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A tak tu žijeme …

Vážení uživatelé,
přesto, že nás léto potrápilo vysokými teplotami, máme toto roční období rádi. Přináší
nám totiž akce, na které se všichni těšíme, jako například Srpnovou veselici, výlet autem
k Maria skále, zájezd do Ostravy, vycházky na město, aktivity, které se odehrávají
v altánku – letní kino, klub vaření a jiné. Mnohé z nich krásně popsala naše uživatelka
paní Karla Černochová. Pojďme si je tedy připomenout.

Seznamte se
V uplynulém čtvrtletí jsme se dočkali dalších personálních změn. Odešla paní Sigmundová
Iveta a Vyrobíková Lucie a naopak jsme přivítali paní Tůmovou Pavlu a Bezunkovou Nikolu.

Tůmová Pavla
Pavla nastoupila do Domova 1. srpna jako
pracovnice v sociálních službách do přímé
péče.
Jak se jí u nás líbí?
V Domově jsem spokojená. Vyhovuje mi
práce na směny. Kolektiv zatím dobrý.

Bezunková Nikola
Od 1. srpna můžeme na chodbách Domova
potkávat také Nikolu, která stejně jako Pavla,
nastoupila jako pracovnice v sociálních službách
v přímé péči.
Jak se jí u nás líbí?
Kromě krásného prostředí a skvělých kolegů mě
v domově nadchl klidný a upřímný přístup
k uživatelům. Vím, že tahle práce má smysl a nabíjí
mě, když vidím, jak se lidé usmívají.
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Výtvarný klub

4., 10. a 11. července se naše
uživatelky pustily s nadšením do práce
s keramickou hlínou na Staré kuchyni.
Tvořily díly na zvonkohry a obrázky
s obtisknutými travinami.
Všechny
přítomné dámy to velmi bavilo, protože
věděly, že výrobky budou nabídnuty
k prodeji na Srpnové veselici.

Klub vaření

13. července se naši senioři pustili
do vaření. Ačkoliv už vyzkoušeli
spoustu receptů, přece jen jsou stále
favoritem
bramborové
placky,
cmundy, či prostě „bramboráky“.
Z brambor, mléka, vejce, mouky,
česneku, soli a koření připravili senioři

těsto. Aby jim šla práce lépe od ruky, každý
uživatel dostal štamprli výborné hruškovice.
Nálada byla výborná a na usmažených
plackách si všichni společně pochutnali.
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Turnaj v kuželkách
18. července proběhlo další kolo
celoročního turnaje v ruských kuželkách.
V tomto kole se dařilo především
dámám, což se odrazilo na celkovém
výsledku. Na třetím místě skončila paní
Horutová Eleonora s 39 body, druhé
místo patřilo paní Mikuškové Františce,
které se podařilo nahrát 42 bodů. První
místo si zasloužila paní Gabrhelíková
Vlasta s 44 body.

Vycházka do města
Cílem vycházky 20. července byla návštěva informačního centra na náměstí v Odrách.
Sluníčko hřálo a uživatelky se těšily na výstavu ručních prací. Na seniorky tu čekalo nepřeberné
množství háčkovaných módních doplňků, hraček a kabelek, až oči přecházely. Všechny seniorky
byly nadšené, protože každá z nich v mládí vyšívala, pletla nebo háčkovala a některé z nich se
těmto ručním pracím věnují i v Domově. Cestou zpět
byla ještě zastávka v cukrárně, kde si uživatelé
poseděli u kávy nebo u zákusku.
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Léto, prázdniny, dovolená, úroda na zahradě
reminiscence
25. července jsme se všichni sešli v Tančírně. Naším tématem bylo léto, prázdniny,
dovolená, zahrada, úroda a mnoho dalších aktivit.
Dovolená
Jako děti uživatelé na dovolenou nejezdili. Byli doma a pomáhali rodičům na zahradě nebo
na poli. Byli skromní a k jídlu bylo jen to, co se vypěstovalo, popřípadě vyměnilo za brambory:
zelí, ovoce a zelenina. Když se seniorky vdaly, bylo hodně práce kolem domu, na zahradě, ale
dovolenou se svými muži si dopřály. Paní Rycková si vzpomněla, že v práci dostávali poukázky
na týdenní pobyt v České republice nebo na výlet do Lešné. Paní Kajšová se svým manželem
procestovala kus Evropy. Navštívila Tatry na Slovensku, užila si moře v Jugoslávii a také
navštívila Polsko a Německo. Pan Kabeláč si vzpomněl, že v práci nabízeli poukaz na zájezd, o
který nikdo neměl zájem. Pan Kabeláč si ho vzal a díky němu se podíval do Rumunska.
Zahrada
Při povídání o zahradě, jsme se rychle dostali k pečení a buchtám. Paní Rycková totiž každý
víkend pekla z vlastní úrody koláče stejně jako dříve její maminka. Paní Kajšová zavzpomínala
na Mikuláše z kynutého těsta její maminky a pan Kabeláč se shodl s panem Velochou, že buchty
měli na talíři každý týden a byly jejich nejoblíbenějším jídlem.
Zavařování ovoce a zeleniny
Ovoce nebylo v obchodech tolik dostupné jako dnes a tak se vitamíny doplňovaly pomocí
kompotů. Zavařovaly se hrušky, dýně, rybíz a další druhy ovoce a ze švestek se vařila povidla,
která byla uložena ve spíži, v kamenném hrnci. Lidé tenkrát byli skromní, vše se upotřebilo a
nic nepřišlo nazmar.
Atmosféra byla uvolněná a uživatelé se po celou dobu dobře bavili.
zapsala: Brigita Šťastná
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Luštěte s námi
Mnozí lidé si myslí, že s věkem se paměť zhoršuje. Jenže i ve vysokém věku může být paměť
vynikající, je třeba ji však používat a přijímat stále nové informace. Jednou takovou možností
je luštění křížovek. Tady vám jednu předkládáme, její tajenku najdete na předposlední straně
časopisu.

Pěvecký klub
Ve čtvrtek 12. a 26. července si senioři zazpívali v doprovodu kláves s dobrovolnicí na Staré
kuchyni. Paní Mergentalová dochází do Domova každých čtrnáct dní a vybírá písničky, které
všichni uživatelé znají

.
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Cvičení s overballem
31. července si uživatelé v jídelně na Staré kuchyni při cvičení s overballem, protáhli své tělo
a potrénovali paměť. Cvičení s overballem se provádí v sedě a používají se různé pomůcky.
Kromě overballu se používáme
různé pomůcky, například:
velká plachta tzv. padák,
kterou uživatelé naklánějí tak,
aby míček propadl malým
otvorem uprostřed plachty.
Cvičení
je
prokládáno
trénováním paměti, zpěvem
nebo vzpomínáním.

Smyslová aktivizace

Grilovaná zelenina a jablka
Nastal čas dozrávání zeleniny a raných jablek. Dne 2. srpna jsme se sešli v altánku za Vilou,
kde jsem měla již roztopený krb a naložené cukety a papriku v marinádě. Vzhledem k tropickým
teplotám nás kuchařky občerstvily studeným džusem. Uživatelé zpočátku ochutnávali a
prohlíželi si syrovou zeleninu, kterou pěstujeme ve skleníku. Velmi se podivovali malým žlutým
cherry rajčátkům, které měly tvar hrušky. Chuť ale všichni poznali, ta byla typicky rajčatová.
Cukety jsou pro naše seniory poměrně neznámou zeleninou, někteří ji viděli a jedli poprvé. Měli
jsme také letní jablíčka,
která byla pro naše
uživatele v pečeném stavu
mnohem lépe poživatelná.
Dle jejich slov byla měkká,
sladká a šťavnatá, vonící
kouřem. Grilovaná cuketa a
paprika
také
velmi
chutnaly, zelenina byla
měkká a výrazně kořeněná.
Mnohým připomínala chuť
8
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masa. Pan Kabeláč si užíval pouze pohledem a
čichem, zeleninu nikdy nejedl a prý už ani jíst
nebude. Pan Velocha byl velmi spokojený, připadal
si jako na zahradě, kde také grilovali.
Navzdory tropickým teplotám uživatelé
odcházeli spokojeni, v altánu pěkně pofoukávalo a
jejich spokojenost byla vidět na usměvavých
tvářích.
Dita Chudá

Meloun
Dne 7. srpna jsme se sešli s některými uživateli před Domkem v altánu, abychom si
popovídali a hlavně pochutnali na typickém ovoci – na melounu. Na začátku jsem uživatelům
připomněla období léta a poté jsme si povídali o melounu. Senioři si meloun potěžkali a po
rozkrojení ovoněli. Meloun měl krásnou aromatickou vůni a jeho červeně vybarvená dužina
napovídala, že má tu správnou zralost. Mezi seniory nebyl nikdo, komu by meloun nechutnal.
Dita Chudá
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Víte, že …
- meloun obsahuje velké množství vitamínu A a C a také dostatek draslíku.
Působí vedle toho močopudně a posiluje činnost ledvin.
Podobně jako rajčata i meloun obsahuje barvivo lykopen, který v těle působí
jako antioxidant, takže je prevencí rakoviny, neurodegenerativních poruch a
onemocnění oběhové soustavy.

- Na dnešním trhu máme dnes spoustu druhů melounů. Jednotlivé druhy se od
sebe liší, barvou, velikostí, tvarem a chutí dužiny.
U nás nejběžněji konzumovaným druhem je vodní meloun. Vzhledem
k vysokému obsahu vody je podíl cukru, minerálních látek a vitamínů velmi
malý. Báječně však zahání žízeň.
Dalším druhem, který se dá u nás koupit v obchodech v letních měsících je
meloun Galia. Typickým rozpoznávacím znakem je jeho rozpraskaná nažloutlá
slupka se zeleným nádechem. Pevná dužina je nazelenalá a připomíná chuť
nektarinky.
Nejmenším druhem je meloun Cantalupe,
jehož plody jsou těžké maximálně jeden kilogram. Jeho oranžová dužina má
chuť připomínající mango.
Nejsladším melounem je pak meloun medový. Dužina má zelenou barvu a
velmi sladkou, aromatickou chuť.

vodní meloun
meloun Galia

meloun Cantalupe
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Turnaj v ruských kuželkách

Ve středu 15. srpna se odehrálo další letní kolo celoročního turnaje v ruských kuželkách
v Tančírně a dá se říci, že bylo pro téměř všechny seniory velmi úspěšné. Ze třetího místa se
mohla těšit paní Jochcová Anna za zisk 35 bodů, druhé místo si zasloužila paní Jaklová Štěpánka
s 39 body. Vítězem kola se stala paní
Mikušková Františka, která nahrála 42
body. O čtvrté místo se tentokrát
podělili čtyři hráči, kteří získali 34 bodů,
a to: Buš Jan, Gabrhelíková Vlasta, Grich
Valentín
a
Havlíčková
Zdeňka.
Výhercům blahopřejeme a všem
hráčům přejeme hodně štěstí a pevnou
ruku do dalších kol.

Klub vaření
Ve čtvrtek 16. srpna se uživatelé sešli s Brigitou v jídelně na Vile, aby společnými silami usmažili
bramborové placky. Cmundy neboli bramboráky patřily vždy na jídelní lístek v každé
domácnosti. Aby ne, vždyť brambory, vejce a
mouku má doma každý a příprava placek moc
času nezabere. Senioři povzpomínali, jaké
ingredience je třeba do bramboráků dát, rozdělili
si úkoly a pustili se do práce. Naloupali
brambory, nastrouhali na struhadle, zamíchali a
nasmažili menší placičky, které všem velmi
chutnaly.
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Zahradní slavnost
22. srpna Domov
Odry uspořádal pro své
uživatele, jejich příbuzné
a
přátele
tradiční
zahradní slavnost. Pro
všechny zúčastněné bylo
připraveno
bohaté
pohoštění. Hosté si
pochutnali na koláčích,
řezech, langoších a
vynikajícím
kuřecím
steaku. Zažehnat žízeň
mohli
čepovaným
pivem, vínem z jižní
Moravy anebo domácím džusem. K poslechu a tanci hrál pan Zelina a děti se pobavily
s klaunem Pepinem. Překvapením
odpoledne bylo velmi pěkné
vystoupení mažoretek „Panenky“
z Hranic.
Dalším
příjemným
zpestřením
programu
bylo
vystoupení slečny Jany Vije
Plačkové ze Zlína, která představila
dovednosti svého poníka Zoukie a
psa Aiichira. Senioři si později mohli
poníka pohladit. Uživatelům, se
akce velmi líbila a užili si jí v dobré

náladě v kruhu svých blízkých a
známých. I přes únavu byli po
slavnosti
uživatelé
plni
pozitivních dojmů a někteří
natolik, že se rozhodli nám je
popsat.
„Ve středu 22. srpna se v našem
Domově konala „Zahradní
slavnost“ – na zahradě zalité
sluncem a to sluníčko bylo i
v mé duši. Krásný program pro
seniory i jejich příbuzné a hosty potěšil – klaun hrající si s dětmi, vystoupení mažoretek či koníka
12
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s pejskem, hudba s písničkami, které nám
připomněly mládí. Nechybělo ani výborné pohoštění
– zákusky s kávou i chutná večeře. A to vše nejen se
štědrými úsměvy sluníčka, ale i péči našich sestřiček i
ostatních pracovnic domova, dětskými hlásky,
radostí z přítomnosti blízkých – příbuzných a
známých. Děkuji za nás za všechny naší ředitelce paní
Pavlíně Koláčkové a všem, kdo se podíleli na přípravě
slavnostního odpoledne. Vzpomínky nám ještě
dlouho zůstanou v srdcích a již se budeme těšit na
další setkávání“.
S láskou
Karla Černochová

Toulky okolím
Je léto, doba prázdnin a dovolených. Město, do kterého se v tomto čísle časopisu
zatouláme, je všem dobře známé. Navštívili jsme ho společně 20. listopadu 2013. Proslavila ho
továrna, ve které začali výrobou kočárů a bryček a později přešli na vagóny a automobily. Tak
co, už víte?
Město Kopřivnice, které se
rozprostírá v podhůří Beskyd. První
stopy osídlení této lokality
pocházejí již ze starší doby
kamenné. Území města leželo na
důležité spojnici mezi Baltem a
Středozemním mořem, proto byla
oblast hojně osídlována. Kopřivnice
vznikla jako lánová lesní ves
pravděpodobně již brzy po
vybudování hradu Šostýna v 2.
polovině 13. století. Pro tehdejší
vesnici byl důležitý rok 1812 a vznik prosperující továrny na hliněné zboží, jejíž činnost byla
ukončena až po téměř 150 letech. Ještě významnější byl rok 1850, kdy došlo k založení továrny
na bryčky a kočáry, následně se výroba přeorientovala na vagóny a od roku 1897 přicházejí
automobily. První sériově vyráběný v Rakousku-Uhersku automobil, který opustil brány
továrny, byl „Präsident“. První světová válka si vyžadovala nákladní vozy, rostl počet zdejších
dělníků a vznikaly nové obytné domy. Kopřivnice ztratila vesnický charakter a od roku 1910 je
městysem. Za druhé světové války se Kopřivnice pro svůj hospodářský význam stala součástí
13
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německé říše. Po válce zaznamenala prudký růst a roku 1948 byla povýšena na město. V období
před rokem 1989 zažívala Kopřivnice obrovský rozmach automobilky, velký nárůst výroby, příliv
obyvatel, mohutnou výstavbu a výraznou změnu tváře města. Po roce 1989 se automobilka na
dlouhou dobu ocitla v problémech a ty se přenášely na město a život v něm. Vytvořením
podnikatelského parku v roce 1999 začíná období, kdy se město odpoutává od dlouholeté silné
vazby na podnik Tatra. Dnes je Kopřivnice ambiciózním městem se smělými plány do budoucna.

rad Šostýn
Při pohledu na mapu zjistíte, že
mezi Štramberkem a Kopřivnicí je
zalesněný kopec. Na něm, necelé
dva kilometry od centra Kopřivnice
stojí rozsáhlá zřícenina hradu
Šauenštejn, jemuž se později začalo
říkat Šostýn. Prý odtud bývalo vidět
na věž hradu Štramberka, který
vznikl o něco později, i na Hukvaldy.
Navzdory
padacímu
mostu,
obranné věži i věžovité bráně s propadlištěm přišel konec hradu poměrně záhy, už během 15.
století. K vidění tu sice jsou jen holé zdi s otvory po oknech a dveřích, bez střech a ochozů, ale
to, co zbylo, můžete prozkoumávat bez většího rizika. Kopřivnice se o hradní areál vzorně stará,
na výletníky tu čeká řada laviček i upravené stezky včetně Lašské naučné stezky. Snadno se po
ní dostanete k dalším hezkým místům v okolí, například k Bezručově vyhlídce nebo k Raškovu
kameni. Napadlo by vás, že jde o pozůstatek korálového útesu?
Tedy alespoň u jeho malého
kousku. Tento kamenný blok z
bělostného vápence se ve
druhohorách odtrhl od korálového
útesu daleko na jihu, sesunul se do
mořské hlubiny a ve třetihorách
byl přesunut sem. Jeho okolí proto
tvoří slíny, jíly a vápence bašského
souvrství. Dnes tu ční nad údolím
jako přírodní útvar Raškův kámen
(492 m n. m.) a je skutečnou perlou
kopřivnických hor.
Jeho bělostná barva upoutá už z dálky a upozorňuje nás na to, že je tvořen štramberskými
vápenci (kopřivnické vápence jsou křídového stáří a načervenalé). Na nejvyšším místě skály byl
v roce 1952 vybudován železný vyhlídkový můstek. Jeho výška nad přístupovou cestou je 50 m.
14
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Z můstku se naskýtá úchvatný pohled ve směru ke štramberskému Kotouči, na masiv
kopřivnických hor s Červeným kamenem a na část města Štramberka.
Víte, že…

…unikátní vápencové skalisko je nazváno podle původního majitele okolních lesů zemana
Rašky?
...také v kopřivnických horách zkoušeli lidé hledat uhlí? Až z Čech přišli na příkaz zemana Rašky
horníci, aby uhlí nalezli. Připomínají to tzv. „Havířské ďury“ – zbytky jam a hald, které tu
zanechali.

Paní Šumská, Kopřivnice se stala na 15 let vaším domovem. Jak na tohle období vzpomínáte?
Do Kopřivnice jsem se přistěhovala v mých osmnácti letech. S manželem jsme tu založili rodinu.
Narodily se nám dvě děti. Pracovali jsme oba v Tatře, já jako svačinářka.
Zajímali jste se o kulturu nebo turistiku v Kopřivnici?
Navštívili jsme zdejší Technické muzeum. Vzpomínám si na ty osobní a velké nákladní
automobily. Na procházky jsme rádi chodili do Štramberka, měli jsme to jen přes kopec.
Děkuji za rozhovor

Letní kino

29. srpna se na přání uživatelů promítalo video z pohřbu otce Michala, který zemřel 2. února
letošního roku. Naši senioři otce Michala znali a byli rádi, že se mohou s ním rozloučit alespoň
prostřednictvím shlédnutí videonahrávky jeho pohřbu.
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Klub vaření
Ve čtvrtek 30. srpna se
uživatelé sešli v Tančírně, aby
se společně pustili do vaření.
Všichni bramboráky milují a
velice se na ně těší, dnes však
udělali výjimku. Na jídelním
lístku se tentokrát objevilo
klasické české jídlo, jehož
recept se dědí z generace na
generaci – lívance. I tento
recept má spoustu obměn,
někteří přidávají do těsta
jogurt, někdo rozmixované vločky a někdo je zajídá švestkovou omáčkou. Ty naše také nebyly
úplně obyčejné, ale jablečné. Senioři udělali těsto z vejce, mouky, mléka, prášku do pečiva a
přidali nastrouhaná jablka. Usmažené lívance potřeli marmeládou a lehce pocukrovali. Lívance
se povedly a všem přišly k chuti.

Září
Černochová Karla
Je tu září – měsíc milý,
slunce hřeje každou chvíli.
Slyšet ptačí hlásek jasný,
voní záhon růží krásný.
Občas deštík zemi svlaží,
děti ve škole se snaží
získat první jedničky.
Dědové a babičky
na lavičkách povídají,
cvrčci v trávě cvrlikají…
A ten, kdo se prošel v lese,
hříbky v košíku si nese…
16
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Výlet k Maria skále
7. září
Jedno páteční slunečné odpoledne nás – pět babiček – vzaly sestřičky Marta, Renátka,
Dášenka a Brigitka na výlet k Panně Marii ve skále. Z auta sleduji okolní krajinu lemovanou lesy,
lom v Jakubčovicích. Občas stojíme, opravuje se cesta, tak je dost času vše si vychutnat.
Konečně jsme zaparkovaly a už jdeme přes můstek, pod nímž bublá řeka Odra, a již jsme na
místě. Panna Maria a kolem květiny, svíčky a pramen vody, vytékající ze skály…
Sestřičky nám každé rozsvítily svíčku a my v duchu vyslaly své prosby, pomodlily se a přidaly
ke zpěvu mariánské písně, kterou
začala paní Jochcová. Bylo to
úžasné – spojené ruce, spojená
srdce, vůně lesa, slunce i skály a les
kolem…
Potom už jdeme k lavičkám,
kde bude chvilka posezení u
vídeňské kávy, kterou nám
doslova
„vyčarovala“
naše
sestřička Marta u ochotné paní
kuchařky. Díky všem za ohromné
nasazení s touhou udělat nám
nevšední odpoledne, což se na
100% podařilo.
Karla Černochová

Mše
10. září se konala v jídelně
na Vile 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.
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Klub vaření
12. září v jídelně na Staré kuchyni přivítala Brigita hned několik kuchařů. Letošní počasí
dopřálo přírodě dostatek sluníčka a vláhy v přiměřeném množství a tak se všichni zahrádkáři a
sadaři těšili z bohaté úrody. Brigita přinesla jablka z vlastní zahrádky a uživatelé se pustili do
výroby jablečného štrůdlu. Roztáhli listové
těsto, které už bylo vyválené a na něj položili
nastrouhaná jablka, skořici a cukr. Vše pečlivě
smotali, potřeli vajíčkem a dali péct. Mezi
prací senioři vzpomínali, co
sami doma pekli a co rodině
chutnalo. Dozlatova upečené
záviny provoněly jídelnu a
lákaly ke snězení. Všichni si
na nich pochutnali.

Canisterapie
13. září

Další milou akcí byla canisterapie. Opět
pejsci – Gina a Madla s jejich páníčkem,
panem Doškem z Přerova. Největší zážitek –
dva manželé vedle sebe – každý objímá
svého pejska, odevzdává se této chvíli a
ostatní kolem tiše pozorují. Co se asi honí
v jejich myšlenkách? Smutek? Radostné
záblesky v tvářích? Povídám si s panem
Doškem o jeho práci, kterou bere jako
poslání, a v duchu obdivuji to nasazení, zájem, nadšení… I já pak prožívám minuty, které mi
byly dány s pejsky, zahřívají mé ochrnuté nohy, a znovu s pokorou děkuji… Mám nač dlouho
vzpomínat.
Karla Černochová
Policejní hlídka zastaví auto a vidí, že za
volantem sedí pes. „No to snad není pravda,“
rozčílí se policista na spolujezdce. „Jak můžete
nechat psa řídit auto, člověče?“ „Mě se
neptejte,“ ohradí se spolujezdec. „Já jsem
stopař.“
18
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Výlet k Maria skále
(výlet téměř detektivní)
Je pátek 14. září a pět pánů seniorů z našeho domova jede v doprovodu sester na poutní místo
k Panně Marii do Klokočůvku. všichni se těší a ani jim nevadí, že sem tam spadne nějaká ta
kapka deště. Konečně zastavují na parkovišti a než se stačí rozhlédnout, dva kusy skály padají
přímo před auta. Leknutí bylo veliké a není divu, že se
seniorům nechtělo ani vystoupit. K tomu se hustě
rozpršelo, a tak nezbylo, než se vrátit zpět do sucha a
tepla pokojíčků v Domově. Ale vzpomínky na cestu
s určitým dobrodružstvím zůstanou a příště bude snad
již podzimní sluníčko štědřejší a usměvavé jako naše
sestřičky Martička a Renátka …
A když bude smutek velký,
zajdeme si na kuželky.
Nad ženami – to my víme,
stoprocentně zvítězíme!
To pak úsměv na tváři,
„vítězný“ nám zazáří.
Karla Černochová

Prodej textilu
V pondělí 17. září navštívil Domov prodejce textilu. Pan
Novobilský přiváží seniorům široký sortiment oděvů – trička, košile,
pyžama, spodní prádlo a další. Uživatelé si tak v pohodlí Domova
mohou vybrat potřebné oblečení.
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Výtvarný klub
Podzimní výzdoba
Každým rokem náš Domov ožije krásným podzimními dekoracemi. 18. září započaly přípravy
pro výrobu dekorace. Iveta přinesla, mochyně, kukuřici, různé větvičky, drobné podzimní
plody. Seniorky vše čistily, zbavovaly listí, aby materiál pro tvorbu pěkně proschl a dalo se s ním
pracovat. Rádi bychom následně vytvořili dekorace a jejich fotku zaslali do soutěže, kterou
pořádá firma Mareti v rámci aktivit pro seniory. Součástí je i zapojení seniorů do Křížovkářské
soutěže.

Porady uživatelů
konané dne 24. 09., 26. 09., 27. 09. 2018
Konaná na jednotlivých budovách
Porada se týkala těchto bodů:

1. V prvním bodě Ředitelka zhodnotila Srpnovou slavnost, která se konala 22. 8. Uživatelé byli
spokojeni, líbil se jim program. Ředitelka se také zeptala na zájezd, který proběhl 25. 9.
v Shopping parku. Uživatelé byli spokojeni. Uživatelé byli také informováni o volbách, které se
v Domově budou konat dne 5. 10.. Pokud by měl někdo zájem odvést do svého bydliště, může
zažádat o Fakultativní službu. Paní Černochová sdělila, že by chtěla odvést do Mankovic.
2. Ředitelka informovala o Sbírce potravinové pomoci, do které se zapojují zaměstnanci a
můžou přispět i uživatelé Domova. Výtěžek potravinové sbírky je určen pro Potravinovou
banku v Ostravě, která pomáhá lidem v nouzi.
3. Dále informovala Ředitelka uživatele o Týdnu sociálních služeb, který bude probíhat
v Domově od 8. 10. – 12. 10. 2018. V rámci tohoto týdne bude dne 10. 10. Den otevřených
dveří – podávání informací veřejnosti, a odpoledne bude pro uživatele i seniory zvenčí ve
spolupráci s Oderskou univerzitou 3. věku přednáška „3 P – pohyb, psychika, potraviny“ 11. 10.
v 9:30 přijede mobilní salaš Bludička s živými ovečkami a pro uživatele bude připravena ukázka
práce s vlnou a mohou si vyzkoušet z vlny něco
vytvořit. Dne 12. 10. bude probíhat exkurze pro
studenty Střední školy Odry s ukázkami
manipulace s osobami se sníženou pohyblivostí.
4. Ředitelka informovala uživatele o soutěžích, do
kterých se zapojili naši uživatelé. V soutěži
s názvem Šikovné ruce našich seniorů vyhrála paní
Černochová se svými básněmi. Zapojili jsme se
20
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také do soutěže: Tvoříme společně – Šťastné stáří očima dětí. Byli jsme vybráni, jako ocenění a
dne 10. 10. si jedeme převzít cenu do Prahy, kde zjistíme, na kterém místě jsme se umístili.
Výrobky do soutěže společně tvořili děti z MŠ Čtyřlístek a naši senioři.
V nabídce je spousta aktivit, které se snažíme přizpůsobit vašim zájmům a zálibám, záleží na
vás, kterou si vyberete. Pokud by Vám chyběla nějaká aktivizace, nebo byste měli o něco zájem,
sdělte to personálu. Nově se připravuje aktivita Muzikoterapie.
5. Dále Ředitelka informovala o objednávce předplatného novin - Novojičínského deníku, který
bude nově chodit na všechny budovy.
6. Ředitelka informovala, že opět budou docházet studenti Střední školy Odry z 2. ročníku
oboru Rekondiční a sportovní masér. Masáže jsou za poplatek, ceny jsou lidové. Kdo bude mít
zájem, řekne personálu.
7. Ředitelka připomněla uživatelům, že noční klid je od 22:00 hod – 6:00 hod. V případě potřeby
zazvoňte na personál. Vhodné je být ohleduplný ke svému okolí.
8. Ředitelka upozornila uživatele na občasný problém s televizemi. Mění se vysílače a je špatný
signál, občas vypadává. Vždy po chvíli naskočí. V současné době výpadky nemůžeme ovlivnit,
až bude vysílání zcela přesměrováno na nový vysílač, mělo by to být v pořádku.
9. Ředitelka připomněla uživatelům, že došlo ke změně výplatního termínu důchodu.
V případě, že důchod připadá na sobotu, neděli, nebo svátek, zůstatek důchodu je pak vyplácen
až následující pracovní den.
Na nástěnkách je k dispozici aktualizovaný seznam Databáze dostupnosti služeb v Odrách,
uživatelé zde mají vypsány obchody a jiné služby a jejich přístupnost. Pokud mají zájem o
vycházku do města a potřebují doprovod, domluví se s personálem.
10. Ředitelka informovala uživatele o konaném výletě k Maria Skále, kde se jelo domovskými
auty. Máme zažádáno o větší auto, které bychom měli dostat začátkem listopadu. Na auto jsme
získali finance od zřizovatele Moravskoslezského kraje 300 tis. Kč a 50 tis. Kč od Státního fondu
životního prostředí.
11. Ředitelka informovala uživatele o ochraně práv. Nikdo nesmí být zvýhodňován nebo
naopak znevýhodňován. Musíme respektovat soukromí a Vaše rozhodnutí. Do vašich pokojů
však můžeme vstoupit bez vašeho svolení v případě mimořádných situacích – požár, evakuace,
revize, inventury aj. Máte možnost volného pohybu, můžete opouštět pokoje, ke kterým máte
klíč. Při odchodu z pokoje si zamykejte. Máte možnost si vybírat jídlo dle jídelníčku, rozhodujete
si, čeho se zúčastníte, jak bude trávit den aj. Máte právo na přiměřené riziko, pokud se nějak
rozhodnete, my respektujeme, příp. jste informováni o možných rizicích a důsledky vašeho
rozhodnutí si nesete sami (např. porušení diety). Žádáme Vás o souhlas při zveřejnění fotek.
Musíme dodržovat mlčenlivost, cizí osoby nesmí nahlížet do Vaší dokumentace. Platí nařízení
GDPR. Kraj nám financuje pověřence, který dbá na dodržování směrnice a nařízení. Musíte být
informováni jaké vaše údaje (osobní a citlivé) shromažďujeme, k jakým účelům a jak je
uchováváme a musíme je chránit, aby se nedaly zneužít a neměly k nim přístup cizí osoby.
Můžete určit, komu můžeme sdělit informace o vaší osobě. Na nástěnce je k dispozici směrnice
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o ochraně osobních údajů, podrobnosti jsou i na našich webových stránkách. Můžete
požadovat opravu vašich údajů.
Můžete podávat podněty, připomínky stížnosti.
Střety zájmů (např. přání vaše x přání rodiny, zdravotníků, spolubydlících) – vždy respektujeme
váš názor, pokud to neohrožuje někoho dalšího, nebo to nenarušuje kolektivní soužití, příp.
dbáme na dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů.
12. Ve výtazích bylo přidáno nouzové tlačítko s telefonem. Pokud
uvíznete ve výtahu, při zmáčknutí tlačítka se ozve pracovník
servisní služby. Na ,,Vile“ se bude v listopadu vyměňovat výtah.
Výměna bude probíhat 14dní až měsíc. Po tuto dobu bude zrušen
výběr jídla. Vše se bude muset vynášet po schodech. Cena
výměny výtahu je vyčíslena na 925 tis. Kč.
13. Na ,,Kuchyni“ probíhá zateplování budovy. V plánu je zateplení
Domku. Budou se také měnit lina na budově Domku a Staré
kuchyni. Uživatelé na Staré kuchyni byli upozorněni na změnu v zámcích. Kvůli požární
bezpečnosti jsou přední a zadní dveře
otevíratelné zevnitř, i když jsou zamčené.
Pozor, když byste šli večer ven a dveře byly
uzamčené, nedostanete se zpět dovnitř - lze
zapůjčit klíč a bude instalován zvonek (může se
stát, že když bude pracovník někde na pokoji,
nahoře zvonek neuslyší. Občas se objeví
problém s posuvnými dveřmi, někdy jdou
špatně otevřít. Dveře neotvírejte silou.
14. Do Domova nastoupily nové pracovnice. Prosíme Vás o trpělivost, než se zaučí. V dnešní
době o tuto práci není moc velký zájem a noví pracovníci se nehlásí.
15. Na nástěnkách je také vyvěšená aktualizovaná směrnice k úhradám a vratkám. Můžete si
odhlásit jídlo, které vám nechutná i když jste v Domově (ve směrnici to uvedeno nebylo i když
jste tu možnost měli).
16. Město Odry nám dalo sponzorský dar ve výši 90 tis. Kč, za tyto finance budou zakoupeny 2
nové postele. Od Kraje jsme získali 500 tis. Kč na výměnu lina a 1mil. 90 tis. Kč na střechu, která
se bude opravovat na budově ,,Vila“. Zatím jsme získali na finančních darech 163 tis. Kč, 35 tis.
Kč na věcných darech. Tyto dary jsou použity převážně na zábavné akce.
17. Pokud potřebujete něco opravit, prosím nahlaste to personálu. Nyní máme jednoho
údržbáře na nemocenské, pokud naši údržbáři nezvládnou potřebné věci, zavoláme někoho
zvenčí, ale není to pak hned, v současné době je nedostatek řemeslníků a na vše se dlouho
čeká.
18. Ředitelka poděkovala za vyplněné dotazníky. Nebyly tam žádné zásadní připomínky, jen
nějaké drobnosti, např. k jídlu, s poskytovanými službami jste spokojeni a to vyplynulo i
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z dotazníků od vašich blízkých. Kdo měl nějakou připomínku, budu to s vámi probírat
individuálně.
Na pokojích máte dorozumívací zařízení, může se stát, že někdy personál nepřijde ihned.
Pracovníci jsou jinde na pokoji, a musí tam práci dokončit, je třeba mít strpení a vyčkat.
19. Pokud někdo kouří, ať používá místa k tomu vyhrazená. Proběhla kontrola hasičů. Dle
kontroly máme moc nábytku na chodbách. Nesmí být zastavěny přístupy k hasicím přístrojům
a hydrantům. Na některých dveřích musí být instalovány zavírače dveří a některé dveře musí
být protipožární.
Všichni máte evakuační podložky na lůžkách, které by se použili v případě havarijní situace a
evakuace, pokud by k něčemu došlo, je důležité dbát pokynů personálu. V případě požáru
nemůže používat výtahy v budovách, protože nejsou evakuační. Evakuace by musela probíhat
po schodech.
20. Proběhlo očkování proti chřipce.
21. Opět začíná projekt ,,Ježíškova vnoučata“. Pokud máte nějaká přání, sdělte to. Loni jsme
získali 48 dárků.
22. 10. je mezinárodní den seniorů
23. Můžete přispět do našeho domovského časopisu.
24. Snažíme se služby poskytovat k vaší spokojenosti, což je naším cílem, jako i podporovat
kontakt s rodinou a vnějším okolím, zlepšovat a udržovat váš fyzický a psychický stav a
informovat veřejnost o dění v Domově (články ve zpravodaji).
Hodně vzrostl počet vyšetření ve zdravotnických zařízení a téměř každý z vás již potřebuje
doprovod, přivítáme, pokud by vám doprovod mohl dělat i někdo z vašich blízkých.
23. Ředitelka všem popřála hezký podzim a pěkný pobyt, zeptala se, zda má někdo nějaký
dotaz. Pokud by někdo potřeboval mluvit s ředitelkou, může pro ni vzkázat nebo ji oslovit při
jejich obchůzkách.

Dotazy
Paní Černochová se zeptala, kdo bude nyní její patron? Patronem bude Hořelková Adéla. Paní
Černochová také poděkovala, že se může účastnit aktivit a že jí sestřičky vysazují.
Paní Skřehotová poprosila o nějaký stojan na hůlky do jídelny.
Pan Kabeláč se dotazoval, co budeme dělat s nevidomými. Ředitelka sdělila, že můžeme
nabídnout lupy ke čtení, texty s větším písmem, pomoc při nakrájení stravy, doprovod
pracovníků.
Pokud jste málo informování, o tom, co se v domově děje kontaktujte personál – sdělte, které
informace vám chybí, nebo co vás zajímá, můžete dostat i zápis z porady a zápis bude
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zveřejněn i v našem časopise. Pan Kabeláč by si přál předčítání z časopisů a zpravodaje, jelikož
špatně vidí.
Pan Derka se dotazoval, jestli by mohl jet na dovolenou do lázní, jestli je to možné. Ano je to
možné, dle doporučení lékaře, popř. s doplatkem.
Zapsala: Kotasová Dagmar, soc. pracovnice

Zájezd – Shopping park
V úterý 25. září se uživatelé zúčastnili zájezdu, pořádaným Domovem Odry. Vzhledem
k nepřízni počasí se konal náhradní program – návštěva nákupního centra. Autobus zastavil u
Shopping parku a senioři se svým doprovodem se rozprchli po malých obchůdcích. Dámy
zajímaly především oblečení a
módní doplňky, zatímco pánové
dali
přednost
nákupu
v potravinách.
Největší radost
udělalo
seniorům
posezení
v cukrárně u kávy a zákusku. Po
návratu domů na všechny čekal
dobrý oběd.
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Turnaj v ruských kuželkách
Ve čtvrtek 27. září se odehrálo další kolo celoročního turnaje v ruských kuželkách. V Tančírně
se sešlo pouhých šest hráčů a díky tomu mělo zářijové kuželkové klání klubovou atmosféru.
Možná právě proto se všem hráčům tento den velmi dařilo. Na třetí příčce se umístila paní
Gabrhelíková Vlasta se ziskem 37 bodů, druhé místo obsadila paní Jochcová Anna, která
nahrála 41 bodů a vítězem tohoto kola se stala paní Jaklová Štěpánka, která získala 42 bodů.
Turnaj se pomalu chýlí ke konci, předkládáme tedy průběžné pořadí, aby hráči mohli ještě
zmobilizovat síly a zvýšit své nasazení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jochcová Anna
Grich Valentín
Gabrhelíková Vlasta
Jaklová Štěpánka
Chmelová Aurélie
Mikušková Františka

344 bodů
333 bodů
327 bodů
320 bodů
269 bodů
263 bodů

Vítězům tohoto kola blahopřejeme a všem hráčům přejeme úspěchy v dalších kolech!

Střípky z Domova
Potravinová sbírka
Zaměstnanci a uživatelé Domova Odry se zapojili do potravinové sbírky pořádané Potravinovou
bankou v Ostravě, z. s. společně s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje při příležitosti
Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, který každoročně připadá na 17. října. Společným
silami přispěli potravinami o váze 286,60 Kg v hodnotě 14 330,-Kč. Sbírkou potravin pomohli
lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.
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Převzetí ocenění
9. října při slavnostním vyhlášení převzala ředitelka Domova společně s učitelkami mateřské
školy Čtyřlístek Odry ocenění za 2. místo v soutěži „Šťastné stáří očima dětí“, která se konala
pod záštitou Asociace poskytovatelů sociálních
služeb ČR. Zapojili jsme se do kategorie „Tvoříme
společně“. Každá dvojice (dítě a senior) vytvořila
dvě díla, a to: obtisk svých rukou, kdy si dvojice
vzájemně pomalovaly prstovými barvami a
obtiskly je na papír a druhým dílem byl portrét
babičky nebo dědečka malovaný dětmi. Porota, ve
které předsedal akademický malíř Kristian Kodet,
ocenila nejen nápad, zpracování a uměleckou
úroveň, ale i to, že spolupráce našeho Domova
s mateřskou školou je dlouhodobá.
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Přivítali jsme

Malinová Oldřiška

17. 7. 2018

Efflerová Erika

13. 8. 2018

Matějka Vojtěch

3. 9. 2018

Rozloučili jsme se
Fusková Ludmila

9. 7. 2018

Ambrožová Emílie

6. 8. 2018

Tým Zdeněk

23. 8. 2018

Langerová Cyrila

21. 9. 2018

Ficek Arnošt

29. 9. 2018

Čas nikdy neběží tak rychle,
aby se dalo zapomenout.
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Mléčková Ludmila
1. 7. 1931 – 87 let

Miková Edda
2. 7. 1943 – 75 let

Grich Valentín
21. 7 1936 – 82 let

Slováčková Anna
21. 7. 1922 – 96 let

Blahopřejeme !!!
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Jarošová Vlasta
1. 8. 1923 – 95 let

Voldánová Ivanka
12. 8. 1941 – 77 let

Tým Zdeněk
22. 8. 1946 – 72 let
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Maléřová Jarmila
9. 9. 1945 – 73 let

Černochová Karla
15. 9. 1938 – 80 let

Hyvnarová Jana
17. 9. 1950 – 68 let

Blahopřejeme
30
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Na co se můžete těšit
5. října

volby do obecních zastupitelstev
10. října

přednáška „3P = pohyb, potrava, psychika“
11. října

mobilní salaš
ukázka práce s vlnou

16. října

Klub vaření – opékání párků, pečení brambor
17. října

Celoroční turnaj v kuželkách
24. října

beseda o Odrách (p. Kvapil)
26. října

beseda k 100-tému výročí republiky (Dita)
31. října

výroba keramiky s dětmi MŠ
1. listopadu

návštěva místního hřbitova
5. listopadu

výtvarný klub
výroba podzimní dekorace
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13. listopadu

Trénování paměti
(Oderská akademie třetího věku)

14. listopadu
Senior dance
Rio de Janeiro
22. listopadu

Celoroční turnaj v kuželkách
29. listopadu

Canisterapie

3. prosince

pečení perníků s dětmi z MŠ, glazování keramiky

7. prosince

vánoční koncert
(Umělecká agentura Kato)
12. prosince

Celoroční turnaj v ruských kuželkách
17. prosince

prodej textilu v Tančírně
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Info od ředitelky
Začíná běžet projekt Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“, který poprvé
probíhal od loňského roku. Jde o úžasnou věc, kdy si senioři mohou něco přát.
Vaše přání, ať už jde o dárek nebo nějaký zážitek, je zavedeno do systému na
internetu a po schválení, je otevřeno pro splnění veřejnosti. Cizí lidé plní vaše
sny a přání. Chtějí Vám udělat radost a potěšit Vaše srdce. Neváhejte, a pokud
si něco přejete, sdělte nám to. Určitě se najde „Ježíškovo vnouče“ i pro Vás.

Před koncem roku budou opět probíhat větší opravy (střecha, výměna výtahu, PVC), které
nám přinesou určité nepohodlí, za což se omlouvám. Vše se bude provádět v běžném
provozu. Jinak to nejde, ale bude nás těšit, že až bude vše hotovo, přispěje to ke zvýšení
komfortu bydlení u nás.
Také se k nám hlásí mnoho pracovníků z jiných zařízení na stáž. Chtějí poznat, jak to zde
vypadá a jak o Vás pečujeme. Budu je provádět po budovách, samozřejmě se budu snažit Vás
rušit co nejméně.

Milí uživatelé,
zima už klepe na dveře. Vánoce se blíží.
„Přeji Vám, abyste si v klidu a pohodě užili krásný předvánoční čas a
adventní pohodovou atmosféru“
Mějte se krásně
Vaše P. K.
Jsem tu pro Vás
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Chci poděkovat všem pracovníkům Domova za jejich práci a péči o uživatele. Velmi si všech
vážím. Jejich práce je nelehká a náročná. Někdy přijdou chvilky těžké, někdy radostné a
společně vždy vše zvládneme. Jen tak dál s pozitivní myslí a pokorou v srdci.
Díky

P. K.

Luštěte s námi

Tajenka z minulého čísla časopisu:
„Dělal jsem, co bylo v mých silách. Bohužel, já už vám nedokážu nijak pomoci,“ říká
doktor smutně pacientovi. „Přejete si ještě někoho vidět?“
„Ano, zavolejte mi jiného doktora“
Výhercem tohoto kola se stal pan Grich Valentín. Z rukou paní ředitelky obdržel
dárkový balíček. Gratulujeme!

Řešením osmisměrky ze strany:
Proč ty jsi nejedla špenát?
Na poslední stránce tohoto časopisu opět najdete soutěžní křížovku. Její tajenku odevzdejte
personálu do 20. ledna 2019. Na výherce čeká dárkový balíček. Přejeme hodně štěstí a zábavy
při luštění!
Redakce: Vyrubalíková Monika
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