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Vážení uživatelé,

jaro uteklo jako voda, přehouplo se do krásného léta, snad bude plné hřejivého
sluníčka. Sluníčko je však velmi zrádné, tak pozor na něj.
Léto je čas dovolených a odpočinku, pohody a relaxace, tak snad si pracovníci odpočinou
a načerpají sílu do další práce. V srpnu nás čeká Tradiční zahradní slavnost. Doufám, že si
ji moc vašimi blízkými užijete a zůstane Vám na ni v srdíčku pěkná vzpomínka.
A pomalu budeme vyhlížet barevný podzim.
Užijte si léto
Vaše Pavlína Koláčková

Seznamte se
Novou posilou pro náš pracovní tým se stala Leskovjanová Veronika.

Veronika nastoupila do Domova
5. června jako pracovnice sociálních
služeb.

Jak se jí u nás líbí?
Práce s lidmi se mi moc líbí. Jsem
ráda, že mohu pomáhat tam, kde
mě potřebují a moc pro mě znamená,
když vidím úsměv na tvářích našich
uživatelů.
Úsměv je ta nejlepší odměna.
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Naše uživatelka p. Karla Černochová složila pro pracovníky jako poděkování za jejich práci
básničku, která všechny pohladila po duši.

Co dělá sestřička?
Jémine, obslouží, ováže,
přetočí, převine,
okoupe, převlékne postýlku
a vlasy umyté vyfouká za chvilku.
Ochotně zvedákem na vozík posadí,
nakape do očí, po tváři pohladí,
když někdy smutno je – vysuší slzičku,
podrží za ruku, posedí chviličku….
Pak, ale spěchá dál, na další pokoje,
potěší dědouška
a dá se do boje
se smutkem, tesknotou.
Uvaří kafíčko
a pro každého má alespoň slovíčko.
Když večer před spaním
„dobrou noc“ popřeje,
tak její láska nás u srdce zahřeje…..
Sestřičkám našim děkujeme,
každý z nás zrníčko lásky s díky věnujeme …
Pro každou sestřičku,
mám tady kytičku,
ta srdce potěší a jarem zavoní,
před její krásou se každičký pokloní.
Ať radost udělá, jediné přání mám
a ještě popřeji všem našim sestřičkám,
kéž sílu neztrácí a k nám se s úsměvem
zas dále navrací…..
Karla Černochová, Domov Odry
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Zkrátka nepřišly ani
pradlenky, které si své
darované verše pověsily na
zeď, aby jim každý den
zlepšily náladu.
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Klub vaření
Pečení velikonočních perníků

Pro mnohé z uživatelů jsou
velikonoční svátky nejdůležitějším
svátkem v roce. I když to letošní
velikonoční pondělí připadlo až na 22.
duben, přípravy započaly mnohem
dříve. Už počátkem dubna celý areál
Domova ožil nádhernou velikonoční
výzdobou a chodby na všech
budovách
Domova provoněly
upečené perníčky, které se vždy pekly
o velikonocích jako odměna za
vyšlehání. Pekly se v úterý 2. dubna
na Staré kuchyni, ve středu na
Domečku v Tančírně a v pátek
v jídelně na Vile. Ty naše se však
velikonočního pondělí nedočkaly a po
vychladnutí byly okamžitě pryč.
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Keramika s dětmi
výtvarný klub
10. dubna naše seniorky potěšila
návštěva dětí z Mateřské školy
Čtyřlístek na ulici Pohořská. Děti
společně s babičkami tvořily dárečky
pro své maminky ke Dni matek.
Pod bedlivým dohledem našich
seniorek, které už mají s keramickou
hlínou bohaté zkušenosti, modelovaly
placky, do kterých otiskly svou dlaň a
dozdobily květinkami.
Tvořivé dopoledne u kávy a
drobného občerstvení všem rychle uteklo a
všichni se už těšili, až budou moci po vypálení
výrobky naglazovat.
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Zápis z porady uživatelů
konané dne 11., 12. 04. 2019

Porada se týkala těchto bodů:
1. Ředitelka v prvním bodě zhodnotila rok 2018, který byl dle jejích slov úspěšný. Náklady za loňský
rok byly 37 mil. 350 tis. Kč, průměrné náklady za měsíc na jednoho uživatele tedy činily Kč 40.415,--.
Výši nákladů také ovlivnily opravy ( za 3.758 tis. Kč), které se v tomto roce uskutečnily. Na ,,Vile“ došlo
k výměně střešní krytiny (1.656 tis. Kč), probíhala výměna podlah (559 tis. Kč), kotle (310 tis. Kč),
malovalo se ( 142 tis. Kč), vyměňovala se venkovní dlažba (247 tis. Kč), opravila se koupelna (52 tis.
Kč), oprava výtahů (121 tis. Kč), oprava omítek, dřevárka (70 tis. Kč), a další drobnosti. Z investičního
fondu bylo zakoupeno nové auto za 652 tis. Kč, kdy Moravskoslezský kraj přispěl 300 tis. Kč a státní
fond Životního prostředí 50 tis. Kč. Auto je sedmimístné a je na stlačený zemní plyn, je tedy
ekologické. Na ,,Vile“ proběhla výměna výtahu, kterou zafinancoval náš zřizovatel Moravskoslezský
kraj, výměna stála Kč 906 tis.. Na ,,Kuchyni“ proběhlo zateplení a odvlhčení budovy za přispění
Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí (2.435 tis. Kč). Nakoupilo se také nové
vybavení (730 tis. Kč): nábytek, postele, matrace, židličky, stoly, antidekubitní matrace s kompresory,
interaktivní stůl sen table, ledničky, myčka, TV, křesla, sedačky, rohože, chodítka a jiné. Na darech
jsme získali 258 tis. Kč ve financích a 38 tis. Kč ve věcných darech.
V závěru roku jsme prošli kontrolou Moravslezského kraje za účasti externích odborníků, kontrola
byla zaměřena na poskytování péče uživatelům. Kontrola dopadla dobře, dostali jsme nějaká
doporučení, ale bylo konstatováno, že péče je u nás na vysoké úrovni a že k uživatelům přistupujeme
s respektem a úctou.
Pro uživatele se konala spousta zábavných akcí.
2. Rok 2019 zatím ještě nevíme, jak se bude vyvíjet. Máme nižší dotace než jsme žádali o 3 mil. 663
tis. Kč. Dotace je nižší než jakou jsme měli v roce 2018. Došlo k navýšení nákladů – vzrostly ceny za
energie, plyn, vodu, zvýšily se platy zaměstnanců, z tohoto důvodu jsme museli zvýšit ceny za
ubytování a stravu. Zvýšily se výnosy od zdravotních pojišťoven a nyní nám po všech opatřeních chybí
asi 2 mil. 333 tis. Kč. O dofinancování budeme žádat prostřednictvím zřizovatele Moravskoslezského
kraje. Nyní se nebudou dělat žádné opravy a údržba, které nejsou nezbytně nutné, ale pokud se něco
rozbije, nahlaste to personálu. Budeme čekat, jak se finanční situace vyvine.
3. Ředitelka informovala uživatele o novém ceníku fakultativních služeb. Změna nastala u cen aut za
kilometr, nově se nebude platit např. za vytištění jídelníčku. Od února si uživatelé také mohou
objednat ½ porci oběda. Dotazy a připomínky ohledně jídla, můžete sdělit kuchařkám při stravovacích
schůzkách. Ředitelka také připomněla uživatelům, že si mohou odhlásit jídlo, pokud jim nechutná.
Ředitelka dále informovala o akcích, které se v Domově konají, byly také zavedeny nové aktivity
muzikoterapie, trénování paměti. Jak začne být hezké počasí, začne se chodit do města, můžete využít
Městskou knihovnu. Pokud budete chtít za hezkého počasí ven, sami řekněte personálu. Nově je
8

A tak tu žijeme…

opravena u ,,Vily“ ,,dřevárka“, jako místnost pro vzpomínání a modlitby, v letních měsících bude
otevřena pro uživatele.
Akce, které se budou konat v nejbližší době:
23. 4. - zájezd do Valašského Meziříčí,
29. 4. - koncert dětí,
13. 5. - besídka dětí ke Dni matek,
konec května nás čeká kácení Máje s opékáním a harmonikářem,
21. 8. – Zahradní slavnost,
24. 9. – zájezd, zatím nevíme, kam se pojede, kdyby měl někdo nápad, ať sdělí.
Pokud by chtěl někdo do nabídky akcí zařadit něco dalšího, sdělí to personálu.
4. Ředitelka všem také připomněla, že si den můžou uživatelé sami organizovat. Dá se upravit čas
jídel, není žádný povinný nástup k jídlu, stačí se domluvit s personálem. Ředitelka všem připomněla,
že pokud přijde návštěva, můžou využít i jiné prostory k posezení (jídelnu, posezení na chodbách,
zahradu atd.). Dále všem přítomným připomněla, že noční klid je od 22 hod., abyste nerušili
spolubydlícího můžete zažádat o sluchátka k TV a nebo se můžete dívat na TV v jídelně ( ve
společných prostorách).
5. V dalším bodě ředitelka sdělila uživatelům, že na zájezd je můžou doprovodit i příbuzní a tak stejně
i k lékařům. Jsme za to velmi rádi, jelikož se potýkáme stále s nemocností personálu. V letošním roce
bylo najednou 15 pracovníků v pracovní neschopnosti. Snažíme se přesto provoz zabezpečit tak,
abychom nemuseli činit žádná omezení pro vás. V loňském roce nastoupilo 11 nových pracovníků.
V letošním roce došlo také k navýšení personálu, v květnu dojde k navýšení také údržbářů z 1,5
úvazku na 2 plné úvazky. Ředitelka opět připomněla všem přítomným, že mohou podávat připomínky,
podněty, stížnosti. Nejlepší je však věci řešit ihned, domluvit se a vyjít si vstříc. Pokud něco
potřebujete řešit s ředitelkou, stačí vzkázat po personálu. Před Velikonočními svátky bude všechny
obcházet, tak můžete osobně sdělit, co potřebujete. Veškeré informace visí na nástěnkách, spoustu
věcí je napsáno v časopisech, zájemcům můžeme vytisknout zápis z porady. Pokud někomu schází
nějaké informace, sdělí to personálu, sjednáme nápravu. Sociální a animační pracovnice uživatele
obchází a informují je o novinkách a nabídkách akcí. Ředitelka připomněla uživatelům, že se kouří
v prostorách k tomu vyhrazených. Také můžete přispět do domovského časopisu.
6. V dalším bodě ředitelka informovala uživatele, co je v plánu v letošním roce pořídit, pokud získáme
další finance. V plánu je výměna dveří za protipožární, bude se instalovat požární hydrant na „Staré
kuchyni“, v plánu je také výměna strojního vybavení prádelny – pračky, sušičky, protože už jsou velmi
staré. Na vilu bude pořízen další zvedák s váhou, budou se měnit kotle, zatím se hledá vhodné místo.
V plánu je také natíraní plotu, vybudování chodníku od domku na zahradu, výměna dlažby, mělo by se
pokračovat ve výměně lin.
7. Ředitelka se zeptala, zda má někdo nějaký dotaz.
9
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Paní Černochová by chtěla poděkovat za akce, za vlastní mechanický vozík a také za jídlo, které je
výborné.
Pan Videcký sdělil, že by se chtěl sejít s ředitelkou osobně. Ředitelka sdělila, že se za ním zastaví.
Paní Skřehotová poděkovala za péči.
Paní Gabrhelíková poděkovala za jednolůžkový pokoj.
Pan Kabeláč se dotazoval, jestli by mu personál, který zajišťuje léky, mohl sdělit, že je má již
zakoupené. Ředitelka sdělila, že informuje o tom vedoucí zdravotně-sociálního úseku.
Pan
Kabeláč se také dotazoval na ceny aut. Ředitelka sdělila, že máme 3 auta, kdy za Ford je cena 7,10
Kč/km, Renault 7,30 Kč/km a nové auto Volkswagen Caddy 5,50 Kč/km.
Paní Istelová projevila zájem o ½ porce oběda. Ředitelka sdělila, že to může vyzkoušet, změna se však
musí zanést do smlouvy, musí se udělat dodatek. Pokud jí oběd nebude stačit, může se vrátit k celé
porci. Domluví se se sociální pracovnicí.
Paní Istelová se také dotazovala na chodník, který má být vybudován. Ředitelka sdělila, že chodník
bude mezi ,,Domkem“ a ,,Vilou“, nebude se tak muset celá ,,Vila“ obcházet při vstupu na zahradu.
Doteď jsme nemohli nic dělat, jelikož nebyl pozemek náš, ale pozemkového fondu. Nyní nám
Moravskoslezský kraj zakoupil a převedl nám ho k hospodaření.
Pan Derka pochválil vedení Domova a sdělil, že je se vším spokojen jen by pracovníci měli více
zpomalit. Ředitelka sdělila, že pracovníci musí udělat svou práci a bylo to teď ovlivněno i nemocností
personálu. Nově jsou však rozděleni na budově na patra, tak nebudou běhat po celé budově.
Paní Jochcová se dotazovala, zda by sestřičky měly chodit za ní i o víkendu. Stalo se, že za ní během
dne nikdo nepřišel, jen sestry s léky. Ředitelka sdělila, že samozřejmě musí chodit personál na
obchůzky, zjistí, co se stalo.
Ostatní uživatelé neměli žádné připomínky, projevovali spokojenost s péčí, jídlem i personálem.
Paní ředitelka všem uživatelům popřála hezké jarní dny a velikonoce.

Zapsala: Kotasová D.
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Zdobení velikonočních vajíček
smyslová aktivizace
11. dubna Brigita oslovila paní
Gletovou a Staufčíkovou, zda-li by si
nechtěly
vyzkoušet
zdobení
velikonočních
kraslic.
Uživatelky
souhlasily a tak Brigita společně
s praktikantkou
Denisou
přinesly
vyfouklé vajíčka a gelové barvy na vejce.
Seniorky si navlékly přiložené igelitové

rukavice, děvčata jim kápnuly do rukou
trochu barvy a seniorky důkladně vajíčka
promnuly v rukou. Pro obě dámy to byl
vzhledem k jejich zdravotnímu stavu
nesnadný úkol. Přesto ho zvládly skvěle a
ze svých kraslic měly velkou radost.

Velikonoce s dětmi z mateřské školy
Kdo by navštívil náš Domov ve
čtvrtek 18. dubna, musel by si připadat jako
uprostřed velikonočních oslav. Děti
z mateřské školy Čtyřlístek MŠ Pohořská
společně se seniorkami s velkým zaujetím
zdobily kraslice a muži společně s panem
Bohdanem Steculou pletli tatary z vrbových
proutků. Při práci vzpomínali, jak tento
křesťanský svátek prožívali doma a jaké
tradice s velikonoci spojené dodržovali.
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A které to vlastně byly?
Velikonoční týden začínal květnou nedělí. Název je připomínkou příchodu Ježíše Krista do Jeruzaléma,
kde byl uvítán palmovými ratolestmi. Proto se v tento den v kostelích světí ratolestmi, nikoliv však
palmovými, ale hlavně kočičkami nebo
větvičkami břízy či vrby. Mezi tradiční zvyky
Květné neděle patřil zákaz nošení nového
oblečení a zákaz pečení. Podle pověry se pak
zapekly i květy na stromech a nebyla žádná
úroda.
Po květné neděli následovalo Modré
pondělí, které nemá žádný velký význam.
V tento den se v kostelích pouze vyvěšuje
modrá látka, jinak se neodehrávají žádné
obřady. Hospodyně měly v tento den zahájit
velký úklid.
Šedivé úterý bylo ve znamení vymetání pavučin a prachu ze všech koutů v domě.
Škaredá středa své jméno získala díky zradě Ježíše Krista jedním ze svých učedníků – Jidášem.Jidáš Ježíše
udal za 30 stříbrných a podle pověsti se v ten den na Ježíše mračil a škaredil, odtud pochází i název
tohoto dne. Z toho důvody bychom se o škaredé středě neměli mračit ani my, aby nám to nezůstalo.
Mezi hlavní zvyky tohoto dne patřilo vymetání sazí z komína a pečení Jidášů. Tuto tradici jsme dodrželi
i v Domově a pochutnali jsme si na nich při obědě.
I když vznikl název tohoto dne záměnou
německých slov grein (pláč) a grün
(zelený), všechno zelené je na Zelený
čtvrtek vítáno. V tento den se připravují
zelené pokrmy, nejčastěji z jarních bylin
– kopřivy, špenátu. Zelený čtvrtek je
však významný z křesťanského hlediska
– v tento den totiž proběhla Ježíšova
poslední večeře, po níž byl zatčen.Velký
pátek je dnem, kdy byl Ježíš Kristus
ukřižován a poté pohřben. Zhruba ve tři
hodiny odpoledne, kdy mělo k této
události dojít, se v kostelích konají mše
směřované k ukřižovanému Ježíši. Podle pověstí se v tento den dějí zázraky a otevírají poklady, což se
projevuje různými puklinami ve skalách a v zemi, odkud vychází světlo.
12

A tak tu žijeme…

Bílá sobota byla druhým dnem, kdy ležel Ježíš v hrobě. Celý den se tak v náboženském duchu nese ve
smutku a tichém rozjímání. Co se týče světských zvyků, bylo jich o Bílé sobotě hodně. Bylo zvykem
vymetat hmyz z domu za zvuku
kostelních zvonů nebo se před
kostely pálily ohně, do nichž lidé
nosili polínka ze svých domů. Lidé
také třásli ovocnými stromy, aby
byla dobrá úroda.
Na Boží hod velikonoční se slaví
Zmrtvýchvstání Páně. V kostelích
se slouží oslavné mše a všechno
má slavnostní atmosféru. Po
půstu se může opět začít jíst
maso, a tak se na Boží hod jedly k
obědu bohaté masové pokrmy.
Velikonoční dobroty se nosí do kostela k posvěcení, v některých krajích se dříve části svěceného jídla
odnášely na pole, aby byla dobrá úroda.
Na Boží hod je rovněž zvykem péct beránky a mazance, chlapci zase pletou pomlázky na Velikonoční
pondělí.
I když v minulosti měly význam
hlavně dny Svatého týdne, dnes se
slaví
především
Velikonoční
pondělí. V tento den vrcholí oslavy
Zmrtvýchvstání Páně, zároveň se
provádějí tradiční křesťanské zvyky
při pondělním hodování.
Velikonočnímu pondělí se někdy
říká také pondělí Červené. V tento
den chodí chlapci a muži koledovat
s pomlázkami k děvčatům, aby si
mrskáním vykoledovali vajíčko.
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Senioři z Domova Odry si zajeli zavzpomínat na čas zabijaček

Mnozí občané města Oder si jistě v úterý 23. 4. 2019 kladli otázku, kam zase jedou na výlet senioři
z oderského Domova. Viděli u Benzínky v Odrách přistavený autobus s plošinou, aby i naši imobilní
uživatelé se mohli vydat na cestu do
Valašského Meziříčí do Muzea řeznictví.
Tento zájezd jsme zorganizovali účelově,
poněvadž většina našich uživatel zažila
mnoho domácích zabijaček a ráda si tuto
tradici připomíná.
Muzeum se nachází v místní části Krásno a
je součástí masokombinátu, který
zaměstnává přes 1000 zaměstnanců.
V nové bezbariérové budově nás přivítala
sympatická průvodkyně, která nás usadila
do největší místnosti muzea, kde na
stolech již pro nás byla přichystána
degustace výrobků, které vyrábí nejen místní masokombinát, ale i firma H+H Hladké Životice.
Průvodkyně nás vybídla k ochutnávce, kterou jsme zapíjeli místním regionálním pivem z minipivovaru
Paličák. Během ochutnávky jsme sledovali na velkoplošném plátně projekci krásného filmu, které
mnohé dohnal až k slzám. Před očima
se nám odehrával příběh z valašských
kotárů z 30-tých let 20. století, kdy se
celá rodina i sousedé se sešli a pořádali
zabijačku. Krok po kroku se nám
vybavovalo, že přesně tak to probíhalo i
u nás, uživatelé projekci komentovali a
souhlasně pokyvovali hlavami. Byl to
velký vzpomínkový zážitek. Film nám
také ukázal i současnou velkovýrobu
v masokombinátě. Mnozí obdivovali
nové výrobní technologie, ale tradice je
tradice.
Po projekci jsme ve dvou skupinách
procházeli jednotlivé místnosti muzea, kdy
nás paní průvodkyně informovala o exponátech, které naši uživatelé znali, ale některé řeznické stroje a
vybavení do velkovýroby byly pro nás neznámé. Dozvěděli jsme se plno informací o zakladatelích místní
řeznické firmy od samého prvopočátku až do současnosti, kdy poslední majitel patří do šesté řeznické
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generace a stále pokračuje v tradici svých předků. Právě proto otevřel před čtyři roky toto muzeum,
aby si mnozí tyto tradice připomínali a ti neznalí se něco nového dozvěděli.
Naši senioři byli nadšeni z tohoto výletu a myslím si, že bude pro nás těžké rozhodování, kam příště
pojedeme.
Dita Chudá

Turnaj v ruských kuželkách
Ve čtvrtek 25. dubna se odehrálo
další kolo celoročního turnaje
v ruských kuželkách. V Tančírně se

sešlo 10 hráčů, aby změřili své síly.
Kolo bylo velmi vyrovnané a místa
dělil jen jeden bod. Třetí místo
s 32 body obsadila paní Havlíčková Zdeňka. Druhé
místo obsadily tři hráčky – paní Jochcová Anna,
Lysková Otilie a Hrčková Marie. Nejlépe se v tomto
kole dařilo panu Grichovi Valentínovi, který se svými
34 body obsadil první místo. Vítězům blahopřejeme
a všem hráčům přejeme úspěchy v dalších kolech.

Glazování keramiky s dětmi z MŠ

26. dubna se přihrnuly děti z mateřské školy
Čtyřlístek na ulici Pohořská se svou paní
učitelkou, aby mohly společně se seniorkami
dokončit dárky pro své maminky ke Dni matek.
Od jejich poslední návštěvy uplynulo 14 dnů a za
tu dobu jejich dílka pěkně proschly a byly
vypáleny v keramické peci. Děti se s babičkami
přivítaly a se pustily výběru glazury a natírání. Při
práci a povídání společné dopoledne rychle
uteklo a nadešel čas rozloučit se. Nikomu to však
15

A tak tu žijeme…

nevadilo, protože všichni věděli, že se zase
brzy uvidí. Vždyť se blíží Den matek a děti se
už těšily, jak babičky překvapí vystoupením.

Koncert dětí na flétny

29. dubna se uskutečnil v Tančírně
koncert dětí, které pod vedením paní
učitelky Mgr. Jestřebské Aleny přišly
předvést koncert skladeb na flétny.
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Den matek

13. května seniorky našeho Domova oslavily
Den matek a jak jinak než vystoupením dětí
z mateřské školy Čtyřlístek. Děti si pro „své“
oblíbené babičky secvičily pásmo básniček,
tanečků a písniček a nezapomněly každé babičce
přinést malý vlastnoručně vyrobený dárek. Na
oplátku se mohly potěšit robotickým tuleněm

Parem, kterého nám darovala manželka
prezidenta paní Ivana Zemanová v roce
2014. Od té doby Paro rozdává v Domově
úsměv a dobrou náladu.
Vystoupení všechny uživatelky velmi
potěšilo a už se těší na další setkání.
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Bazální stimulace v našem Domově
V Domově Odry již řadu let provádíme tzv. „bazální stimulaci“. A co si pod tím představit? Jedná se o
péči o tělo i ducha. Nyní Vás seznámíme s některými z nejpoužívanějších stimulací v našem zařízení.
Uživatelům upoutaným na lůžko nebo těm, kteří nemohou mluvit, nabízíme povzbuzující masáže (od
chodidel k hlavě), cvičení na lůžku, vibrační masáže hlavních kloubů (chvění), a to z toho důvodu, aby
pocítili své tělo, více vnímali své okolí, navázali komunikaci, byli schopni se sami najíst a napít, měli
nějaké zážitky, vzpomněli si na to, co prožili. Naopak neklidným uživatelům nabízíme uklidňující masáž
(od hlavy dolů k chodidlům), provádí se s pomocí měkkých plyšových ponožek. Po takové masáži dojde
k celkovému zklidnění,
kdy uživatel klidně
dýchá a usíná.
Uživatelům, kteří mají
potíže s rovnováhou,
nabízíme vestibulární
stimulaci, která se
provádí v sedu na
lůžku,
s pevnou
podložkou
pod
nohama.
Pracovník
sedí
těsně
za
uživatelem, přidržuje
jej na hrudi a za hlavu a
jemnými pohyby obkresluje trupem osmičku.
Další nabízenou stimulací je masáž stimulující dýchání, a to uživatelům s poruchami s dýcháním, při
neklidu. Pracovník po nanesení masážního krému na své ruce jej třením zahřeje a poté sedícímu nebo
ležícímu uživateli pomocí speciálních tahů uvolňuje zádové a dýchací mezižeberní svaly. Dochází ke
zklidnění dechu, uvolnění dýchacích potíží a
navození celkové pohody.
K bazální stimulaci také patří sluchové vjemy
(zpívání, čtení knih, poslech oblíbené hudby)
čichové vjemy (vůně), hmatové vjemy
(vkládání předmětů do ruky – jídla,
oblíbených předmětů z dřívější doby, dále
kontakt se zvířaty, robotem Paro), zrakové
vjemy (prohlížení fotografií ze života,
sledování oblíbených pořadů v televizi,
zavěšení poutavých a oblíbených předmětů
do zorného pole nad postel).
18
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Při každém kontaktu s uživatelem je důležitý „iniciální dotek“.
Uživatel leží v posteli nebo sedí v křesle, pracovník přistoupí
k uživateli a na místo určené k iniciálnímu doteku (např. rameno)
položí ruku a přiměřeně stlačí. Iniciální dotek je nutné doprovázet
slovy. Při loučení s uživatelem je postup stejný.
Všichni, kteří přijdou do styku s uživatelem, by měli iniciální dotek
respektovat a poskytnout.

K bazální stimulaci se využívá řada pomůcek a
předmětů. Ty jsou k dispozici na každé budově.

Aby byla bazální stimulace smysluplná, je nutná
spolupráce pracovníka s uživatelem a jeho rodinou, abychom uživatele dobře znali, věděli, co má a
nemá rád, co dobrého nebo špatného prožil.
Pracovníci jsou k provádění bazální stimulace proškolení, provádí ji v průběhu celého dne pracovníci
v přímé péči nebo také animační pracovnice. Dvě animační pracovnice – Marta a Renáta – jsou
koordinátorkami bazální stimulace (pomáhají novým pracovníkům, poradí jim, uvádí provádění bazální
stimulace v Domově do souladu).
Bc. Renáta Vašutová DiS., Marta Martinátová

„Život jsou prožitky a bez nich zůstává jen prázdnota.“
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Turnaj v ruských kuželkách
14. května se odehrálo v Tančírně
květnové kolo celoročního turnaje. Kola se
zúčastnilo 10 hráčů a dařilo se jim oproti
minulému kolu podstatně lépe. A jak to
dopadlo? Třetí místo s počtem pěkných 37
bodů obsadil pan Buš. Druhé místo se
ziskem 38 bodů patřilo Josefu Hrubému.
Pomyslnou medaili za výborný výsledek
tohoto kola – 42 bodů, si odnáší paní
Jochcová Anna. Výhercům blahopřejeme a
všem hráčům přejeme pevnou ruku
v dalším kole.

Filmový klub

15. května shlédli uživatelé v rámci filmového klubu úspěšný film režiséra Jiřího Vejdělka „Tátova
volha“. Tátova Volha vypráví o Evě (Eliška Balzerová), která znenadání ovdoví, a také o její dceři Tereze
(Táňa Vilhelmová), která tím pádem přijde o tátu a ještě stále neví, zda utekla ze spárů těžké nemoci.
Společně tyhle dvě čeká ještě dobrodružství ve starém otcově autě. Společně se vydávají po stopách
tátových údajných milenek a rozkrývají přitom rodinná tajemství.
Uživatelé byli filmem nadšeni,
líbily se jim především úsměvné
dialogy ve filmu.
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Trénink paměti
17. a 28. května naši senioři společně s veřejností potrápili své mozkové závity při Trénování paměti
pořádané Oderskou akademii třetího věku. Abyste mohli pro procvičit svou paměť i vy, připravili jsme
pro vás dvě malé křížovky. Věříme, že se vám je podaří hravě vyluštit. V tajence najdete postavy
z řeckých bájí – boha podsvětí a krále, který se do povědomí nás všech dostal díky své netradiční
„ozdobě“ hlavy. Kdyby vám nápovědy přece jen nestačily, najdete tajenku na předposlední straně
časopisu.

Nápověda: rahat, amado, tosta
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MS v hokeji v Tančírně

Mistrovství světa v hokeji je pro mužskou část uživatelů v Domově národním svátkem a tak si 21.
května nenechali ujít živý přenos. A jak to vše dopadlo? Mistry světa se stal finský tým, druhé místo
vybojoval tým Kanady a rusové brali bronz. Na náš tým se musel spokojit s bramborovou medaili.

Pohádkové Senior dance
K potěšení srdíčka odvezla nás sestřička do
hlavní budovy na Tančírnu, kde čekalo
všechny přítomné překvapení v podobě
„cesty do pohádky“. Nejdříve nás přivítaly
dvorní dámy s taneční kreací a pak důstojně
vstoupil královský pár. Byl úžasný –
nádherná princezna s galantním kralevicem
předvedli skutečně okouzlující vstup do
sálu. Byli jsme vtaženi do pohádkové
atmosféry a moc jsme si to užívali. Nakonec
jeden z „poddaných“ – pan Hejdušek
zazpíval píseň velmi krásným hlasem a
s nasazením. Je zde v „království“ našeho Domova novým obyvatelem a bude jistě oporou v dalších
prima hodinách zpěvu s paní učitelkou Mergentalovou, na které se vždy velmi těšíme.
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Královský pár se rozloučil hlubokými
úklonami spolu s dvorními dámami a my
plni dojmů, radosti a s díky za
nezapomenutelný zážitek ještě stále na
vše vzpomínáme a moc se těšíme na
další akci – Májovou slavnost.
Karla Černochová

Kácení máje
V pátek 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
23
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někteří si i zatančili. Děti nejvíce nadchly
domovská
morčátka.
Dopoledne
v pohodové atmosféře rychle uběhlo a
nikomu se nechtělo domů.

Zvyk „stavění májky“ pochází již z keltských dob jako oslava jara a života. Dříve jako májku
využívali kmen břízy, dnes se nejčastěji používá smrk, protože vydrží déle zelený. Horní část se zdobí
stužkami z látek nebo krepového papíru a zavěšuje se na ní ozdobný věnec.
Se stavěním máje je spojen i zvyk nočního hlídání před muži ze sousedních vesnic, kteří se jí snaží
porazit nebo odříznout její vrchol. Pokud se jim to podaří, je to pro vesnici velká ostuda.
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Vycházka do města
S pěkným počasím to všechny láká ven. 4. , 12. a 20.
června naši uživatelé vyrazily do oderských ulic za
doprovodu personálu. Obhlédli nabídku ovoce na tržnici,
poseděli u Maxe na zmrzlině a někteří prozkoumali
nabídku zboží místních obchůdků na náměstí.

Turnaj v ruských kuželkách v Ostravě
4. června zavítal náš ostřílený tým na turnaj
v ruských kuželkách, který pořádal Domov
Korýtko z Ostravy. V areálu zdejšího Domova se
tu sešlo na 15 družstev z širokého okolí
připravených předvést dobrou formu svých
hráčů. Náš tým reprezentovali pan Grich
Valentín, Hejdušek Václav a Jochcová Anna. Přes
úžasné nasazení všech našich hráčů se nám
nepovedlo dosáhnout na stupně vítězů. „Líbil se
mi areál Domova Korýtko i zajištění turnaje.
Neměl jsem však svůj den. Házel jsem převážně
devítky. Když ale dali kouli do ruky staré paní,
padaly samé desítky,“ přemýšlel nad nezdarem pan Hejdušek. „Čím horší hráč, tím lepší výsledky!“
doplnil se smíchem pan Grich. Počasí přálo a celé sportovní dopoledne rychle uběhlo v pohodové
atmosféře a byl čas rozloučit se. Naši hráči se vraceli domů spokojeni a s dobrou náladou. Vždyť není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se!
25
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V říjnu v rámci Týdne sociálních služeb náš Domov plánuje uspořádat turnaj v ruských kuželkách za
účasti uživatelů jiných sociálních služeb. Věříme, že naši uživatelé budou mít více štěstí a pevnou ruku.

Canisterapie
Uživatelům, kterým se zastesklo po fenkách
pana Doška, se dočkali. 7. června pan Došek
navštívil náš Domov s Dinou a Madlou z Basileje.
Vedle dobré nálady, která se rozhostila hned při
vstupu pana Doška s fenkami, uživatelé si procvičili
prsty při hlazení a mnozí z přítomných využili
polohování.
Canisterapeutická fenka švýcarského ovčáka Rút,
která k nám docházela, má deset štěňátek (5 pejsků
a 5 feneček). Ale brzy už mezi nás přijde.
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Náš výlet za krásou
Je pátek – krásný červnový den – a my se chystáme na výlet. Velmi se těšíme, čeká nás cesta s naší
milou sestřičkou Brigitkou autem do Fulneku na výstavu patchworku. V autě jedeme čtyři – já na
vozíčku, ostatní chodicí. Okny pozorujeme přírodu nořící se do léta, posečené louky s balíky sena,
odstíny zelené strání a lesíků
prozářených sluncem. A již
jsou tu první domky, jízda do
kopce a konečně zastavujeme
na parkovišti. Se svátečními
pocity vstupujeme do místa
výstavy – kostela Sv. Josefa.
Rychle zakoupit vstupenky a se
zatajeným dechem vstřebávat
první pocity krásy a úžasu, co
vše dokáží lidské ruce vytvořit.
Nevíme, nač se podívat
nejdříve,
postáváme
u
jednotlivých
výrobků
a
vzájemně si sdělujeme své nadšení. Jedním slovem – KRÁSA – to se prostě musí vidět na vlastní oči.
Pozoruji lidi okolo – návštěvníky, kteří fotí a obdivují pořadatelky - paní velmi pozorné a vstřícné - a
chvílemi do očí vstoupí slzy dojetí. Po prohlídce si
dopřáváme kafíčko, které nám sestřička přinesla ke
stolu venku pod rozložitou lípou, kde byl zároveň
nádherný výhled na fulnecký zámek. Z náhodného
mráčku spadlo pár slziček deště a nad hlavami nám
proletěli dva čápi a zmizeli za obzorem. Bylo to jako
zázrak. V poledne jsme se plny zážitků vrátily zpět
k výbornému obědu a celý víkend vzpomínaly.
Děkujeme všem, kdo nám tento zážitek umožnili.
Prožily jsme vzácné okamžiky štěstí. Již se moc těšíme
na příští „výlety“.

Karla Černochová
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Smyslová aktivizace – černý bez
Dne 10. 06. 2019 jsme si připomněli s p. Onhaiserovou, Hrčkovou, Vavříkovou a p. Onhaiserem čas kdy
se sbíraly květy černého bezu.
Povídali jsme si o tom, kdo chodil na
bez a nač jej používali. Převážně ho
sušili v temnu a horku na čaj, který v
zimě pili při nachlazení. P. Onhaiserová
si vzpomněla, že někdo dělal z plodů
likér, ale ona nikdy.
Uživatelům jsem přečetla recept na
bezovou limonádu a všichni se shodli,
že se jí pokusíme vyrobit. Paní
Vavříková s p. Hrčkovou šli se mnou na
sousední pozemek natrhat květy bezu.
Keř byl nízký, trhání je nestálo mnoho
námahy.
Poté jsem převařila cca 3l vody a p. Onhaiserová v ní rozmíchala cukr a vložila citron, který předtím
nakrájela na malé plátky. Všichni očistili květy a vkládali je do lahve. Na závěr jsme dali zrnko kvasnic.
Paní Onhaiserová sklenici překryla plátýnkem a lahev jsme v pokojové teplotě nechali do druhého dne.
Následující den, jsme vše přecedili a při venkovním posezení se touto limonádou osvěžili.
Dámy by přidali více citronu, droždí způsobilo, že limonáda byla perlivá a dle paní Onhaiserové by stačilo
méně bezu, byla dosti výrazná.
Za společnou aktivizaci mi uživatelé poděkovali, ale shodli jsme se, že se bez této pochutiny příště
obejdeme.
Dita Chudá
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Smyslová aktivizace – jahody

V čase sklizně jahod jsem oslovila některé uživatele, zejména ty, kteří potřebují naši dopomoc. Sešli
jsme se před budovou Vila na terase za pěkného slunečného počasí. Paní Lysková pomohla všem kromě
paní Voldánové a Šumské namačkat jahody, dosladily jsme je cukrem a přidaly zakysanou smetanu.
Povídaly jsme si o jahodách,
uživatelky si je prohlížely, byly
dosti tvrdé, ale krásně červené
a veliké. Paní Voldánovou stálo
namačkání značné úsilí, ale
zvládla
to.
Dále
jsme
vzpomínaly, které další ovoce
zraje v tomto ročním období a
co se všechno děje v přírodě.
Všechny uživatelky se tvářily
velmi spokojeně a paní
Chmelová a Pavlíková mi
poděkovaly za jahody.
Atmosféra byla velmi klidná,
pohodová
a
uživatelky
odcházely s úsměvem.
Dita Chudá

Návštěva dětí z MŠ
14. června překvapila uživatele našeho
Domova návštěva dětí z mateřské školy
Čtyřlístek na ulici Pohořská. Děti seniorkám
předaly kytičky a každé z nich zazpívaly
písničku. Seniorky byly velmi dojaté a
některé zároveň smutné, protože děti přišly
nejen poděkovat uživatelům za milé setkání,
ale taky se rozloučit. Většina z nich po
prázdninách už nastoupí do školy a návštěvu
Domova přijdou děti nové.
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Prodej textilu
Ve středu 17. června přijel do Domova prodejce textilu. Uživatelé si tak mohli v pohodlí Domova
nakoupit potřebné oblečení.

Muzikoterapie

19. června přijel do Domova pan Vařák, který před půl rokem uživatelům představil muzikoterapii,
která se setkala s kladným ohlasem. Uživatelé, kteří o tuto terapii projevili zájem, se setkali v Tančírně.
Uživatelé se zaposlouchali do relaxačních tónů a postupně společně s panem Vařákem rozehráli
hudební nástroje jako je koshi
zvonkohra, chřestidla a zvonky.
Všichni se nejvíce těšili na zvuk
tibetských mís, které budily největší
pozornost od prvního okamžiku.
Muzikoterapie u našich seniorů
získává stále větší oblibu a všichni už
se těší, až pan Vařák přijede příště.
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LETNÍ DOVOLENÁ, REKREACE
reminiscence
Zúčastnění uživatelé: paní Rycková, Lysková, Richterová, pan Velocha, Kabeláč a Hejdušek
Reminiscenci vedla: Dita Chudá

Za krásného teplého počasí jsme se sešli s výše jmenovanými v altánu před Domkem. Vzhledem
k ročnímu období jsem všem navrhla vzpomínání na čas dovolených, léta, odpočinku a rekreací. Na
stole s krásným letním ubrusem jsem měla připravený kalendář, vázu s letními květinami, větvičky
kvetoucí lípy, dobový džbánek a hrníčky s vodou ochucenou mátou.
Navzájem jsme se pozdravili a po mém úvodním slově, kdy jsme si připomněli roční období a o čem
si budeme povídat, se ujal slova pan Hejdušek. Vzpomínal na dobu dovolených, kdy vyjížděl
s manželkou a někdy i s dětmi autem do zahraniční. Vždy to bylo v rámci zemí RVHP a jednou dokonce
po velmi dlouhém a složitém vyřizování je „pustili“ do Lucemburska. Pan Hejdušek pocházel z nežádoucí
rodiny kulaka, který nechtěl vstoupit do JZD, a tudíž všechny výjezdy do zahraničí se neobešly bez celní
a devizové kontroly, v tzv. „dvorečku“. Ani jednou za dobu jeho cestování se mu nepodařilo projet bez
kontroly. Velmi tím trpěla celá rodina a dodnes je z toho velmi smutný. Při jeho vyprávění se objevily i
slzy. Jednou dokonce zabavili 17letému synovi, který byl výborný student, kalkulačku, kterou si v cizině
koupil. „Ten rozumnější celník si ho vzal stranou a nechal ho spočítat těžký počítačový příklad, poté mu
kalkulačku vrátil se slovy, že je v těch pravých rukách.“ Všichni se tenkrát divili, že se z Lucemburska
vrátili, ale jak on sám říká: „Co bych tam dělal, tady jsem doma, mám tu dům a rodinu.“ Pan Hejdušek
nás také obohatil letním příběhem,
kdy při otevření Oderského
stadionu
hrála
fotbal
s Optimitem Odry Slavia Praha
v čele s Pepou Bicanem.
Dále si vzala slovo paní Rycková,
kdy vzpomínky hodně patřily
škole a panu učiteli, který je vozil
po vlastech českých. S rodinou se
nikdy nikam nedostala, doma
byla jen dřina. Po otázce, jak
trávila dovolenou s manželem, si
vzpomněla, jak za ním jela do
lázní
Piešťany.
Dodnes
si
vzpomíná, jak si tam manžel koupil krásnou hnědou košili s drobným modrým vzorem.
Pan Velocha na začátku tvrdil, že nikdy na žádné letní dovolené nebyl, ale po mém připomenutí, že
pracoval v Optimitu Odry a ta měla rekreační areál v Trojanovicích, si dokázal vzpomenout, že tam
s rodinou jezdili, ale nedokázal pojmenovat památky a přírodní zajímavosti, které tam viděli.
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Předala jsem slovo paní Lyskové, která se smutkem v hlase sdělila, že nemá žádné vzpomínky na
odpočinek. „Pouze dřina, dřina a zase dřina.“ Měla 10 dětí a měla se co otáček. A už od 10 let pomáhala
mamince na kravíně, kde také celý život pracovala. Rodiče měla z Polska a Ukrajiny a žádná babička ani
dědeček na hlídání nebyli.
Na závěr nás pobavil pan
Kabeláč historkou, jak si
vystřelil z manželky, když byl
v lázních. Postrašil ji, že si tam
našel milenku. Manželka ho
doma přivítala zvesela a trvalo
mu pěkně dlouho, než jí
vysvětlil, že to byla legrace. Na
dotaz, zda s manželkou někde
společně jezdili, odpověděl, že
do Tater, kde dělal údržbáře
objektů
svého
zaměstnavatele – železnic. Ale
moc často nejezdili, tyto
pobyty byly drahé.
Poté jsme společně vzpomínali na časy ROH, na příspěvky, které se platily, kdo využíval možnosti jezdit
na rekreace a zájezdy. Vše pěkně ukončila paní Richterová, která se ke konci s dcerou okolo procházela
a řekla dceři: „Pojď už, já se musím vrátit do školy za paní učitelkou.“ (myslela tím mě a naši vzpomínající
skupinu). Toto nás velmi pobavilo, ale i potěšilo, že nás chtěla znovu poslouchat a byla s námi ráda.

Dita Chudá

Turnaj v ruských kuželkách

V úterý 25. června se odehrálo první letní kolo celoročního turnaje v ruských kuželkách. V týmu
soupeřících hráčů jsme přivítali pana Hejduška Václava. V tomto kole se dařilo panu Bušovi Janovi, který
získal 37 bodů a skončil na 3. místě. Druhé místo s 39 body obsadil pan Grich Valentín a vítězem tohoto
kola se stala paní Havlíčková Zdeňka, které se podařilo nahrát 40 bodů. Vítězům
blahopřejeme a všem hráčům přejeme výborné výkony v dalších kolech.
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Výlet k Maria skále
25. června v krásný slunečný den jsme se vydali na přání
našich uživatelů k poutnímu místu na Maria Skále
v Klokočůvku.
K poutnímu místu se vztahuje řada legend a pověstí. Podle
pověsti zde byl za dob Švédských válek zázračně uzdraven na
smrt raněný voják vodou vytékající ze skály. Tato zpráva se
brzy roznesla. Mlynář ze Spálova ke skále umístil obraz Panny
Marie. Po vystavění kostela ve Spálově byl obraz přenesen na
oltář. Několikrát obraz záhadně zmizel i ze zamčeného kostela
a vždy byl nalezen ve skále na původním místě.
V 19. století na tomto místě byly lázně, protože lidé věřili v
léčivý účinek místní vody. Lázně však byly při požáru zničeny
a už nebyly
znovu
obnoveny. Původní obraz byl nahrazen sochou Panny
Marie
s
Ježíškem
v
náručí.
Příjemné dopoledne jsme strávili nejen u Maria
Skály, ale i u místního občerstvení u pana Hrušky.
Uživatelé byli výletem nadšeni a vzpomínali na to,
kdy toto místo sami navštěvovali.

Zpěv s dobrovolnicí
Pravidelně každých čtrnáct dní ve
čtvrtek probíhá zpěv s dobrovolnicí paní
Mergentalovou. Uživatelé si s ní rádi zazpívají
známé písničky.
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Přivítali jsme

Cavro Rudolf

1. 4. 2019

Hejdušek Václav

13. 5. 2019

Rozloučili jsme se

Kajšová Vlasta

5. 5. 2019

34

A tak tu žijeme…

Istelová Eliška
6. 4. 1935 – 84 let

Mikušková Františka
18. 4. 1937 – 82 let

Jochcová Anna
22. 4. 1932 – 87 let

Kajšová Vlasta
26. 4. 1932 – 87 let

Malíková Ludmila
28. 4. 1932 – 87 let

Hrubý Josef
30. 4. 1935 – 84 let
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Velocha Jan
4. 5. 1934 – 85 let

Matějka Vojtěch
15. 5. 1949 – 70 let

Staufčíková Marie
21. 5. 1932 – 87 let

Šumská Anna
30. 5. 1955 – 64 let
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Nitková Věra
2. 6. 1950 – 69 let

Chmelová Aurélie
14. 6. 1929 – 90 let

Matúšů Alois
14. 6. 1931 – 88 let

Blahopřejeme !!!
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Na co se můžete těšit
10. července
Hudební terapie jinak – Divadlo Slunečnice

21. srpna
Zahradní slavnost

24. září
výlet – pravděpodobně ZOO Ostrava

7. -13. října
Týden sociálních služeb
program:
8. 10. Posezení s harmonikou
9. 10. Den otevřených dveří
10. 10. Turnaj v ruských kuželkách za účasti uživatelů jiných sociálních služeb

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
 Budeme podávat žádost o dofinancování, tak snad bude kladně vyřízena
 Do zahradní slavnosti by měl být vybudován nový chodník na zahradu – zkrátí cestu od žlutého
domku na zahradu invalidním vozíkům
 24. srpna nás čeká návštěva auditorek z ČALS – obhajoba certifikátu Vážka ve službě Domov se
zvláštním režimem
 Rádi bychom na tomto místě poděkovali dobrovolníkům, kteří do Domova docházejí za našimi
uživateli, za jejich péči a za to, že uživatelům věnují svůj volný čas.

Luštěte s námi
Tajenka z minulého čísla časopisu:
… obstarat reflexní pásky
Výhercem naší luštitelské soutěže se stal pan
Derka, který obdržel od paní ředitelky dárkový
balíček. Gratulujeme!

Tajenka ze strany 21: Midas, Hades

Na poslední stránce tohoto časopisu opět přinášíme soutěžní křížovku. Tajenku odevzdávejte
personálu do 15. října. Přejeme hodně zábavy.

Redaktor: Vyrubalíková Monika
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