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Milí uživatelé,
svatý Martin na bílém koni již odklusal, aniž by přinesl sníh. Zatímco stromy ještě zdobí
barevné listí, mnozí již určitě přemýšlíte, čím potěšit své blízké. Zapomeňte na ten
předvánoční shon a zavzpomínejte spolu s námi na akce, které proběhly v minulém čtvrtletí.
Věříme, že se pobavíte a procvičíte své mozkové závity při luštění křížovek, které jsme pro
vás připravili.
Vaše

redakce

Seznamte se
Na úvod časopisu, bychom Vám rádi představili nové pracovnice, které posílily náš tým.

Bělíčková Jana
29. července jsme v Domově přivítali Janu, která u
nás nastoupila na pozici pracovnice v sociálních
službách – obslužná péče. Pro Janu je toto povolání
nové.
Jak se jí u nás líbí?
Tuhle práci jsem měla v hlavě už strašně dlouho a
nelituji. Práce se mi líbí. Těší mě, když jsou uživatelé
spokojení a šťastní.

Pjatáková Veronika
Veronika pracuje na stejné pozici jako Jana od 2.
září a přijala s radostí, že může v Domově uplatnit
své znalosti ze školy.
Jak se jí u nás líbí?
Práce v Domově se mi moc líbí a splnila mé očekávání.
Kolektiv a uživatelé jsou milí a hodní.
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Miková Denisa
Denisu jsme mohli vídat v Domově
už o prázdninách. Zřejmě se jí v Domově
zalíbilo natolik, protože tady zůstala a
od 6. září pracuje na pozici pracovnice v
sociálních službách – obslužná péče.
Jak se jí u nás líbí?
V práci se mi líbí, ale jsou dny, kdy se mi
nechce vstát z postele .

Nekužová Valérie
Valérie si Domov prohlédla už
během praxe, kdy studovala 3. ročník
střední školy v Odrách. Domov se jí líbil
a tak 26. září rozšířila řady zaměstnanců.
Jak se jí u nás líbí?
Práce v Domově se mi líbí. Prostředí je
velmi příjemné a uživatelé i kolektiv je milý.

Koulej synku, koulej. Víš, kolik
zájemců o tuhle práci čeká,
než se nějaká koule uvolní?
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Výtvarný klub
1., 8., 22. a 29. července

Každé pondělí se seniorky Domova
těší na výtvarný klub. Scházejí se
zpravidla v jídelně na Staré kuchyni.
Celý červenec uživatelky vyráběly
keramické květináče, misky a
zvonkohry, které si hosté kupovali na
srpnové veselici.
Ty letošní byly obzvláště pěkné.
Zdobily je traviny, listy a suché plody.

Šikovné ruce našich seniorů
V letošním roce se uskutečnil již
dvacátý ročník soutěže a výstavy Šikovné
ruce našich seniorů, kterou pořádá
Centrum sociálních a zdravotních služeb,
o. p. s. Do této soutěže se přihlásilo víc jak
tři tisíce prací a mezi nimi práce našich
uživatelek. Paní Černochová Karla se
zapojila do literární části s básní „Jiskřička
vzpomínky“, paní Miková Františka
s Jaklovou Štěpánkou zhotovily ptáky
v rámečku z přírodnin, paní Gabrhelíková
Vlasta, Skřehotová Aloisie a Miková
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Františka vyrobily z kartónů od vajec krásné kytice devíti růží
a paní Jaklová s paní Gabrhelíkovou se pokusily porotu
zaujmout keramickým závěsem s levandulemi.
Jejich píle byla odměněna a všechny dámy obdržely pamětní
listy a dárkové balíčky.
Báseň paní Černochové Karly byla moc krásná a tak Vám ji
předkládáme.

JISKŘIČKA VZPOMÍNKY
Bleskla mi jiskřička vzpomínky –
držím se za ruku maminky,
tou druhou panenku objímám.
Obloha večerní nad námi,
jak ubrus posetý hvězdami.
A já se ptám znova a znova:
„Maminko, která je tatínkova?“
Podej mi ruku, půjdeme spolu,
život je jak roční období.
Zavoní jaro – dětství něžné –
čisté jak bílé sněženky sněžné,
prosté jak drobné sedmikrásky,
radostné jako ptačí hlásky,
co koncertují brzy z rána…
Země je sluncem vykoupaná
a děti na louce si v máji
věnečky z kvítí zaplétají…
Dokola kolem všechno voní,
rozkvetlé kvítky na jabloni,
taky šeříky ze zahrad…
Vlaštovky do hnízd pospíchají
a cvrčci na housličky hrají.
Je JARO – to má každý rád.
„Podej mi ruku“, volá řeka,
tady již na nás léto čeká,
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blatouchy zlátnou, motýl letí,
usedá růži na poupěti
a včelky pilně po kraji
z kvítků vonný pyl sbírají.
Ruku mi podej, rozběhnem se,
pak položíme na mech v lese,
budeme tiše odpočívat,
do korun stromů jen tak dívat…..
LÉTO života – milé, sladké,
ale zdá se až příliš krátké.
Podej mi ruku, rudnou šípky,
spolu najdeme možná hříbky
a poslechneme trylky ptačí…..
K štěstí nám naše láska stačí…..
Je podzim, listí k zemi padá,
já rád tě mám – ty máš mě ráda.
Podej mi ruku – půjdem dál,
ty královna a já tvůj král,
ty růže vonná – já list tvůj –
DÁL, VĚRNÁ LÁSKO, PŘI NÁS STŮJ…..
Tak PODEJ MI RUKU – PŮJDEME SPOLU….

Vycházka do města
3., 12., 24. a 31. července jsme využili pěkného
počasí a vydali jsme se na procházku Odrami.
Opevněné
město
Odry
bylo
vystavěno
pravděpodobně
v 2.
polovině
13.
století.
V severovýchodním rohu náměstí stával kamenný
hrad, který byl v 16. století přestavěn na barokní
zámek. Dnes už bychom hrad nebo zámek marně
v Odrách hledali, protože zámek v roce 1964 z části
vyhořel a v roce 1966 byl přes protesty veřejnosti
zbořen. Jen za kostelem se zachovaly zbytky
hradebních zdí
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Filmový klub
9. července se uživatelé sešli v Tančírně, aby se mohli společně zasmát při komedii z roku 1955
„Anděl na horách“.
Revizor pražských elektrických drah Gustav Anděl vyrazil na zimní dovolenou do Tater. Jeho
dovolená ale neprobíhá příliš idylicky. Potkává tu totiž snoubenku svého syna Věrku, která se
nechová právě podle jeho představ.
„Co to taky může být za rodinu, když matka
jezdí na černo? Jablko daleko od stromu
nepadne. Jaká matinka, taková dceruška.“
Výborně obsazená komedie s Jaroslavem
Marvanem, Josefem Kemrem a Milenou
Dvorskou uživatele pobavila a všichni
s chutí zavzpomínali na dovolené, které
absolvovali jednotlivě nebo s rodinou.

Reminiscence

Můj největší zážitek
Nabídla jsem několika uživatelkám z budovy ,,Vila“, zda by si se mnou zavzpomínaly na svůj nejlepší
zážitek, pozvání rády přijaly.
Sešly jsme se na jídelně na vile, kde jsem připravila malé pohoštění - bílé víno a brambůrky.
Jakmile jsem vyslovila naše téma „nejlepší zážitek“, rozvinula se vášnivá debata a nejlepší zážitky z
dovolené.
Paní Maléřová vzpomínala na Berlínská jezera, bylo jich několik. Na vodě se vznášely labutě, z dálky
vypadaly jako bílé kopečky, ležící na hladině, no ,,nádhera“, do dneška je má před očima. Na
dovolené byla i s manželem. Rodiče paní Maléřové pochází z Polska a paní Maléřová vzpomíná ještě
i dnes na svatbu, kde jeli několika kočáry všichni svatebčané úzkou cestičkou, která byla odhrnutá,
kolem hromady sněhu. Nikdy potom už tolik sněhu neviděla.
Další milá vzpomínka p. Maléřové byla na pobyt v nemocnici, když měla příušnice. Byl tam s ní jeden
hodný pan doktor, jmenoval se Petřík. Vždycky když přišli rodiče, strkal ji do okna, aby mohla
zamávat. Bylo jí asi pět let. Poslední vzpomínka patřila mamince, se kterou byla v Bratislavě, na
Dunaji, v městečku Rača.
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Paní Šumská vzpomínala na školní výlet, kdy navštívili Macochu. Další emotivní zážitek sdělila se
slzami v očích. Vyprávěla, že před nedávnem nechala sloužit mši za Helenku Šrubařovou, a dala 100
korun panu faráři. Do dnes na její spolubydlící, paní Helenku vzpomíná, protože spolu prožily hodně
společných let v jednom pokoji.
Paní Miková toho moc nenamluvila, ale velkou radost jí udělalo pohoštění. Pochutnala si na vínu a
dobrotách, které jsme měli k dispozici.
Se všemi uživatelkami jsem se
rozloučila podáním ruky a
popřáním pěkného dne.
Po
tomto
posezení
jsem
uživatelky opět uvedla do svých
pokojů
s příslibem
dalšího
popovídání a zavzpomínání „na
život“, jak řekla paní Maléřová na
závěr. Tahle parta uživatelek
nebyla kdovíjak upovídaná, ale i
přesto se mi povedlo rozvinout
sice klidnější, ale o to milejší
konverzaci, ač padly i slzy…..
Reminiscenci vedla: Šťastná Brigita

hudební vystoupení

Divadla Slunečnice
10. července proběhlo na
zahradě Domova vystoupení
„Hudební terapie jinak“ divadla
Slunečnice z Brna. Uživatelé si
připomněli známé melodie z
muzikálu Noc na Karlštejně nebo
filmů Pelíšky, Slunce seno jahody či
Pretty women. Uživatelům se
vystoupení velmi líbilo a písničky si
pobrukovali
zároveň
s
interpretem. Senioři byli jeho
výkonem nadšeni tak, že se někteří rozhodli podělit o své dojmy.
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Chvilka se zpěvákem
Sedíme všichni na zahradě Domova a těšíme se na překvapení – ano, zavítal k nám zpěvák z divadla
Slunečnice v Brně - pan Kristián Alexandr Šebek.
Zazpíval nám známé písně zpěváků: Karla Gotta, Waldemara Matušky a dalších, jež věrně napodobil.
Svým elánem a osobitým šarmem si získal srdce všech přítomných, probudil vzpomínky na mládí,
období, kdy nás tyto písně provázely ve chvílích odpočinku i setkání a v nejednom oku se zatřpytila
slzička.
Tleskáme a vracíme se na pokoje s milými pocity v srdcích a těšíme se na další podobná vystoupení.
Karla Černochová

Zpívání s dobrovolnicí
Další příležitost „zazpívat si“ se
uživatelům naskytla 18. července s
dobrovolnicí paní Mergentalovou.
Paní Mergentalová navštěvuje
Domov každých čtrnáct dní a svými
písničkami přináší radost do
Domova.
Uživatelé jsou ji za to vděční a
paní Černochová jí poděkovala
prostřednictvím
Oderského
zpravodaje.
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„Zpievanky, zpievanky,
kdě že stě sa vzaly?
Či stě spadly z neba,
či stě rástly v háji?“
Copak se to venku chystá?
Ano, už je to věc jistá.
Tak se milé dámy, páni,
pusťme pěkně do zpívání.
Dnes je tady účast velká –
my a paní učitelka …
Paní učitelce Mergentalové bych chtěla moc poděkovat za její úžasné nasazení, se kterým každých
14 dnů přichází za námi do Domova. Mile nás přivítá podáním ruky a pak vykouzlí ze všedního dne
svátek. Hraje melodie písní na klávesy a my hádáme české, moravské a slovenské písně, které v nás
probouzejí vzpomínky na mládí a hřejí u srdíčka. Zpíváme s opravdovým nasazením „Po starých
zámeckých schodech“, „U studánky seděla“, „Na Moravě je dolina“ či „Tancuj, tancuj“ … a bábinkám
i dědouškům září oči. A dát člověku radost, obalenou láskou, je ten nejvzácnější dárek.
Tak díky paní učitelko.
S vděčností a láskou za seniory z Domova
K. Černochová
Reminescence na „Domku“ – 23. 07. 2019

Můj největší zážitek v životě
Pozvala jsem uživatele na posezení do altánku, kde si
společně zavzpomínáme na svůj nejlepší zážitek v životě. I
přes chladnější počasí jsme byli rádi, že můžeme posedět
venku na čerstvém vzduchu. Uvařila jsem kávu, nachystala
oplatky, a na přání pana Hejduška donesla i bílé víno.
Nakonec si dala i p. Štenclová, která na otázku jejího
nejlepšího zážitku v životě odpověděla: „Jak se mi narodily
děti“. Více se bohužel nerozpovídala a poslouchala ostatní.
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Zato pan Hejdušek se rozvykládal. O tom, jak samozřejmě je pro všechny nejhezčí narození dětí. Dále
jak si užil na dovolené v Lucembursku, kde bylo plno vinic a byli tam 14 dní. Taky na ostrově Jalta,
v Rusku. A to už jeho povídání přeskočilo
k vládě,
ke Stalinovi,
Roosveltovi
a
Musolinimu. Začal vést rozhovor s panem
Kabeláčem, a nezapomněli zmínit „Eintopf“
polévku, kterou já už neznám, ale paní
Štenclová a Rycková obě přikyvovaly, že
polévku samozřejmě znají.
Poté začala vyprávět paní Rycková o tom, jak
pracovala i s manželem v lomu. Tedy k tomu
vedou vzpomínky nejvíc. Protože v práci se
platilo tzv. „REA“, asi něco jako fond, díky
kterému pak jezdili třeba na zájezd na tři dny, nebo na dovolenou na 14 dní. Byli tak různě,
v Čechách, na Moravě nebo i na Slovensku. Dále začala popisovat svou práci v lomu, jak střelmistři
stříleli kameny velké a na menší kameny je drtily drtiče.
Nakonec se ke svému největšímu zážitku dostal pan Kabeláč.
Nejvíce vzpomíná na Pec pod Sněžkou. Taky turistiku v létě
po Jaltě, kde si se svým kamarádem užili spoustu zábavy a
legrace. A prozradil nám, jak se dříve říkalo turistům slušněji:
,,hora neznalých trampů“, a všichni se smáli.
Všichni se v průběhu reminiscence dobře bavili a chtěli by si
ji opět zopakovat. Po rozloučení jsem některé zúčastněné
doprovodila do pokojů.
Reminiscenci vedla: Zrůcká Martina

Vycházky do města
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Počasí je každý den, jako malované a
byla by škoda ho nevyužít k procházkám po
Odrách.
24. července začínáme procházku tradičně
v zámeckém parku v blízkosti kostela sv.
Bartoloměje, kde je plno zeleně a zbytky
hradebních zdí. Pak už zamíříme na
Masarykovo náměstí, které je součástí
městské památkové zóny. Nachází se zde
několik historických budov, např. hotel Max,
kde se vždy zastavíme na zmrzlinu.

K tomuto tématu bychom vám rádi nabídli pověst z knihy Bohumila Fojtíka: „Odry v minulosti a
přítomnosti“.
(pozn. Odry byly postaveny na místě původní slovanské osady Vyhnanov)

Pověst o původu Vyhnanova
V době kolem Kristova narození opouštěli naši slovanští předkové svá přelidněná prasídla v povodí
řek Dněpru a Pripetu.
Mocný národ Moravanů pronikl se svými stády až do dnešní uherské nížiny, kde na řece Tise a později
Dunaji založil svá nová sídla – staroslavné Moravy.
Rozsáhlé stepi protkané hustou sítí vodních cest dávaly hojnou pastvu stádům domácího a divokého
dobytka, přitahovaly nepřehledná hejna vodního ptactva a skýtaly bohatý rybolov pro sítě člověka.
Od nepaměti, po dlouhá tisíciletí, žili naši předkové v rodovém společenství. Jednotlivé rodiny tvořily
dohromady jednu společnou rodinu – rod. V čele rodu stál všemi volený stařešina, který byl zároveň
knězem a v případě nebezpečí i vojvodou.
O všechny příslušníky rodu bylo dobře postaráno. Každý podle svých sil přispíval k společnému
dobru. Nebylo boháčů ani chudých, nebylo pánů ani utlačovaných. Nepsané zákony
staroslovanských obyčejů zaručovaly spolehlivě základní práva každého slovanského člověka.
Než do kvetoucích rodových sídel národa Moravanů vpadají kolem roku 570 po Kr. krutí finsko-uralští
nájezdníci Avaři-obři. Ujařmili národ Moravanů a vláčeli jeho části s sebou na loupežných výpravách
k severu do dnešního Polska a na západ k Rýnu. Divocí Avarští nájezdníci na svých malých, ale
rychlých koních byli všude. Vypalovali hradiska, loupili a vraždili. Hrůza, kterou po celá staletí kolem
sebe šířili, omračovala každý odpor.
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A konečně pod vedením Samovým i na otevřeném poli slovanská síla lámala moc nepřátel. Po smrti
Samově (658 po Kr.) se slované rozdrobili a Avarům podlehli. Teprve kolem roku 800 po Kr. byl
spojenými silami Slovanů a Franků učiněn konec hrůzovládě tohoto záhadného lidu nad střední
Evropou.
Do této téměř 250-leté avarské
okupace klade se první slovanské
osídlení oderského kraje. Dodnes na
všech generálních mapách okolí Oder
jsou vyznačeny lesnaté svahy vrchu
Chrastavec (562 m)
nalézajícího se v trojůhelníku mezi
osadami
Vítberk-HeřmaniceHeřmánky zvaný „Hirnik“. Tento
podivný název je zřejmě německou
zkomoleninou avarského „Hrynk“.
Hrynk je totiž název avarského
vojenského tábořiště, které bývalo na nížinách několikanásobně obehnáno až 12-ti metrovými
hliněnými náspy. Zde však bylo použito kopce ze tří stran srázného, s rozsáhlým temenem, na němž
se mohla ukrýti desetitisícová stáda koní.
Na rozcestí, tzv. „staré hradské“ cesty nad Vítbergem, byly nalezeny úlomky staroslovanské
keramiky. Při různým lesních pracích jsou nalézány avarské podkovy a jiné úlomky. Před léty viděl
pan ředitel Král na tomto kopci nalezené zlaté náušnice, různé starobylé nože a meče, jejichž rukojeti
byly ze zlata, posázené drahokamy. Tyto nálezy byly rozebrány úředníky tehdejší panské lesní správy.
V majetku zmíněného je pěkná avarská podkova. Z uvedeného je patrno, že tato dislokace čeká na
soustavný archeologický průzkum, který pravděpodobně přinese značná překvapení. Oderský kraj
tehdejší doby skýtal neutěšený pohled nepřípustného horského pralesa, plného hnijících polomů,
v nichž se ukrýval dravý rys, medvěd i záludný vlk. Na nížinách, vysokým rákosem obrostlé, nezdravé
močály lákaly pestrá hejna vodního ptactva. Zlověstný pohled nepřemožitelného zubra odradil
každého osamělého osadníka. Zde, v místech vojensky nejdůležitějších, na odvěké „jantarové cestě“
z jihu na sever Evropy u tzv. „Železných vrat moravské brány“ založili rození válečníci avarští své
horské hnízdo. Po čase odstěhovali se nedobrovolní pomocníci a zakládali se svými ženami a dětmi
svá sídla v okolí hrynku. Tak v údolí na řece Odře, od dnešních Heřmánek až po město Odry, vznikla
rozsáhlá osada Vyhnanov a v okolí byl vybudován obranný systém hradisek a strážisek.
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Turnaj v ruských kuželkách
25. července se odehrálo 7. kolo turnaje v ruských kuželkách, v kterém změřilo 9 hráčů své síly a
přineslo překvapivé výsledky. Na prvních dvou místech se umístili hráči, kteří ještě v Domově
neokusili pocit vítězství, a proto měli z výhry mimořádnou radost. O koho se jedná? Vítězem tohoto
letního kola se stal pan Hrubý Josef,
jemuž shozené kuželky přinesly 40 bodů.
Na druhém místě skončil pan Hejdušek
Václav za výborný výsledek 39 bodů a
z třetího místa se tentokrát těšila paní
Lysková Otílie, která nahrála 36 bodů.
Blahopřejeme vítězům a přejeme hodně
štěstí v dalších kolech.

Luštěte s námi
Lékař:“Sestro, vzala jste tomu pacientovi na osmičce krev?“ Sestra: „Ano, ale… (tajenku tvoří 16
nevyškrtaných písmen)
AKLAMACE, AMAZONKA,
ANTÉNA, BETON, CICERO,
EKIPA, EREMITA, FRITA,
IASON, JAPONKA,KANTON,
KARAVAN, KARBID, KARCER,
KAVALETY, KOLENA,
KOLONA, KOSTŘEC,
KRAVATA, KRMIVO,
MARASKA, METODIK,
NIPPON, PALPACE, PEŘINA,
PSINKA, RADAN, STORNO,
ŠALTR, ZÁMEK
Řešení najdete na stránce
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Čtení novin
Jednou týdně se pravidelně uživatelé scházejí na Vile, na Klepárně, aby si společně mohli
popovídat o dění ve světě a blízkém okolí. 26. července bylo příjemné slunečné počasí a tak si senioři
udělali pohodlí před Vilou na terase a s Ditou diskutovali o zprávách z Novojičínského deníku. A co
se tenkrát událo?
Jednou z nejatraktivnějších zpráv těchto dnů bylo, že fotopast v Beskydech zachytila medvěda
v okolí Smrku. Už v dubnu zde odchytily ochranáři u Lysé hory medvědici, kterou pojmenovali Ema
a připevnili jí telemetrický obojek, aby věděli, v které oblasti se pohybuje. Území, na kterém se
během
telemetrického
sledování
medvědice Ema pohybovala, zaujímá více
než 1300 kilometrů čtverečních. Už třetí
den po odchytu medvědice opustila oblast
Lysé hory, když v ranních hodinách
přeplavala asi 270 metrů širokou vodní
nádrž Šanci a přes Smrk po pár dnech
zamířila mimo CHKO Beskydy do masivu
Ondřejníku, odkud pokračovala na západ
až k Hukvaldům do Palkovických hůrek.
Kromě ní se na česko-slovenském pomezí
Beskyd pohybují ještě 3 až 4 medvědi.
Zdroj: https://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/nejen-ema-fotopast-zachytila-v-okoli-smrku-dalsiho-medveda-20190831.html

Smyslová aktivizace - grilování cuket a jablek
I letos jsme si připomněli cuketovou sezónu
„grilovačkou“.
Nejprve 01. 08. 2019 v altánu u krbu za Vilou. V krbu
jsme grilovali nakládané cukety v česneku a
grilovacím koření. Uživatelé si navzájem povídali,
mnozí přišli z pouhé zvědavosti, že tuto zeleninu
v takové kuchyňské úpravě ještě nejedli. K pití si
mohli vybrat červené nebo bílé víno a šťávu.
V horkém letním počasí zvítězila ve velké většině
šťáva. Čas běžel rychle v příjemné atmosféře. Za 1,5 hod čtyři velké cukety zmizely jako nic. Někteří
jen symbolicky ochutnali, jiní měli „boule za ušima“.
16
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Vše ukončil p.Kohl, který prohlásil, že je velmi mile překvapen, jak to bylo chutné.
Za týden jsme pokračovali v grilování tentokrát u budovy Stará kuchyň, tam jsme použili přenosný
gril na dřevěné uhlí. Kromě cukety, kterými nás zásobila paní ředitelka z vlastních zdrojů, jsem
donesla letní jablíčka.
Na malou chvíli zavítala i pí Jochcová, která nás bavila svými valašskými hádankami, které snad ještě
nikdy nikdo neuhádl. Tato skupina obyvatel byla velice aktivní. Společně se zapojili nejen do hovorů,
ale taky z vlastní iniciativy zpívali lidové písně a vzpomínali na staré časy, kdy pekli v ohni brambory,
také jablíčka a p. Videcký se pochlubil, jak vyrobil sám na koleně vlastní gril. I zde byly různé názory
na grilovanou cuketu, podle názoru většiny jablka byla lepší, protože v nich vyvolávají vzpomínky na
mládí.
Tato aktivizace trvala asi 1,5 hodiny a ze smyslů tentokrát zvítězil čich, protože foukal vítr a kouře
z grilu si chvílemi užívali všichni přítomní.
Vypracovala: Chudá Dita
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Cvičení na Klepárně
13. srpna se konalo cvičení na
Klepárně. Cvičení probíhá na židlích,
používají se při něm různé pomůcky.
Samotné
cvičení
je
prokládáno
tréninkem paměti, vzpomínáním a
hrami.

Turnaj v ruských kuželkách
14. srpna se konalo 8. kolo celoročního turnaje v ruských kuželkách. Výsledky všech hráčů byly
velmi vyrovnané. Díky tomu se o třetí místo podělili dva hráči, a to pan Grich Valentin a paní Miková
Františka. Oba nahráli 33 bodů. Jeden bod navíc rozhodl o dvou hráčích, kteří se umístili na druhém
místě, a to pan Buš a paní Lysková Otílie. Vítěz tohoto kola byl jen jeden a opět o něm rozhodl jeden
pouhý
bod.
Všechny
hráče
převálcovala, a vítězem srpnového
kola se stala, nejstarší účastnice
turnaje paní Jaklová Štěpánka.
K jejímu vítězství jí tentokrát stačilo 35
bodů.
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Výlet k Maria skále
14. srpna nás znovu čekal výlet do Klokočůvku k Panně Marii ve Skále. Jedeme tři bábinky a další
jsou muži – senioři. Za námi přijíždí pan … s dcerou, který nás pozval na pohoštění do restaurace. Při
pití kávy, vína či pivečka vypráví o okolní krajině, kopcích, jak to tady vše vzniklo a k tomu nás slunce
hladilo teplými paprsky. Vůbec se nám nechtělo zpátky.
Upřímně a s láskou děkujeme
Karla Černochová

Klub vaření
Sluníčko od začátku prázdnin hřeje a na zahrádkách dozrává nejrůznější ovoce a mezi ním i
švestky. Byla by škoda toho nevyužít a tak se uživatelé 20. srpna pustili do pečení švestkového
koláče. Všem se při hnětení těsta sbíhaly sliny a brzy se chodbami Staré kuchyně linula vůně
pečených švestek, která vábila i uživatele, kteří se nechtěli klubu vaření účastnit. Senioři si na něm
pochutnali a pochvalovali si, jak se jim povedl.
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Zahradní slavnost
Dne 21. srpna proběhla Tradiční zahradní slavnost, na kterou se naši uživatelé velmi těšili
především proto, že se opět uvidí se svými příbuznými a známými. Pozvání přijali i zástupci Města
Oder, starosta Ing. Libor Helis a místostarostka Mgr. Libuše Králová, kteří uživatelům při této
příležitosti darovali ovoce.
Tentokrát bylo velmi chladné počasí, ale nám to v dobré zábavě nevadilo. Po několika skladbách
pana Stanislava Zeliny, představil svou
magickou show kouzelník Luboš Roščák.
Dalším příjemným zpestřením byla
přítomnost čtyř pejsků, kteří předvedli
ukázku dogdancingu a různých triků pod
vedením paní Veroniky Kočarikové. Po
vystoupení se senioři a děti mohli potěšit
s kolií Erny a také s fenkami paní Ireny
Levové, která do Domova dochází na
canisterapii. O zábavu dětem se postaral
klaun Prcek Pepino.
Pro všechny bylo připraveno bohaté
občerstvení. Hosté si pochutnávali na topinkách, langoších, zákuscích a koláčcích, které byly opět
rychle rozprodány. Návštěvníkům neunikl ani stánek s keramikou, kterou vyrobily šikovné ruce
našich seniorek. Přestože nohy ani zdraví už našim uživatelům neslouží tak jako dříve, ani taneční
parket nezůstal prázdný. Všichni uživatelé a hosté si slavnost
užili a do svých domovů se vraceli s úsměvem na tváři.
Doufáme, že jim na toto odpoledne zůstanou v srdcích pěkné
vzpomínky.
Zahradní slavnost byla další společnou akcí
nejen nás, ale i našich blízkých, které jsme
pozvali.
Sluníčko se schovalo za závojem mraků, ale
nám bylo prima pod stanem. Nechyběl
program – kouzelník se svými triky, ale ani
povídání s našimi hosty, možnost zakoupit si
pohoštění či krásné výrobky z keramiky,
které jsme pomáhali tvořit s naší sestřičkou
Ivetkou Raškovou a čekala ještě večeře a pak
již loučení s milými pocity v srdcích.
Karla Černochová
20

A tak tu žijeme …

21

A tak tu žijeme …

Filmový klub
13. září se uživatelé sešli v Tančírně a těšili se, jaký film si pro ně Martina připravila. Její výběr je
mile překvapil. Jednalo se o dobrodružný film z kanadské divočiny s názvem „Medvěd“.
Na matku medvíděte spadne při vybírání medu sesuv skály. Po její tragické smrti se musí medvídě
o sebe postarat samo. Potkává dospělého medvěda a vydává se s ním na cesty. Život v kanadských
horách jim však ztíží lovci.
Netradiční film se zvířaty v hlavní roli uživatele nadchl. „To bylo něco nádherného“, pochvalovala
si paní Černochová.

Hmyzí domek
smyslová aktivizace

Jako první jsem přítomným pánům vysvětlila, co vlastně hmyzí
domek je. Že jsou tyto domky nyní moderní a pomáhají přírodě.
Neplní jen ozdobnou funkci, ale i praktickou. Domek přiláká
k bydlení hmyz. Ten se postará o opylování, ale také bojuje se
škůdci. Vše je ekologické.
Pan Kabeláč se pustil do listí. Celou tu velkou hromadu nacpal do
dvou otvorů, opravdu pevně.
22
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Pan Kohl si vzal na starost větvičky.
Zkrátil je na stejnou velikost a uložil do
několika okýnek. Říkal, že už dlouho
nepracoval s pilkou, nůžkami a
kladívkem.

Pan Hejdušek udělal dírky do dřevěného
špalíčku a vyplnil ostatní okýnka.Z té
spousty materiálů nám nezbylo skoro
nic. Při práci jsme si popovídali o hmyzu

užitečném, ale i škodlivém. Rozešli jsme se s příjemným
pocitem z dobře vykonané práce. Hotový domek se všem
moc líbil. Své místo našel před budovou Domek, kde byl
připevněn na strom.

Vypracovala: Rašková Iveta
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Turnaj v ruských kuželkách
11. září se v Tančírně odehrálo další kolo turnaje v ruských kuželkách, kterého se zúčastnilo
jedenáct hráčů. Všem hráčům se dařilo a tak výsledky byly oproti předchozímu kolu mnohem lepší.
Z třetího místa se radoval pan Hejdušek, který nahrál 35 bodů. Na druhém místě skončila paní
Mikušková Františka s 37 body a vítězem tohoto kola se stala paní Hrčková, která shodila kuželky
celkem za 40 bodů.
Vzhledem k tomu, že máme před sebou
už jen tři kola, dovolili bychom si dosavadní
průběh celoročního turnaje zrekapitulovat.
Nejvíce se dařilo seniorům hned
v lednovém kole, kdy se osm hráčů mohlo
těšit z čtyřicetibodových výsledků. V tomto
kole taky padl rekord letošního roku – 49
bodů, o který se postarala Jochcová Anna.
V současné době má nejblíže k vítězství
pan Grich Valentín. Všem hráčům přejeme
hodně štěstí a pevnou ruku v dalších
kolech.

Prodej textilu

16. září navštívil Domov prodejce textilu. Uživatelé si
tak mohli v pohodlí Domova nakoupit potřebné
oblečení a některé pochutiny.
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Muzikoterapie
Ve středu 18. září senioři přivítali v Tančírně pana
Vařáka, který přivezl své hudební nástroje, aby si
uživatelé mohli užít dopoledne s relaxačními
melodiemi.
Muzikoterapie už není v Domově žádnou
novinkou. S touto relaxační terapií se naši senioři
seznámili už na začátku letošního roku.

V úvodu terapie se rozezněla v rukou
seniorů koshi zvonkohra – bambusový
váleček zavěšený na provázku. Poté
společně s panem Vařákem vytvořili
relaxační melodii za pomocí různých
chřestidel a zvonků. Všichni uživatelé
se však těšili, až přijdou na řadu
tibetské mísy. Pan Vařák je rozezvučel
paličkou obalenou kůží a mísy vydávaly
kovový táhlý tón podle své šířky a hloubky, které připomínaly melodii v tibetském klášteře.
Uživatelům se příjemně strávené dopoledne líbilo.

Sportovní dopoledne v MŠ Pohořská
19. září jsme s uživateli strávili dopoledne
v mateřské škole na ulici Pohořská. Pro všechny
bylo připraveno bohaté pohoštění a soutěže, na
které se především děti velmi těšily. Senioři byli
programem nadšeni a paní Černochová se
rozhodla, že si své dojmy nenechá pro sebe.
„Halo, haló, jdeme na návštěvu do mateřské
školy na Pohořskou ulici. Srdíčka jako vždy
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poskočila radostí. I cesta do MŠ byla
prima, pozorujeme okolí. Domky se
zahrádkami, oblékající si podzimní šat,
ozařují teplé podzimní paprsky sluníčka.
A již jsme ve školce. Vše je přichystáno
na zahradě – stolky s pohoštěním –
lákavými koláčky i sýrovými kolečky,
kávou nebo čajem – dle chuti. Každý
máme u sebe „své dítě“, všechny jsou

veselé, těší se na soutěže. Míříme
míčky na kuželky do koše, děti soutěží
mezi sebou, jásají. Máme radost
z jejich úspěchů. Čas utíká a my se
vracíme zpět plni krásných zážitků.
Cestou zpět jsme byli pokropeni
kapkami deště, ale sluníčko znovu
vysvitlo a pořádná sprška přišla, když
už jsme již na pokojích vyprávěli o
svých zážitcích ostatním.
Na děti i paní učitelku Vlastu Černochovou se všichni těšíme při další návštěvě v Domově. A jejich
program? Ten je zatím překvapením“.
K. Č.
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Zájezd do ZOO Ostrava
24. září jsme se vypravili autobusem do
zoologické zahrady v Ostravě. Od doby, kdy
jsme tady byli naposledy, se tu mnohé
změnilo. Senioři se těšili na nové přírůstky a
také na nové pavilony a expozice.
Shlédli jsme Pavilon Evoluce, kde našly
domov především zvířata ze západní Afriky.
Z venkovní terasy si senioři prohlédli výběh
kopytníků. Uživatelé navštívili i vnitřní
prostory pavilonu, které byly bezbariérové.
Hlavním druhem tohoto pavilonu byl šimpanz
hornoguinejský. V ZOO Ostrava je skupina těchto nejbližších příbuzných člověka chována od roku
1965 (s přestávkou mezi lety 1979 až 1993). Doposud šimpanzi obývali mřížové výběhy ve starém
pavilonu primátů. Jejich přesun do moderního chovatelského zařízení znamená zásadní změnu
podmínek pro jejich další chov.
Největší nadšení vyvolala u našich seniorů expozice „Na statku“. Jedná se o expozici s domácími
zvířaty. Přibyla do ní nová plemena zvířat. Poprvé jsou tak v ostravské zoo k vidění prasata, krávy
nebo husy. Radost však seniorům udělal výběh z kozičkami. Nakoupili granule u krmných automatů
a kozy nakrmili.
Uživatelům se výlet do zoologické zahrady velmi líbil. Byli nadšeni, jak se zoologická zahrada oproti
předchozím letům změnila. Všude je dnes plno zeleně a přibylo spousta nových druhů zvířat.
Pepíček je poprvé v ZOO a ptá se:
„Tati, proč na mě ta gorila za sklem
tak divně kouká?“
„Mlč, jsme u pokladny!“
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Přivítali jsme

Krutilová Jarmila

23. 7. 2019

Matulová Božena

29. 8. 2019

„Můj život v Domově Odry“
Chtěl bych stručně sdělit, jak se mi žije v Domově v Odrách.
Toto zařízení nemůže mít lepší pojmenování. Když jsem se v nemocnici dozvěděl, že mají pro mne
uvolněné místo, byl jsem přešťasten. Je zde všechno, co si člověk jen žádá. Byl jsem přivítán jako
„klient“ a již od prvního dne, kdy jsem se začal seznamovat s personálem, jsem pochopil, jak je vše
úzce propojené a jak jsou služby klientům poskytované na nejvyšší úrovni.
Vážím si práce, kterou pro nás pracovníci vykonávají, včetně různých aktivit, které pro nás neustále
připravují, jako např. pečení bramborových placků. Za zmínku také stojí zpěv, což je velmi
plnohodnotný program. Pravidelně jednou za 14 dní za námi dochází „paní učitelka zpěvu“, paní
Mergentalová. Máme vyhrazenou jednu celou hodinu. Zpíváme staré i nové písně, které nás nikdy
neomrzí. Paní učitelka má bohaté zkušenosti a i takto krátce vymezený čas s námi umí plně využít.
Po skončení těchto hodin odcházíme do svých pokojů spokojeni a moc se těšíme na další hodinu, na
které se společně zase sejdeme.
Celkově jsou aktivity velice užitečné a zažijeme při nich spoustu legrace. Rád vzpomínám na zájezd
do Ostravské ZOO. Určitě každý v mládí navštívil zoo, ať už to bylo v Praze, Ostravě, na svatém
Kopečku či v jiných částech republiky. Osobně jsem rád, že nám „Domov“ zajišťuje tyto akce. Je to
pro nás atraktivní se na vlastní oči přesvědčit, jak žijí různé druhy ptactva a cizokrajná zvířata.
Pro udržení zdravé soutěživosti zde hrajeme Ruské kuželky. Je pravda, že bychom měli více trénovat,
abychom se vyrovnali ostravským favoritům, ale na druhou stranu je spousta soutěžních družstev,
na které si můžeme troufnout. Ani při této hře nezapomínáme, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit
se. Navíc děláme něco pro své zdraví. A i když je to soutěživý sport, pomůžeme při něm těm, kteří to
již sami nezvládnou. Někdy stačí podat pomocnou ruku někdy, postačí dobré slovo.
K pobavení zde hrajeme spoustu her. Stále se přichází s něčím novým.
Také chci připomenout, že v teplých dnech jsme venku v altánku zpívali a sestřičky zjišťovaly, jakou
máme paměť. Jsou to věci, které k životu patří.
28

A tak tu žijeme …

Pro mě byl den 21. 8. 2019 výjimečný. Byl to den, kdy se konala „zahradní slavnost“, na které se
společně pobaví klienti se svými dětmi, příbuznými, přáteli. Pro mě to bylo zcela něco nového. Byl
jsem šťastný, když se toho se mnou zúčastnil syn, snacha a má dcera. Pro nás klienty to bylo vážně
úžasné. Bylo k vidění tolik nových představení, např. kouzelník, paní se svými psími miláčky a mnoho
dalšího. Bylo vážně obdivuhodné, jak k sobě vyjadřuje lásku člověk a pes. Celé odpoledne nám
zpestřoval muzikant, který dal tomuto srazu ten správný ráz. Účast byla velice pěkná, také nás
navštívila paní doktorka Šmausová a další různé osobnosti, pan starosta a paní místostarostka.
Všem, kteří se na této akci jakkoliv podíleli, zaslouží velký dík. Všichni jsme si odnesli spoustu
krásných zážitků. Díky těmto pořádaným akcím člověk pozná spoustu nových přátel a stávající
přátelství více utuží.
Hejdušek Václav, uživatel Domova Odry

Rozloučili jsme se

Nitková Věra

16. 7. 2019

Hajchlová Milada

22. 8. 2019

To jednou k bráně Ráje muž došel se svým psem,
však vrátný přísně pravil: „Jen lidi smějí sem!“
Muž bez psa vstoupit nechtěl, tak kráčel rázně dál,
až došel k jiné bráně, v níž jiný vrátný stál.
Ten vpustil jej i se psem a za branou byl Ráj,
vše kvetlo, všude vůně, jak byl by stále máj.
Muž ke vrátnému praví: „Jak vyznat se v tom mám?
Vždyť jinou bránu k Ráji hned kousek vedle znám.“
„To do Pekla je brána, ač Rajskou zdá se být,
kdo do ní jednou vstoupí, už navždy ztratí klid.“
„Vám nevadí, že Peklo se tváří jako Ráj, kdo nachytat se nechá, že ztratí věčný máj?“
„Ne, nevadí to pranic, ba právě naopak,
vždyť za tím vším se skrývá, též moudrý Boží zrak.
Kdo psa ponechá venku, v tom spočívá ta lest,
ten zaslouží si přece, ten nejhroznější trest.“
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Mléčková Ludmila
1. 7. 1931 – 88 let
Grich Valentín
21. 7. 1936 – 83 let

Miková Edda
2. 7. 1943 – 76 let

Slováčková Anna
21. 7. 1922 – 97 let

Blahopřejeme !!!
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Voldánová Ivanka
12. 8. 1941 – 78 let

Richterová Růžena
19. 8. 1941 – 78 let
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Narozeniny v září oslavili

Černochová Karla
15. 9. 1938 – 81 let

Hyvnarová Jana
17. 9. 1950 – 69 let

Blahopřejeme !!!
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Růčková Ludmila
22. 9. 1936 - 83 let
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Na co se můžete těšit
1. a 2. října
Informační schůzka s ředitelkou na budovách

Domov Odry, příspěvková organizace
u příležitosti celostátní akce

Vás ve dnech 7. – 13. října 2019 srdečně zve na

Připravili jsme pro Vás následující program:

8. 10. 9,30 h

Posezení s harmonikou

10.10. 9,00 h Turnaj v ruských kuželkách za účasti
uživatelů jiných sociálních služeb

18. 10.
Canisterapie
6 . 11.
Overball s dětmi z MŠ
15. 11.
prodej textile
4. 12.
Čertovská besídka dětí z MŠ
11. 12.
Zpěv koled na chodbě (studenti ze Střední školy)
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13. 12.
Koledy v podání hudebního seskupení Spálov
18. 12.
Vystoupení dětí ze ZŠ Komenského Odry

Střípky z Domova
 Byla podána žádost o dofinancování sociálních služeb v rámci dotačního programu na
podporu poskytovatelů sociálních služeb z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu ve výši
3,663 tis. Kč.
 28. srpna proběhla obhajoba certifikátu Vážka ve službě Domov se zvláštním režimem. Tento
certifikát jsme získali již v roce 2011 a od té doby jej pravidelně co 2 roky úspěšně obhajujeme
a povedlo se nám to i letos. Audit provedla Česká alzheimerovská společnost. Certifikát
dokládá, že poskytujeme kvalitní služby pro uživatele s demencí a alzheimerovou chorobou.
Nejvíce nás těší, že auditorky konstatovaly, že by naše zařízení svým blízkým doporučily.
 Chystá se opět projekt Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“. Díky tomuto projektu lidé plní
přání a dělají radost opuštěným seniorům. Zaměstnanci sepíší vaše přání (může se jednat i o
zážitek), aby lidé mohli splnit přání i vám.
 Ve dnech 7. až 18. října bude probíhat potravinová sbírka, kterou pořádá Potravinová banka
v Ostravě. Potraviny z této sbírky jsou určeny lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.
Můžete pomoci i vy.
 Domov obdržel dary a dotace: Město Fulnek – 12.500,- Kč, pan Hlavinka J. – 2.000,-Kč, p.
Gellnarová – 992,-Kč, Inter Meta – 14.421,90 Kč.
 V objektu Vila bude na půdě vybudována Technická místnost, kde budou instalovány nové
plynové kotle.
 Na objektu Stará kuchyň bude vybudován požární hydrant.
 Pokud získáme ještě dodatečné finance, budou se provádět ještě nějaké naplánované opravy
– nátěry, malování, výměna PVC, výměna dveří, atd.
 Připomínáme možnost podávat připomínky a náměty k poskytovaným službám. Budeme se
jimi zabývat a snažit se je řešit k vaší spokojenosti v rámci našich provozních a personálních
možností.
 Pokud se mnou chcete cokoliv probrat, můžete pro mě vzkázat.
 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
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dispozici směrnice o ochraně osobních údajů, podrobnosti jsou i na našich webových
stránkách. Můžete požadovat opravu vašich údajů.
 Můžete se zapojit do projektu „Senioři mezi námi“. Soutěž je rozdělená do dvou kategorií, a
to: luštění křížovky a vytvoření adventní dekorace. Jestliže vás některá z aktivit oslovila, sdělte
to prosím animační pracovnici.

Luštěte s námi
Tajenka křížovky z minulého čísla: Při dodržování zásad bezpečné jízdy na
kole se snižuje nebezpečí úrazů, které hrozí nejen cyklistům, ale i ostatním
účastníkům silničního provozu.

Výherkyní naší luštitelské soutěže se stala
Karla Černochová, která obdržela z rukou paní
ředitelky dárkový balíček. Gratulujeme!
Tajenka osmisměrky ze str. 15: „…měl jí jen pět
litrů“.

Na poslední stránce tohoto časopisu na Vás
opět čeká soutěžní křížovka. Tajenku
odevzdejte personálu do 31. ledna. Přejeme
hodně zábavy při luštění.

Redaktor: Vyrubalíková Monika
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