen Caddy Maxi TL 1,4 TGI za vysoutěženou cenu 652.807,- Kč.
Předpokládaný termín převzetí automobilu je říjen 2018.
Zřizovatel Moravskoslezský kraj nám poskytne investiční příspěvek na zakoupení automobilu na CNG
ve výši 300.000,- Kč.
Můžete se těšit na výlety novým autem.

Rada Moravskoslezského kraje také schválila poskytnutí investičního příspěvku Domovu na akci
„Modernizace osobního výtahu“ ve výši 924.000,- Kč a zvýšení příspěvku na provoz o 500.000,- Kč
na výměnu podlahové krytiny v budovách.
Výměna podlahové krytiny bude probíhat v budově „Domek“ a „Stará kuchyň“ v září a říjnu.
Na zeleném objektu „vila“ bude nový výtah instalován v listopadu. Po dobu výměny nebude výtah
v budově v provozu (asi 14 dnů – 3 týdny), takže tomu budeme muset přizpůsobit provoz.
Jsem velmi ráda, že náš zřizovatel „Moravskoslezský kraj“ vyhověl našim žádostem a finančně nás
podpořil. Realizace plánovaných akcí přispěje ke zkvalitnění vašeho pobytu u nás.
Upozornění
Byla provedena oprava výtahů ve žluté budově „Domek“ a růžové
„Staré kuchyni“. Nově je nouzové tlačítko ve výtahu napojeno jako
telefonní linka přímo na servisní firmu „Otis“. Pokud se vyskytne nějaký
problém s výtahem – porucha, nebo ve výtahu uvíznete, pomocí tlačítka
se spojíte přímo s pracovníky firmy a můžete jim sdělit, co se stalo.
Tlačítko přidržte minimálně 5 vteřin nebo po dobu dokud se vám
neozve pracovník servisní firmy.
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Zdárně nám pokračují stavební práce na
zateplení „Staré kuchyně“, které jsou spojeny
s nepořádkem a hlukem, ale můžeme se těšit,
že budeme mít krásně opravenou budovu.

Podávání podnětů, připomínek a stížností
Vážení uživatelé, pokud nejste spokojeni s našimi službami, můžete si stěžovat nebo podat podnět
či připomínku a to:
-

oslovením kteréhokoliv pracovníka, který vám pomůže se sepsáním,
nebo stížnost můžete sepsat sami nebo vám mohou pomoci vaši blízcí, pak ji můžete předat
pracovníkovi nebo vhodit do schránky stížností, které jsou umístěny na chodbách v budovách,
- nebo můžete zavolat telefonicky přímo ředitelce na telefonní číslo
723 049 017.
Stížnost můžete podat i anonymně, nemusíte ji podepisovat.
Každá stížnost bude prošetřena a bude vám sdělen výsledek
prošetření, zpravidla do 14 dnů.
Uvítáme každou vaši připomínku, stížnost a podnět, budeme se je
snažit vyřešit k vaší spokojenosti.
Pokud Vás něco trápí nebo se chcete s něčím svěřit, nechejte si mně
zavolat nebo mně oslovte při mých obchůzkách Domovem. Vždy si
na Vás udělám čas.
Snažíme se všichni, aby se Vám u nás v Domově dobře žilo, abyste
si pobyt „užili“

Závěrem již jen vám chci popřát krásné letní dny, dobrou náladu a radost ze života.

Jsem tu pro Vás

Pavlína Koláčková
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Co pro Vás připravujeme

22.8.2018 Zahradní slavnost
6.9.2018 canisterapie
8.10 – 12.10 – bude probíhat Týden sociálních služeb
10.10. Den otevřených dveří – posezení s harmonikou
Také pro Vás připravujeme novou aktivitu “Hudební program s prvky
muzikoterapie“ – terapie s různými hudebními nástroji, zpívání,
relaxace při živé hudbě, popěvky, dechová cvičení aj.

Informace v souvislosti s ochranou osobních údajů

Dne 25.5.2018 začalo platit Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) v souvislosti s ochranou
osobních údajů tzv. GDPR, které jsme museli zapracovat do provozu organizace a vnitřních směrnic.
Jedná se o nakládání, shromažďování, uchovávání a zpracování vašich osobních a citlivých údajů při
zajišťování sociální služby. Tyto údaje shromažďujeme jen v nezbytném rozsahu a nakládáme s nimi
jen po dobu poskytování služby, uchovávány jsou jen nezbytně nutnou dobu stanovenou právními
předpisy. Vaše osobní údaje chráníme, aby nedošlo k jejich zveřejnění a případnému zneužití cizí
osobou.
Na webových stránkách Domova www.ddodry.cz v sekci Ochrana osobních údajů, jsou podrobné
informace k této problematice s uvedením všech údajů, se kterými pracujeme a účelu jejich
zpracování a doby uchovávání.
K poskytování kvalitních služeb potřebujeme vaše osobní údaje.
Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, rodné číslo,
věk, rodinný stav, pohlaví, fotografie, telefon, adresa trvalého pobytu, zdravotní pojišťovna, číslo
občanského průkazu, příjmové a majetkové poměry, státní příslušnost, vzdělání, číslo bankovního účtu,
druh důchodu, svéprávnost
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Sociální služby poskytujeme na základě Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění,
proto nepotřebujeme váš souhlas s poskytnutím osobních údajů, ale musíte být informováni, jaké
údaje shromažďujeme, k jakým účelům a jak dlouho je archivujeme. Pokud bychom shromažďovali a
zpracovávali osobní údaje z jiných důvodů než je:
- právní povinnosti,
- plnění ve veřejném zájmu
- plnění smlouvy
- ochrana životně důležitých zájmů Vás nebo jiné fyzické osoby,
- oprávněný zájem Domova nebo třetí strany
museli bychom mít Váš souhlas.
Citlivé údaje jsou například údaje o zdravotním stavu, náboženském vyznání, politických názorech
nebo rasovém původu. U těchto údajů potřebujeme vždy váš souhlas. Souhlas se podepisuje při
nástupu do domova a nebo v souvislosti s konkrétní situací.
Osobní údaje poskytneme jen následujícím právnickýma fyzickým osobám, a to pro účely: informování
veřejnosti – televize, rozhlas, tisk, zřizovatel, Česká pošta v souvislosti s úhradami a poplatky,
dodavatelé pro zajištění zdravotních pomůcek, poskytnutí informací osobám blízkým, rodinným
příslušníkům a zmocněncům, obce a města v rámci poskytnutí informací v rámci dotačních titulů
Máte právo:
- požádat o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů,
- na opravu nepřesných osobních údajů a na doplnění neúplných osobních údajů
- na výmaz osobních údajů, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně
osobních údajů,
- na omezení zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně
osobních údajů,
- vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud správce zpracovává osobní
údaje z následujících důvodů:
 zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,
 pro účely přímého marketingu,
 pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
- získat osobní údaje, které se vás týkají, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Domov
bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Pokud zpracováváme některé vaše údaje na základě souhlasu můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.
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Pokud se budete domnívat, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou osobních
údajů, máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České
republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Přivítali jsme
26. 4. 2018

Fusková Ludmila

Rozloučili jsme se
21. 4. 2018

Horváthová Angela

Čas nikdy neběží tak rychle,
aby se dalo zapomenout.
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Narozeniny v dubnu oslavili

Istelová Eliška

Kubiczková Anna

Mikušková Františka

6. 4. 1935 – 83 let

11. 4. 1937 – 81 let

18. 4. 1937 – 81 let

Jochcová Anna

Kajšová Vlasta

22. 4. 1932 – 86 let

26. 4. 1932 – 86 let
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Velocha Jan
4. 5. 1934 – 84 let

Skřehotová Aloisie
18. 5. 1922 – 96 let

Staufčíková Marie
21. 5. 1932 – 86 let

Šumská Anna
30. 5. 1955 – 63 let

Blahopřejeme !!!
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Narozeniny v červnu oslavili

Nitková Viera

Chmelová Aurélie

2. 6. 1950 – 68 let

14. 6. 1929 – 89 let

Matúšů Alois

Langerová Cyrila
30. 6. 1932 – 86 let

14. 6. 1931 – 87 let

Blahopřejeme !!!
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Luštěte s námi
Tajenka soutěžní křížovky z minulého čísla časopisu:
Horský průvodce říká: „Kdyby dámy na chvilku zmlkly, slyšeli bychom řev vodopádů“.
Výhercem tohoto kola se stala paní Theodorová Zdeňka.
Z rukou paní ředitelky obdržela dárkový balíček. Gratulujeme!

Vyluštěná osmisměrka ze strany 9:
POKLAD

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

Redaktor: Vyrubalíková Monika

Blahopřejeme !!!
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