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Vážení uživatelé,
vítáme Vás v novém roce a přejeme hlavně pevné zdraví, spokojenost a pěkné chvíle v Domově.
Na stránkách tohoto časopisu Vám přinášíme ohlédnutí za uplynulým obdobím, které nám
přineslo plno pěkných akcí, soutěžní křížovku a také novinky z Domova. Pevně věříme, že se Vám
náš časopis líbí a rádi uvítáme Vaše podněty a názory.
Vaše redakce

Novoroční přání
Přeji vám všem
v srdci lásku
i odpověď
na otázku:
Co je štěstí.
Štěstí – to je
úsměv dětí,
kapka rosy
na poupěti.
Je to vzácná
medicína,
která touhu
připomíná,
aby každý z nás
byl milý.
jak sněženky
kvítek bílý,
pokorný a plný něhy,
nebyl skoupý na úsměvy.
V lásce a s úsměvy
prožívejte celý rok 2020.
To vám přeje
Karla Černochová

PF 2020
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Seznamte se
Téměř v úplném závěru roku jsme v našem kolektivu přivítali
slečnu Andreu Potočiarovou, která nastoupila 16. prosince na
pozici administrativní pracovnice. Kromě kancelářské práce se
bude Andrea podílet na vytváření tohoto časopisu a pořizování
fotodokumentace.
Jak se jí u nás líbí?
V Domově se mi moc líbí. Pracovala jsem tady už před časem na
jiné pracovní pozici, na rok jsem si ‘‘odskočila‘‘ jinam, ale dostala
jsem příležitost se sem vrátit a jsem za to moc ráda. Bylo mi
smutno 😊 Vrátila jsem se do známého pro mě příjemného
prostředí.

Podzimní plody
1. října
Oba oslovení uživatelé jsou
velkými milovníky přírody, jelikož
vyrůstali na venkově. Při oslovení
zda se zúčastní posezení a výroby
podzimní výzdoby bez váhání
souhlasili. Pustili jsme se do sběru
kaštanů, ořechů, žaludů a šípků.
Oba senioři neskrývali nadšení a
radost z krásného dne a aktivit,
které nás čekají. V úterý brzo ráno
venku převládalo sychravé, chladné
počasí, z toho důvodu bylo zapnuto ve skleníku topení, které krásně hřálo nejen na celé tělo ale
hlavně na dolní končetiny. Při vstupu do skleníku, jsme si všimli, že oči obou zúčastněných pohlížely
na všechny strany, aby co nejvíce zachytily všechny předměty a hlavně různorodost barev.

4

A tak tu žijeme …

Na první otázku co je při vstupu nejvíce
zaujalo, prohlásil p. Kohl, že ten pořádek,
harmonie barev na stole s připravenými
plody. Paní Lyskovou zase zaujaly visící
vazby různých travin a kytek. Společně
jsme se přivítali u podzimního posezení a
domluvili jsme se, že každý bude mít svůj
prostor na povídání. Jako první se ujal
slova p. K. a zavzpomínal na dětská léta,
kdy mu sourozenci vyhotovili draka, ale pouštěl
si ho sám nebo s kamarády. Na tento popud jsme
jako první společnou práci začali vyrábět
z nachystaných přírodnin a papíru malého draka,
kterého si pak oba uživatelé pojmenovali. P. Kohl
mu dal jméno po delším rozmýšlení Jurášek a p.
Lysková okamžitě odpověděla, že její drak se
jmenuje Alfons. Další činnost byla výroba
podzimního skleněného válce pomocí vrstvení
přírodnin. Oba uživatelé obírali šípky, loupali kukuřici, čistili žaludy a kaštany. Po částech vrstvili do
skleněného válce a na úplný vršek se naskládaly květy levandule a 1 malé jablíčko. Z této vazby byli
oba velmi překvapení, jak hezky to vypadá. Po ukončení této vazby, jsme oběma uživatelům podaly
krájecí prkénko a nožíky a v ošatce na ně čekaly lesní hříbky, hlavně praváci, které oba nakrájeli na
sušení. Nakonec uživatelé nalouskali ořechy. Během těchto činností oba uživatelé průběžně hovořili
o prožitcích z dětství: co jedli, jak se bavili, jak si hráli, co na podzim sklízeli, zavařovali.
Celá hodina uběhla velmi rychle, jelikož
byla zábavná a pestrá. Společně jsme se
rozloučili podáním ruky, popřáním
hezkých dnů. P. Lysková si přála umístit
svého Alfonze u jejího pokoje na
chodbu i s podzimní skleněnou vazbou
a p. Kohl taktéž umístil svého Juráška na
chodbě naproti dveří jejich pokoje. Oba
uživatelé velmi děkovali, za příjemné
posezení ve velmi útulném prostředí.
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Masáže studentů
3. října navštívili uživatele našeho Domova studenti Střední školy Odry z 2. ročníku oboru
Rekondiční a sportovní masér. Masáže jsou za poplatek, ceny jsou lidové.

Ceník
záda

15 min

30,- Kč

šíje

10 min

20,- Kč

záda + šíje 20 min

50,- Kč

ruce

10 min

20,- Kč

nohy

20 min

40,- Kč

Studenti budou do Domova docházet pravidelně 1x za měsíc. Doba, po kterou se masáž provádí je
přizpůsobena zdravotnímu stavu a přání klienta.

Týden v sociálních službách
Ve dnech 7. až 13. října proběhl Týden v sociálních službách.
Náš Domov ho zahájil akcí pro naše uživatele. 8. října přijel potěšit naše uživatele harmonikář.
Uživatelé se sešli v Tančírně a v pohodové atmosféře si poslechli a zazpívali s Ing. Piskořem, který
náš
Domov
pravidelně
navštěvuje, a uživatelé jeho
písničky většinou už znají.
Hned následující den otevřel
Domov své brány veřejnosti a lidé
si přicházeli prostory Domova
prohlédnout a informovat se o
podmínkách přijetí. Odpoledne se
konala přednáška pro neformálně
pečující.
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10. října, v rámci Týdne v sociálních
službách, uspořádal Domov Odry
turnaj v ruských kuželkách, při
kterém poměřily své síly družstva
z různých domovů pro seniory.
Pozvání přijali: tým Domova Korýtko
z Ostravy, který přijel ve svých
„sportovních“ dresech, Domov
Letokruhy, p. o. z Budišova nad
Budišovkou a Domov Vítkov p. o. Než
začalo samotné klání, hráči se
vzájemně srdečně přivítali, neboť se
už někteří poznali na turnaji, který se konal v červnu v Domově Korýtko.
Paní ředitelka zahájila turnaj svým
úvodním slovem a Dita Chudá
připomněla všem hráčům pravidla hry.
Hrálo se na šest kol a hodnotilo se ve
dvou kategoriích – týmy a jednotlivci.
Za každý tým soutěžili tři hráči. Náš

Domov reprezentovali pan Grich Valentín, Hejdušek
Václav a paní Jochcová Anna.
První kolo přineslo hned několik „desítek“, které
povzbudily především naše hráče, protože pro tuto
chvíli se ujali vedení. Ještě v dalších kolech pan Grich
držel krok s těmi nejlepšími, ale závěrečné kolo
rozhodlo ve prospěch hráčů z hostujících zařízení.
Přesto se naši senioři mohli těšit z 3. místa v týmech.
Druhé místo obsadili hráči z Domova Letokruhy a hlavní cenu turnaje v podobě dortu ve tvaru
kuželky si odvezl tým Domova Korýtko. Velké změny nečekaly na hráče ani v umístění za jednotlivce.
Druhé a třetí místo obsadili hráči z Domova Korýtko, pan Horáček a Baďura. Vítězem za jednotlivce
se stal pan Bičiště z Domova Letokruhy. Paní ředitelka odměnila výherce dárkovým balíčkem.
7
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Nezapomnělo se však ani na ostatní hráče. Všichni zúčastnění senioři dostali medajle, které vyrobily
z keramické hlíny šikovné ruce našich uživatelek.
Během celého turnaje panovala
v Tančírně veselá nálada a z hráčů
sršelo nadšení ze hry. Všichni si
sportovní dopoledne pochvalovali,
vzájemně si ho užili, popovídali si, a
nikomu se nechtělo rozejít do svých
Domovů. Při loučení Domov Vítkov
slíbil, že nás na oplátku pozvou do
Vítkova na turnaj ve hře „Člověče,
nezlob se“.

O tom, že se účastníkům turnaje z jiných Domovů u nás líbilo, svědčí článek uveřejněný ve Zpravodaji
z Domova Korýtko:
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Zápis z porady uživatelů
konané dne 11., 14. 10. 2019
Porada se týkala těchto bodů:
1. Ředitelka v prvním bodě, sdělila všem přítomným uživatelům, že jsme získali potřebné finance a
budou tedy probíhat naplánované práce. Na budově ,,Kuchyň“ v 1. patře na chodbě se bude dělat
požární hydrant. Venku se bude měnit zámková dlažba, budou probíhat nátěry balkónů, plotů, teras.
U budovy,,Domek“ byl vybudován nový chodník, kde bude doděláno i zábradlí. Na budově ,,Vila“
v prostorách půdy se bude dělat nová kotelna za 500tis. Kč, v plánu je také výměna dveří za požární,
dále lepení ochranných pásů, bude zakoupena sprchovací židle Carino 108 tis. Kč. Již byl zakoupen
zvedák přímo s váhou 89 tis. Kč. U budov ,,Vila“ a ,,Domek“ se upravilo okolí pro kontejnery, kde
budou ještě nasazeny květiny. Jsou objednané nové postele, které jdou spustit až na zem, objednané
jsou také noční stolky s jídelní deskou, antidekubitní matrace s kompresorem, polohovací křesla.
Oslovujeme také obce a různé sponzory, aby nám přispěly. Od obcí jsme získali 99 tis. Kč a od dárců
153 tis. Kč. Za tyto finance nakupujeme potřebné vybavení, nebo platíme zábavné akce pro
uživatele.
9
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2. bod věnovala ředitelka stravování. Informovala uživatele o zavedení ½ porcí oběda, pokud je
někdo s tímto nespokojen, může si navrátit oběd celý. Ředitelka také připomněla uživatelům, že si
mohou stravu odhlásit i když jsou v Domově a jídlo jim třeba nechutná. Probíhají také pravidelné
stravovací schůzky, kde mohou uživatelé sdělit co jim nechutná, nebo naopak co by chtěli uvařit.
3. V dalším bodě se ředitelka věnovala zábavě v Domově. Sdělila, že se uskutečnil Týden sociálních
služeb v rámci, kterého proběhly tyto akce: posezení s harmonikářem, Den otevřených dveří,
pořádali jsme turnaj v ruských kuželkách, kdy naši 3 uživatelé reprezentovali Domov, turnaje se
zúčastnili uživatele z Domova v Budišově, Vítkova a Ostravy. Všichni účastníci turnaje podávali
výborné výkony. Nejlepším hráčem byl uživatel z Budišova a nejlepším družstvem tým z Ostravy.
Moc se jim u nás líbilo. Pokud chybí nějaká aktivita, sdělte to a my se budeme snažit přáním vyhovět.
Ředitelka také zhodnotila Zahradní slavnost, která proběhla v srpnu. Uživatelům sdělila, že se bude
konat Canisterapie, muzikoterapie a další akce. Uživatele informovala o nové modlitebně, která je
zařízena s náboženskými předměty, kde se návštěvníci mohou pomodlit. Budou dušičky, pokud bude
mít někdo zájem se podívat na hřbitov, ať sdělí animačním pracovnicím.
4. Ředitelka hovořila o režimu dne, kdy je vše v režii uživatelů. Jak budete trávit den, záleží na Vás,
vy si určujete, kdy budete vstávat nebo půjdete spát. Pokud chce někdo mít jídlo později, je potřeba
se domluvit s personálem, v některých věcech nás limitují provozní omezení nebo počet personálu,
např. nelze zajistit koupání pro více lidí v určitý den a čas, jelikož jsme omezeni kompenzačními
pomůckami a personálem, musíme se domlouvat a plánovat. Většinou máme 2lůžkové pokoje, je
důležité brát ohled na spolubydlící, být navzájem tolerantní, na všem se domlouvat. Navzájem byste
se neměli omezovat ve svých právech. Spolubydlící by se neměli rušit navzájem, noční klid je od
22hod. – 6 hod. Při sledování TV můžete používat sluchátka, nebo se dívat na TV v jídelně. Na pokoji
si můžete uzamknout trezor, skříň, můžete si zamknout pokoj. Máte možnost si uložit finance u
sociálních pracovnic. Při večerním odchodu z budovy je Vám k dispozici k zapůjčení klíč od hlavních
dveří, které se v noci zamykají. Můžete využívat všechny společenské prostory v Domově k posezení
se svými návštěvami.
5. V dalším bodě ředitelka hovořila o právech a povinnostech, které jsou uvedeny ve smlouvě, jsou
také vyvěšeny na nástěnkách. Pokud chcete něco vysvětlit, zeptejte se. Mnoho informací najdete v
Informacích o pobytu. V Domově můžete mít také své vlastní elektrospotřebiče, musí se však u nich
provést elektrorevize, revizi si hradí uživatel ze svých prostředků, nemusí být u mobilních telefonů.
Máte povinnost také umožnit kontrolu pokoje například při inventurách, opravách, revizích a jiných
mimořádných situacích. Máte právo nahlédnout do své dokumentace (individuálního plánu, sociální
a zdravotní dokumentace). Vy určujete, komu můžeme podat informace o Vás. Kouření je povoleno
venku nebo v kuřárnách. Na pokojích a v ostatních prostorách se kouřit nesmí. Máte právo podávat
stížnosti, podněty, připomínky. Pokud se vám něco nelíbí, řekněte to ihned, snažíme se, aby se vám
tady dobře žilo. Personál za vás nesmí dělat to, co ještě zvládnete sami. Při péči je důležité
spolupracovat s personálem.
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6. Ředitelka hovořila o personálu, v letošním roce máme 10 nových zaměstnanců. Nyní je vysoká
zaměstnanost a o tuto práci není takový zájem. Od nového roku bude personál rozdělen na budovy
a už se nebude střídat na všech budovách. Personál má zakázáno přijímat jakékoliv dary, nesmí si
vzít čokoládu, kávu atd. není to etické. Můžete dát dar domovu na základě darovací smlouvy.
7. Ředitelka informovala uživatele o změně vysílání a signálu u televizních přijímačů. Budou se
kupovat set-top-boxy, televize. Je to finančně náročné, je vypsán dotační titul. Dále informovala o
konání potravinové sbírky. Potraviny putují do potravinové banky a poté jsou přerozdělovány
potřebným lidem v těžké životní situaci. Můžete se zapojit a přispět financemi, za které nakoupíme
potraviny. Opět bude probíhat projekt Ježíškova vnoučata, pokud máte přání, nahlaste personálu.
Ředitelka informovala, že animační pracovnice udělaly krásnou podzimní výzdobu, máme i hmyzí
domeček. Kdo ho chce vidět a potřebuje doprovod, řekne si personálu, taktéž, kdo chce doprovodit
do modlitebny. Ředitelka také připomněla všem uživatelům, že mohou přispět do našeho časopisu.
Poruchy hlásit personálu.
Kdykoliv můžete pro p. ředitelku vzkázat, pokud s ní chcete mluvit.
8. Blíží se vánoce, v plánu jsou vystoupení dětí, pečení cukroví a perníčků, příprava vánoční výzdoby
a přáníček.
Ředitelka se zeptala, zda má někdo nějaký dotaz nebo připomínku (Oslovovala jednotlivě uživatele,
zda je vše v pořádku).
Paní Černochová poděkovala personálu za krásné akce a za výlet do ZOO.
Paní Planková sdělila, že na oběd bývají často studené přílohy.
Ředitelka sdělila, že informaci předá kuchařkám, zjistí proč a určitě dojde k nápravě.
Paní Fardová řekla: „ Dobré jídlo, dobře spíme, máme se tu dobře.
Pan Derka sdělil, že v neděli na snídani je pokaždé vánočka, nebo bábovka. Nemá to rád, raději by
měl chleba s máslem.
Ředitelka sdělila, že to bude řešit s vedoucí stravování.
Pan Kohl sdělil, že když se ráno vstává, tak pečovatelky otevírají okna a někdy odejdou, protože je
volá jiná pracovnice a bývá tak velmi chladno.
Ředitelka sdělila, že to bude řešit s vedoucími pracovníky.

P. Miková chce vidět hmyzí domek – informovány PSS animační, doprovodí p. Mikovou.
Ostatní uživatelé neměli žádné připomínky, jsou spokojeni s péčí.
Paní ředitelka všem uživatelům popřála hezký den.
Zapsala: Kotasová Dagmar, sociální pracovnice
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Pečení brambor
Podzim už barví listy do červených a žlutých tónů a sluníčko 14. října z posledních sil prohřívá
vzduch. Vyrážíme tedy na zahradu posedět si při ohni a čekáme, až bude dost horkého popela,
abychom si mohli upéct brambory ve slupce. Zatím co čekáme, až bude dostatek popela, povídáme
si o podzimu.
S podzimem se váže několik zvyků a
tradic:

Pouštění draků
Již ve staré Číně lidé pouštěli draky,
aby se přiblížili Bohu. Později je
meteorologové používali k tomu, aby
zjistili, jaké bude počasí. U nás v České
republice jsou draci jasně spojení
s podzimem a snad v každé vesnici či
městě se pořádají drakiády, kde se malí i velcí předhánějí nejen v tom, kdo bude mít krásnějšího
draka, ale také v tom, komu doletí nejvýš.

Posvícení
Posvícení v Čechách, na Moravě hody.
Slaví se především na vesnicích, aby lidé
tímto způsobem oslavili ukončení
zemědělských prací. Původní význam
posvícení ale souvisí, jak také vyplývá ze
samotného názvu, s posvěcením
místního kostela a slavilo se každoročně
na jeho výročí. Světské pojetí posvícení
vychází z praktické stránky věci – vše
potřebné k pořádné oslavě už je sklizeno
a zpracováno – ovoce ze stromů, mák či mouka – teď už jen zbývá napéct posvícenské koláče a
hodovat.

Dušičky
O Dušičkách vzpomínáme na ty, kteří již mezi námi nejsou. Chodíme na hřbitov a zapalujeme svíčky,
pokládáme věnce či květiny. Traduje se, že v noci na Dušičky mají bohoslužbu právě duchové.
12
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Málokdo však ví, že naše evropské Dušičky jsou předobrazem amerického Halloweenu. Dříve se totiž
i u nás (např. v Podkrkonoší) chodilo po vesnicích ve strašidelných maskách.

Lampiony
Na podzim se začíná brzy stmívat, což je skvělá příležitost pro
lampionové průvody. Stejně jako draci i lampiony mají svůj původ
v Číně. Tam se dodnes používají při velkých oslavách, Číňané mají
dokonce svůj svátek lampionů.

A připomeňme si i některé podzimní pranostiky:







Jsou-li ještě na podzim bouřky, neuhodí brzo mrazy.
Kdo na podzim šetří, toho zima nevyhladoví.
Je-li mnoho žaludů, přijde dlouhá a tuhá zima.
Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu.
Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.
Jaký listopad, takový březen.

Klub vaření
15. října na Staré kuchyni a 23. na Vile v jídelně se uživatelé pustili do přípravy bramborových
placek. Oloupané brambory senioři nastrouhali, přidali k nim vejce, mouku, trochu mléka (aby těsto
nehnědlo), česnek, majoránku a špetku soli a pečlivě zamíchali. Při smažení si uživatelé povídali a
vzpomínali na domácí kuchyni. Bramboráky se uživatelům opět povedly. Uživatelé nabídli
bramboráky k ochutnání i stážistům, které právě ředitelka prováděla po Domově. Všem moc
chutnaly.

13

A tak tu žijeme …

Canisterapie
18. října přivítali uživatelé paní Irenu Levovou s fenkou švýcarské ovčáka Rút. Senioři si Rút hladili,
přivazovali jí na krk šátek a kartáčovali ji. Canisterapeutka si pro ně připravila i další překvapení.
V plátěném pytlíku nahmatali
předměty, které podle hmatu
museli určit. Někteří si vyzkoušeli i
složit
jednoduché
puzzle
s motivem zvířete. Nejvíce se však
všichni těšili na polohování, kdy se
mohou k pejskovi přitisknout a
nechat na sebe působit „psí
teplo“. Všichni si společnou
canisterapii užili. Rozloučit se
s Rút nemuseli na dlouho, protože
paní Levová přišla s fenkou opět 5.
listopadu a navštívila uživatele
individuálně přímo na pokojích.
Paní Irena k nám dochází jako dobrovolnice, za což jí moc děkujeme.

Luštěte s námi
Pokuste se nejprve najít logickou souvislost mezi prvními dvěma slovy. K dalšímu slovu pak doplňte
chybějící slovo podle stejné logické souvislosti. Řešení najdete na předposlední straně tohoto
časopisu.
1. Znojmo a okurky, Krušovice a ____________
2. Buk a bukvice, dub a ____________
3. Bramborák a majoránka, štrúdl a ____________
4. Krkonoše a Sněžka, Beskydy a ____________
5. Slepice a hejno, psi a ____________
6. Úzký a široký, smutný a ____________
7. Kočka a kotě, ovce a ____________
8. Programátor a počítač, pilot a ____________
9. Auto a volant, loď a ____________
10. Králík a králíkárna, kůň a ____________
11. Svátek matek a květen, Mikuláš a ____________
14
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Turnaj v ruských kuželkách
24. října se odehrálo v Tančírně předposlední kolo celoročního turnaje v ruských kuželkách.
V tomto kole změřilo své síly deset hráčů. Všichni se vzájemně povzbuzovali a nálada byla výborná.
Třetí místo tentokrát obsadil pan Grich Valentín s 34 body. Druhé místo patřilo hned dvěma hráčům,
a to: paní Jaklové Štěpánce a Lyskové Otilii. 40
bodů v tomto kole nasbíral a první místo
obsadil pan Hejdušek Václav. Panu Hejduškovi
se od počátku svého začlenění do našeho
kuželkářského týmu velmi daří a věříme, že
naše ostřílené hráče v příštím
roku
pořádně
potrápí.
Výhercům blahopřejeme a
všem hráčům přejeme hodně
v dalších kolech.

Návštěva místního hřbitova
1. listopadu jsme se vypravili na místní hřbitov. Uživatelé s sebou přinesli květiny, zapálili svíčku
a zavzpomínali na své blízké, s kterými se již museli rozloučit. Na zemřelé vzpomínáme i v Domově –
na každé budově plápolá svíčka, zdobíme i pietní
místo na zahradě Domova
Dušičky jsou jeden z nejdodržovanějších svátků
v České republice. České Dušičky stojí na
křesťanských základech, přesto se k nim hlásí
řada nevěřících, kteří každý rok přijdou na
hřbitov položit svíčku a květiny. Ty symbolizují
vítězství života nad smrtí a více věčný život za
prahem smrti. Nejsou to však jediné symboly
Svátku zesnulých. V některých částech republiky se například dosud připravuje zvláštní pečivo z bílé
nebo tmavé mouky ve tvaru kostí. K zanikajícím folklórním tradicím patří i pití zvláště ledového
mléka, které má symbolicky ulehčit zesnulému od plamenů očistce. Do lamp se dříve také přidávalo
máslo, aby si zesnulí, kteří mají z očistce den volna, mohli pomazat popáleniny.
15
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Overball s dětmi z MŠ
„Podzime, podzime, už zase nosíš deště,
pěkně tě prosíme, počkej chvíli ještě.“

Ve středu 6. listopadu jsme měli
v našem Domově milou návštěvu –
z mateřské školy přišly děti v doprovodu
paní ředitelky Kateřiny Žůrkové a paní
učitelky Evy Eislerové, aby si zahrály
s overbally, ale také si popovídaly, hádaly
hádanky, plnily různé úkoly, které si pro
ně připravila sestřička Dita Chudá.

A jako vždy byly děti plné elánu, radosti a
hravě vše zvládaly. A my babičky a dědeček pan
Hejdušek, který do MŠ na Pohořské ulici dlouhá
léta přivážel obědy (jako řidič školní jídelny)

jsme měli co dělat, abychom jim stačili.
Ale smíchu bylo až až a při závěrečném
klání s míčky, všechny skončily tam, kde

měly a nastal čas na malé pohoštění a
rozloučení.
Děti jsou tím největším darem, který máme, a
proto jsme šťastní, když přijdou. Už se moc
těšíme na to, až je opět přivítáme. A bude to
brzy – na Mikuláše!
Karla Černochová
16
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Muzikoterapie
13. listopadu přijel do Domova Ing. Vařák Luděk s muzikoterapií. Ta se již stala běžnou součástí
aktivit pro naše seniory v Domově. Uživatelé tak mají příležitost uvolnit se a načerpat novou energii
za zvuků relaxačních tónů koshi zvonkohry, flétny či tibetských míst. Poté, co „poslechová část“
muzikoterapie skončí, dostanou senioři do
rukou různá chřestidla a zvonky a podílejí se
na vytváření nové vlastní melodie. Největší
pozornost si u našich uživatelů získaly
tibetské mísy, které přicházejí ke slovu na
závěr muzikoterapie. Jedná se o tradiční
nepálský nástroj, na který se hraje dřevěnou
paličkou. Kroužením paličky kolem okraje,
mísa vyluzuje vibrační zvuk, který působí
velice harmonicky a klidně.

Prodej textilu
V pátek 15. listopadu navštívil náš Domov prodejce
textilu. Uživatelé si tak mohli v pohodlí Domova
nakoupit potřebné oblečení.

17
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Výtvarný klub
15. a 25. listopadu
I když advent začne až za
čtrnáct dní, je třeba se na něj
předem připravit. Iveta přinesla
našim šikovným seniorkám
slaměný korpus věnce, větvičky
jehličnanů, šišky, barvu, vazací
drát, pytlovinu a další materiál.
Paní Jaklová loupala šišky, paní

Černochová natírala jejich konečky bílou barvou, aby
vypadaly zasněženě a paní Gabrhelíková tavnou
pistolí vše lepila ke korpusu. Jejich pílí za malou
chvilku vznikly kromě adventního věnce další pěkné
dekorace.
Výrobky byly nafoceny a odeslány do soutěže
„Senioři mezi námi – Podzim 2019“ pořádané firmou
Mareti – CZ s. r. o. I když jejich výrobky nevyhrály,
umístily se mezi 20 nejlepších, což je krásné. Navíc není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Každá
z uživatelek obdržela dárek – kosmetický balíček.

Pěvecký klub
Uživatele zpívání velmi baví a díky
dobrovolnici paní Mergentalové si jej
mohou užívat vždy ve čtvrtek, 2x do
měsíce. Ve čtvrtek 21. listopadu
probíhal pěvecký klub na Domku a
uživatelé si za doprovodu kláves s chutí
zazpívali známé písničky.

18
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Pravidelně na stránkách časopisu připomínáme tradice a zvyky spojené s Vánocemi. Víte ale,

kdo byla svatá Kateřina
Víte, jakou má spojitost s adventem a jaké tradice a zvyky se v tento den dodržovaly? Pojďme si
je připomenout.
Tak jako jiné svátky, má i tento náboženský podtext. Pokud
tedy chceme poznat tajemství svaté Kateřiny, musíme se vrátit
do hluboké minulosti. Narodila se totiž někdy kolem roku 290
v egyptské Alexandrii. Byla to prý velmi krásná a moudrá
křesťanka, dcera krále. Podle legendy se prý snažila přesvědčit
egyptského krále, aby se stal věřícím, což se jí však nepodařilo.
Ten jí místo toho nabídl sňatek. A protože si dovolila nabídku
císaře odmítnout s odůvodněním, že svůj život zaslíbila Ježíši,
čekal ji trest. Rozzlobený císař Kateřinu uvěznil, trápil ji hladem
a myslel si, že ji dostane na kolena, ale ona se ani tehdy
nezlomila. V zápalu zloby nechal pro ni vyrobit kolo s hřeby a
chtěl na něm Kateřinu za trest mučit. Jenže Bůh seslal z nebe
blesk a mučící kolo se rozpadlo. Císař se však nenechal zastavit
a nechal Kateřině setnout hlavu. Když se tak stalo, traduje se, že jí při popravě netekla krev, ale
mléko. Po popravě byly její ostatky uloženy v klášteře vysoko v horách nedaleko Sinaje.
Po své smrti se Kateřina stala patronkou mladých dívek, studentů, mlynářů, ošetřovatelek,
univerzit (mimo jiné i té Karlovy v Praze nebo Sorbonny v Paříži), umělců, knihtiskařů, vědců a
umírajících. Byla také ochránkyně řemesel. Je jedním ze 14 světců, kteří pomáhají lidem v nouzi.
Jejím symbolem je kolo, na němž měla být umučena.
Svatá Kateřina byla v minulosti velmi uctívaná. Na oslavu svátku svaté Kateřiny si u nás potrpěl
Karel IV., který nechal Kateřině na Karlštejně postavit kapli. Svatou Kateřinu začíná oslavovat
předadventní čas. V tento den lidé začínali velký předvánoční úklid (a to proto, aby do první adventní
neděle bylo vše čisté a uklizené). V tento den také děvečky a čeleď dostávali vyplacenou svou roční
mzdu, a také se mohli ze smlouvy vyvázat nebo naopak novou smlouvu uzavřít.
Vzhledem k tomu, že měla být Kateřina umučena kolem, nesmělo se 25. listopadu po celý den
pracovat s ničím, co mělo kolo. Zakázaná byla nejen práce s trakařem, vozem a povozem, ale i s
kolovratem. Povolena nebyla dokonce ani práce ve mlýně. Po svaté Kateřině pak nastalo období tzv.
přástek, kdy lidé na kolovratech začali zpracovávat len.
Podle pověstí se na svatou Kateřinu otevírá temné období, jež je spojeno s výrazně delší nocí a
sílícími čarodějnými silami. Lidé se před nimi chránili tím, že česnekem na dveře malovali kříž. Pro
posílení ochrany před temnými silami ho přidávali i do pokrmů.
https://primanapdy.cz/clanek-2724
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Turnaj v ruských kuželkách
26. listopadu se odehrálo další kolo
celoročního
turnaje
v ruských
kuželkách. Dnešního kola se zúčastnilo
jen 8 hráčů, nechyběli však hlavní favorité. Výsledky
hráčů byly velmi vyrovnané a to se také promítlo ve
výsledcích. Na bedně vítězů byla totiž dnes pořádná
tlačenice, vešli se tam všichni hráči . Nejvíc místa na
svém 3. stupni měla pro sebe paní Lysková, která nahrála
30 bodů. Druhé místo patřilo dvěma hráčům, a to paní
Gabrhelíkové Vlastě a paní Jaklové Štěpánce za 33 bodů.
Z vítězství se tentokrát radovalo 5 hráčů, a to: Grich
Valentín, Havlíčková Zdeňka, Jochcová Anna, Miková
Františka a pan Hejdušek Václav. Všichni nahráli 34 body. Věříme, že výsledky dnešního kola potěšily
všechny hráče. Blahopřejeme všem a přejeme hodně štěstí v závěrečném prosincovém kole, které
bude určitě velmi napínavé.

Klub vaření
28. listopadu
Jablka patří v našich končinách k ovoci, které každému chalupářovi na podzim dozrávají na
zahradě a v této době již je má urovnané v bedýnkách ve sklepě. Právě proto jsme pro dnešní klub
vaření, který se konal v jídelně na Staré
kuchyni, jsme vybrali recept na jablečné
lívance. Uživatelé jablka oloupali a
nastrouhali. Z mléka, vejce, hladké mouky a
prášku do pečiva udělali těsto. Přidali do něj
cukr a špetku soli a po důkladném
promíchání přidali nastrouhaná jablka.
Zatímco se lívance smažily, seniorky
připravily cukr smíchaný se skořicí na
obalování lívanců. Lívance se jako obvykle
povedly a uživatelé si na nich pochutnali.
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Výtvarný klub
Dnes už není tolik běžné jako ještě před pár
lety, kdy jsme rozesílali příbuzným a známým
pohlednice se zasněženou krajinkou či zátiší se
svíčkou a vlašskými ořechy. V dnešní době už
poštovní schránky zejí prázdnotou a přání nám
přijde textovou zprávou do mobilního telefonu.
Je škoda, že pohlednice dnes už většinou bývají

jen nostalgickou vzpomínkou.
My se držíme tradice a tak se naše
seniorky 2. a 3. prosince pustily do
práce a vytvořily pěkné vánoční
přání, které jsme následně rozeslali
našemu zřizovateli a firmám, se
kterými
během
roku
spolupracujeme.

Čertovská besídka
Ve středu 4. prosince přišly děti z MŠ
Čtyřlístek na ulici Pohořská uživatelům
připomenout, že brzy bude městem chodit
Mikuláš v doprovodu čerta a anděla. Pro naše
seniory si připravily pásmo písniček, básniček a
tanečků a také „čertovskou scénku“, v které
samozřejmě nakonec dobro zvítězilo nad zlem.
Po besídce se mnohé děti běžely přivítat
s babičkami a s dědečky a předaly jim
21
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vlastnoručně vyrobené dárečky. Uživatelům
se besídka moc líbila a potěšila je příležitost
vidět se s dětmi, s kterými se pravidelně
vídají při společných aktivitách.

Odkud se vzala tradice Mikuláše a
čerta?
Mikuláš k nám dorazil ve 13. století
z Německa. Bylo to právě v Porýní v 10.
století, kde se Mikuláš objevil v klášterních
školách vůbec poprvé. V rámci chlapeckých
biskupských her každý rok jeden z žáků nosil biskupskou berli, s níž byl svatý Mikuláš zpodobňován
nejčastěji. Svátek se však ustálil až od třináctého století. Chlapec s berlí měl za úkol kárat zlobivé a
odměňovat hodné. K Mikuláši si později připojili dva pomocníci v podobě čerta a anděla.
Nutno však říct, že kult svatého Mikuláše je ve skutečnosti mnohem starší. V průběhu dvou století
(po jeho smrti) se rozšířil po celé řecké církvi, aby se následně rozšířil do slovanských zemí. Nejvíce
ho přitom uctívali v Rusku, kde je od 8. století patronem země. Povědomí o Mikuláši mají i v Itálii,
kam italští piráti v jedenáctém století přinesli jeho ukradené ostatky. Ty jsou dodnes uloženy
v bazilice v Bari.
https://primanapady.cz/clanek-2748-cert-a-mikulas
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Klub vaření
Ve čtvrtek 5. prosince se uživatelé
v jídelně na Vile pustili do pečení prvního
vánočního cukroví, perníčků. Z hladké
mouky, cukru, medu, vajec, sody a koření
zpracovali těsto, které rozváleli a formičkou
vykrajovali vánoční motivy, které pokládali
na plech vyložený pečícím papírem.

Po vytažení z trouby senioři perníčky potřeli
rozšlehaným vejcem. Perníčky se obvykle pečou
s předstihem, aby do Vánoc změkly. Ty naše stihly
pouze vychladnout a poté už se přistoupilo ke
konzumaci. Vždyť cukroví bude na Vánoce dost!

Turnaj v ruských kuželkách

V úterý 10. prosince se odehrálo finálové
kolo v ruských kuželkách, které přineslo
napínavé okamžiky a zvraty. I když se zdálo, že
náš ostřílený hráč Valentín Grich má vítězství
v kapse, paní Havlíčková překvapila všechny
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hodem, který měl hodnotu 50 bodů.
Tím srovnala skóre za všechny měsíce a
o vítězi musel rozhodnout rozstřel,
kterým potvrdila své vítězství paní
Havlíčková. Na pana Gricha tedy čekala
medajle a diplom za druhé místo. Ze
třetího místa celoročního turnaje se

radovala paní Jochcová Anna, která
v průběhu roku nasbírala 413 bodů.
Kromě vítězů se radovala z diplomu a
dárkového balíčku i paní Mikušková
Františka, kterou paní ředitelka odměnila
coby nejstarší účastnici turnaje.
Gratulace patří tentokrát nejen vítězům, ale
všem hráčům za jejich nadšení, s kterým
bojovali v kuželkovém turnaji po celý rok.

1.
2.

Havlíčková Zdeňka

Grich Valentín

426 bodů

3.
Jochcová Anna

426 bodů

413 bodů
4.

Jaklová Štěpánka

403 bodů

5.

Gabrhelíková Vlasta

401 bodů
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Adventní koncerty
Zpívání koled se studenty
11. prosince
Na adventním věnci jsme již zapálili dvě
svíčky a v Domově vrcholí předvánoční
nálada. Jako první, kdo v tomto období
přichází rozveselit a pobavit naše uživatele,
jsou studenti Střední školy v Odrách.
Koncert se tentokrát nekoná v Tančírně, ale
studenti obcházejí chodby na všech
budovách Domova a navštěvují obyvatele

našeho Domova i na pokojích. Senioři od
nich dostali přáníčka a také text koled, aby
si je mohli zazpívat se studenty společně.
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Hudební seskupení Spálov
Dalšími hosty, kteří nás navštívili
13. prosince, aby přinesli adventní
náladu do Domova, je Hudební
seskupení Spálov. Během jejich
vystoupení zazněla řada známých
písní a koled, které si uživatelé s chutí
s nimi zazpívali.

Vánoční besídka
18. prosince
Posledním předvánočním vystoupením byla
besídka žáků základní školy na ulici Komenská.
Mladší děti začaly scénkou z Betléma. Poté
předvedly pohádku O dvanácti měsíčkách.
Mezitím starší děti zazpívaly vánoční koledy a
písničky za doprovodu pana učitele na klávesy.
Své vystoupení děti obohatily ještě povídáním o
vánočních zvycích. Našim uživatelům se
představení moc líbilo, usmívali se a po celou
dobu zpívali s dětmi. Děti se s uživateli rozloučily
s vlastnoručně vyrobenými dárečky.
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Vánoční zvyky
Když se řekne slovo Vánoce, každý si pod tím představí něco jiného. Někdo se těší hlavně na
vánoční dárky, jiní na smaženého kapra ke štědrovečerní večeři anebo na pečení vánočního cukroví.
V některých domácnostech jsou vánoce především o klidu, sváteční atmosféře a zvycích. Je jich
mnoho a spousta z nich je již dávno zapomenuta. V některých rodinách se snad ještě rozkrajuje
jablko, lije olovo, vkládá šupinka pod polévkový talíř. Věděli jste však, že podle cibulových slupek lidé
zjišťovali, jaké bude příští rok počasí?
Postup byl jednoduchý. Stačilo 12
cibulových slupek, které se posolily. Ty
slupky, ve kterých se sůl rozpustila,
symbolizovaly deštivé měsíce, kde sůl
zůstala, předpovídaly měsíce suché.
Dalším dávným zvykem bylo třesení
stromkem. Tento zvyk byl určen
nesezdaným dívkám, které vybíhaly po
štědrovečerní večeři na zahradu, aby zatřásly jabloní nebo zlatým deštěm. Pokud se z nějaké strany
ozval psí štěkot, mohla dívka očekávat, že z toho směru pro ni přijde budoucí ženich.
Vánoční zvyky a tradice se dodržují po celém světě, nejen u nás. V Austrálii si lidé zdobí okna
vánočními pohlednicemi. Kdo jich má více, je pomyslným vítězem v sousedství. V Americe se Vánoce
slaví až 25. prosince a tradiční vánoční pokrm je krocan většinou s brusinkovou omáčkou. Krocan je
typický vánoční pokrm i v Anglii. Jako tečka po štědrovečerní večeři nesmí chybět tradiční pudink.
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Ten se připravuje během adventu a míchat ho chodí každý člen rodiny. Přitom vyslovuje svá přání.
Pudink z prášku? Na to zapomeňte! Potřebujeme na něj 600g hovězího loje, kandované ovoce,
strouhanou housku, zkaramelizovaný cukr, mouku, vejce, mléko, 200 ml koňaku, citrónovou kůru a
muškátový oříšek. Dobrou chuť!
https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/anglicky-vanocni-pudink.html

Andrea Potočiarová

Vánoční cukroví v Domově
V úterý 17. prosince se zaměstnanci sešli, aby napekli domácí cukroví. Kuchařky měly pro ně již
připraveno 14 druhů těsta. Pekly se: linecké cukroví, plněné ořechy, čajové pudinkové cukroví,
kokosové placičky, ořechová srdíčka, šlehačkové cukroví, foukané rohlíčky, florentýnky, vanilkové
rohlíčky, sádlové cukroví, šuhajky, košíčky,
vosí hnízda a kokosové kuličky. Po slepení a
nazdobení se cukroví plnilo do krabiček,
které se rozdělily mezi uživatele. Všem
uživatelům cukroví moc chutnalo.
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Silvestr
30. prosince
Úvodem jsme se přivítali u svátečně prostřeného stolu s výzdobou a surovinami na česnekovou
pomazánku. Domluvili jsme se, že si dáme kávu a během jejího popíjení si připravíme pomazánku na
jednohubky. Pan Videcký se pustil do loupání česneku a přitom vzpomínal, jak doma manželce
pomáhal v kuchyni. Pan Hrubý při krájení rohlíků
naopak řekl, že doma nic takového nedělával. Vše
kolem jídla dělala jeho manželka. Přesto mu tato
práce šla moc dobře a bylo vidět, že ho ta práce
baví. Pomazánku zamíchal pan Schilhab. Paní
Jaklová s paní Černochovou krájely salám a
papriku. Pan Hrubý se ujal i namazání rohlíků.
Společně jsme nachystali 3 talíře
jednohubek.

S bílým

vínem

moc

chutnaly. Povídali jsme si o dřívějších
silvestrovských oslavách. Čas nám
rychle uběhl a přišel závěr a s ním
malé překvapení - prskavky. Všichni
byli nápadem potěšeni a pobaveni.
Před rozloučením jsme si vzájemně
přiťukli a popřáli do nového roku.
Iveta Rašková

PF 2020
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Přivítali jsme
Gawlowská Jiřina

17. 10. 2019

Schilhab Alois

24. 10. 2019

Strýček Miroslav

28. 11. 2019

Strýčková Vlasta

28. 11. 2019

Němeček Vladimír

4. 12. 2019

Mikulová Ludmila

30. 12. 2019

Rozloučili jsme se

Šumská Anna

9. 10. 2019

Matúšů Alois

17. 10. 2019

Petráš Otto

21. 11. 2019

Chmelová Aurélie

21. 11. 2019

Malíková Ludmila

25. 11. 2019

Růčková Ludmila

15. 12. 2019

Fiurášková Marie

31. 12. 2019
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Pavlíková Marie
16. 10. 1948 – 71 let

Malinová Oldřiška
22. 10. 1929 – 90 let

Tomečková Libuše
24. 10. 1932 – 87 let

Blahopřejeme !!!

Petráš Otto
25. 10. 1942 – 77 let
31

A tak tu žijeme …

Chrástecká Marie
4. 11. 1930 – 89 let

Havlíčková Zdeňka
8. 11. 1930 – 89 let

Videcký Ladislav
21. 11. 1928 – 91 let

V prosinci si nikdo nepřál fotografii zveřejnit.
32

A tak tu žijeme …

Na co se můžete těšit
31. ledna 2020
Koncert „Zlatá léta 60“

11. března 2020

Tradiční společenský ples
Ples začne v 15,30h v Tančírně
O občerstvení a zábavu bude postaráno. Přijďte se s námi pobavit. Jste srdečně zváni.

26. března
Oslíkoterapie

14. května 2020
zájezd Farma Klokočov
.

Pojeďte prohlédnout si farmu, ochutnat sýry z tamní
sýrárny
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19. srpna 2020
Srpnová veselice
Tradiční zahradní slavnost, na kterou budou pozváni i Vaši příbuzní

Dále připravujeme
Vypadáš skvěle
Canisterapie, Muzikoterapie
termín bude upřesněn
Trénování paměti
každý druhý pátek
Mše
termíny jsou ve výtahu na každé budově

Vážení uživatelé,
přeji Vám všem do nového roku hlavně velkou kopu zdraví,
štěstí, spokojenosti, veselou mysl a dobrou náladu po celý rok
2020. Přeji Vám, ať je ten nový rok pro vás úspěšnější a lepší
než ten loňský, ať si ho užijete společně s námi při mnoha
společných akcích a zažijete spoustu příjemných chvil a skvělých
zážitků.
Jsem tu pro Vás
P. K.
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Luštěte s námi
Tajenka z minulého čísla: Pošta je buď zcela přeplněná lidmi nebo zavřená.
Děkujeme za správné odpovědi a
blahopřejeme paní Gabrhelíkové
Vlastě, která obdržela z rukou paní
ředitelky dárkový balíček.
Na poslední straně tohoto
časopisu je opět soutěžní křížovka.
Vyluštěnou křížovku odevzdejte
personálu do 31. března. Přejeme
hodně zábavy při luštění.

Správné odpovědi ze strany 14:
pivo, žalud, Lysá hora, smečka,
veselý, jehně, letadlo, kormidlo,
stáj, prosinec

Pokud nám chcete cokoliv sdělit – podnět, připomínku, stížnost,
- oslovte personál (budou Vám nápomocni) nebo
- napište to a dejte do schránky podnětů a stížností nebo
- zatelefonujte přímo ředitelce na tel. číslo 723 049 017 nebo
- mohou Vám pomoci Vaši blízcí či známí
Podněty i připomínky můžete podat i anonymně

Redaktor: Vyrubalíková Monika
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