A tak tu žijeme …

Domov Odry, příspěvková organizace
Hranická 410/56, 74235 Odry

A tak tu žijeme …

1
leden – únor
– březen

2020

A tak tu žijeme …

Obsah
Seznamte se ………………………………………………………………………………………………….
Pěvecký klub …………………………………………………………………………………………………
Čtení novin ……………………………………………………………………………………………………
Tři králové aneb Zjevení Páně ………………………………………………………………………..
Sen Table ………………………………………………………………………………………………………
Výtvarný klub ………………………………………………………………………………………………..
Trénink paměti ……………………………………………………………………………………………..
Filmový klub – Marie Terezie ………………………………………………………………………..
Snoezelen …………………………………………………………………………………………………….
Klub vaření ……………………………………………………………………………………………………
Turnaj v ruských kuželkách …………………………………………………………………………..
Zlatá 60. léta …………………………………………………………………………………………………
Ovocný salát, ovocné čaje …………………………………………………………………………….
Masopust ……………………………………………………………………………………………………..
Trénink paměti ……………………………………………………………………………………………..
Prodej textilu ……………………………………………………………………………………………….
Turnaj v ruských kuželkách …………………………………………………………………………..
Porada uživatelů ………………………………………………………………………………………….
Březen – báseň Karla Černochová ………………………………………………………………..
Jarní květiny …………………………………………………………………………………………………
Člověče, nezlob se ……………………………………………………………………………………….
Oslava MDŽ /Vypadáš skvěle/ ……………………………………………………………………..
Cvičení u televize …………………………………………………………………………………………
Klub vaření …………………………………………………………………………………………………..
Čtení novin ………………………………………………………………………………………………….
Křížem krážem aneb jak jsme cestovali ……………………………………………………….
Přivítali jsme ……………………………………………………………………………………………….
Rozloučili jsme se ………………………………………………………………………………………..
Narozeniny oslavili ……………………………………………………………………………………..
Informace k aktuální situaci v Domově………………………………………………………..
Na co se můžete těšit…………………………………………………………………………….……
Luštěte s námi ……………………………………………………………………………………….….
Soutěžní křížovka ……………………………………………………………………………………….

2

4
5
5
6
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
18
19
19
20
24
25
26
27
29
30
30
32
34
34
35
38
40
41
42

A tak tu žijeme …

Vážení uživatelé,
vítáme Vás v jarních dnech a přinášíme prostřednictvím našeho časopisu trochu
rozptýlení a zábavy. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci jsme v posledních dnech
zrušili společné aktivity a konání tradičního plesu se odsunulo na zatím neznámý termín.
Do časopisu jsme tedy zařadili zajímavosti o svátcích, které první čtvrtletí tohoto roku
přineslo a několik křížovek a osmisměrku, aby jste se nenudili v nastávajících dnech. Pevně
věříme, že se situace kolem koronaviru
brzy urovná a opět se budete moci
vidět se svými blízkými, po kterých se
Vám již určitě stýská.
Vaše redakce

Seznamte se
Na začátku roku jsme přivítali do našeho kolektivu tři nové pracovnice, a to:

Jako první se rozhodla posílit náš
tým zdravotních sester

Helena Dorazilová
Jak se jí u nás líbí?
„Jsem ráda, že jsem přijala práci zdravotní sestřičky
v našem Domově. Je to pro mě příjemně pomalý
rozjezd mé „pracovní kariéry“ po 10 letech
rodičovské dovolené. V příjemném kolektivu „ožiji“
a o to raději se večer vracím ke své rodince.“
S přáním hezkých dní
sestřička Helča
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15. ledna rozšířila „kuchyňský
tým“ nová pomocnice

Zuzana Matiová

Jak se jí u nás líbí?
„Líbí se mi tu moc. Je tu super
kolektiv, skvělá mistrová a mám
blízko do práce.“

Od 20. ledna pracuje na Vile nová
pracovnice v sociálních službách

Kateřina Kučerová
Jak se jí u nás líbí?
„Tuto práci jsem dělala již před mateřskou
a po jejím skončení jsem věděla, že bych
se k ní ráda vrátila. Když se mi naskytla
příležitost v Domově Odry, neváhala jsem
a opět se do toho pustila. Ráda pomáhám
seniorům, kteří mou péči potřebují.
Poznala jsem zde i dobrý kolektiv, který mi
pomohl v začátcích.“
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Pěvecký klub

Sotva jsme oslavili příchod nového
roku a už 2. ledna měli uživatelé
příležitost si zazpívat při doprovodu na
klávesy pod vedením dobrovolnice paní
Mergentálové. Uživatelé si dopolední
zpívání užili ve výborné náladě.

Čtení novin
V pátek 3. ledna se uživatelé sešli na Klepárně na Vile, aby se dozvěděli novinky z Novojičínského
deníku a následně je spolu probrali.
Jednou ze zpráv, kterou se v tomto čísle
mohli dočíst, bylo, že desítky lidí v Novém
roce zamířili na vrchol Javorníku.
Vzhledem k tomu, že na kopci který se klene
nad
Trojanovicemi,
Bordovicemi
či
Veřovicemi, bylo i trochu sněhu, klouzalo to.
To ovšem nevadilo zejména dětem, které
tak mohly některá místa sjíždět na bobech,
plastových lopatách či jen na igelitkách
naplněných sněhem.
Viditelnost na vrcholu hory byla natolik
dobrá, že kromě Radhoště nebo Lysé Hory
byl vidět také Praděd. Ti, co vyšli až v odpoledních hodinách, se na cestě zpět navíc mohli kochat
nádhernými scenériemi, které vytvářela krajina se zapadajícím sluncem.
Od roku 2013 byla lidem na vrcholu Velkého Javorníku (918m) zpřístupněna nová rozhledna.
Rozhledna je vysoká 26 m a po zdolání 106 schodů a za jasného počasí je z Velkého Javorníku možné
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vidět Lysou horu, Smrk, Kněhyni, Radhošť, Palkovické hůrky či Ondřejník. Ve směru na severozápad
je výhled na částečně odtěžený vrch Kotouč a Štramberskou Trúbu. Vidět jsou i města Frenštát pod
Radhoštěm, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Kopřivnice, za dobré viditelnosti Ostrava a Havířov.
Zdroj:
https://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/velky-javornik-byl-cilem-novorocnich-vyslapu-20200102.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velký_Javorník

Tři králové
aneb Zjevení Páně – 6. ledna
Svátek Zjevení Páně je totožný s vánočním svátkem Narození Páně. V obou jde o to, že se Bůh zjevuje
jako člověk, tedy jako narozené dítě. K nově narozenému dítěti Ježíši nejprve přiběhnou prostí
pastýři, o něco málo později dorazí i králové
– mudrci. Ti z pohybu a postavení hvězd
neomylně vyčtou, že se narodí velký král,
cestu jim ukáže nejjasnější hvězda.

Kdo byli tři králové?
Kašpar, Melichar a Baltazar. Původ jejich jmen není zcela znám, získali je až o mnoho let později.
Legenda tří králů se zrodila ve středověku s návazností na evangelium sv. Matouše. Evangelium
popisuje příchod mudrců v den narození Ježíše v Betlémě. Mudrcové přišli z východu, aby se
poklonili dítěti a přinesli mu dary. Narození velkého krále mudrcové vyčetli z pohybu a postavení
hvězd.

Dary od tří králů
Tři králové přinášejí zlato, kadidlo a myrhu. Kadidlo je vonná pryskyřice, která se dodnes používá při
náboženských obřadech. Myrha je sušená míza stromu Commiphora. Má modrozelenou barvu a je
to také pryskyřice. Zlato symbolizuje moc a bohatství a odkazuje na Kristovu královskou důstojnost.
Kadidlo představuje jeho božskou podstatu a myrha připomíná jeho bolestnou oběť.
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K+M+B 2020
V katolických zemích se v den Tří králů píše na dveře
K+M+B a daný rok. Nápis je psán posvěcenou
křídou. Jeho význam je: ,,Kristus žehnej tomuto
domu‘‘. Jde o překlad z latinského ,,Christus
mansionem benedicat‘‘. Mezi jednotlivými písmeny
nejsou znaménka plus, ale křížky. Mají symbolizovat
Nejsvětější Trojici, tedy Otce, Syna a Ducha
Svatého. Kromě nápisu na rám dveří je s touto
tradicí spojeno i zpívání koled. V dnešní době často
chodí za Tři krále převlečené děti. Dříve chodili
duchovní či kantoři.

Zakončení Vánoc
V mnoha rodinách je zvykem odstrojovat vánoční stromeček právě na Tři krále. Tento
den je dvanáctý den vánočních svátků. Svátky vrcholí a končí.

Svěcení předmětů
Další známou tradicí je posvěcení různých předmětů, které mají spojitost s tříkrálovským dnem.
Můžete si nechat posvětit zlatý přívěšek, aby vám přinášel zdraví a štěstí. U nás se však nejvíce světí
křída a voda. Křídou píšou tři králové nápis na dveře a vodu si lidé odnášeli domů a kropili s ní své
příbytky a pole.

Koleda
My tři králové jdeme k Vám,
štěstí, zdraví vinšujeme Vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k Vám přišli z daleka.
Z daleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše.

Co ty, černej, stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu.
A já černej vystupuju
a Nový rok Vám vinšuju.
A my taky vystupujem,
a nový rok Vám vinšujem.

zdroj: https://www.dobrakondice.cz/clanek/domacnost/tradice-tri-kralu

Andrea Potočiarová
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Sen Table
Mnozí uživatelé již byli seznámeni s mobilním interaktivní stolek Sen Table. Lze na ní hrát hry,
poslouchat hudbu a také sledovat filmy.
V úterý 7. ledna paní Havlíčková shlédla v klidu svého pokoje dokument o zámku v Bojkovicích a
zahradách v Kroměříži. Téma dokumentu jí bylo blízké, protože z jižní Moravy pochází.
Zámek Nový Světlov, který byl postaven v roce 1480
jako hrad na skále nad soutokem Koménky a Olšavy,
leží u silnice z Bojkovic do Komně.
Nový Světlov postavili kolem roku 1480 bratři
Landštejnové (Ctibor, Jaroslav a Zbyněk). Po
vybudování hradu se Bojkovice staly centrem
rozsáhlého panství 25 obcí. Gotický hrad se
postupem času opevňoval a chránil obyvatele před
četnými nájezdy vojsk a válečnými vichřicemi.
V polovině 19. století byl Nový Světlov na návrh
vídeňského architekta Eduarda Kuschee přestavěn ve stylu anglické tudorské gotiky na
reprezentační sídlo šlechty. Díky své podobě se zámkem Miramare u Terstu je také nazýván slovácké
Miramare.
Park u zámku býval oborou, která byla začátkem 19. století z velké části přeměněna na anglický park.
Nejcennější dřeviny jsou v její přední části. Rozloha parku je 19,5 ha a najdeme zde pozdně barokní
sochy sv. Dominika, Panny Marie a sv. Vincence.
V roce 1984 byl zámek rekonstruován – byl v něm vybudován hotel, restaurace, vinárna, turistická
ubytovna a působila zde škola v přírodě. Zámek Nový Světlov leží v krásném prostředí Bílých Karpat,
láká návštěvníky k turistickým procházkám či vyjížďkám na kole.
V současné době se na zámku nachází hotel, restaurace, kavárna a zastřešené nádvoří, které slouží
k pořádání koncertů.
Paní Havlíčkové se dokument velmi líbil a projevila přání si prohlédnout na Sen Tablu další dokument
z oblasti jejího rodiště. Příležitost se naskytla hned následující den.
https://www.vychodni-morava.cz/cil/664
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Výtvarný klub
V lednovém výtvarném klubu 7. a 20.
ledna vyráběly uživatelky v jídelně na
Staré kuchyni nádoby na příbory
z keramické hlíny. Práce šla seniorkám
pěkně od ruky, brzy byly vyrobené
nádoby pro všechny stoly v jídelnách
v celém Domově. Po vypálení uživatelky
24. února vše naglazovaly.

Trénink paměti
Toto slovní spojení zní pro mnohé celkem hrůzostrašně. Také si říkáte:„přece se nebudu na stará
kolena učit, nebo si opakovat to, co jsem už dávno zapomněla, však to k životu už nebudu
potřebovat?“
Nerada vám to říkám, ale to staré přísloví že opakování je matka moudrosti stále platí. Paměť pokud
není dostatečně stimulovaná, zleniví a pak hůře funguje, stejně tak jako ostatní svaly v těle. Trénovat
paměť lze lehce a různými způsoby.
Pokračujte i nyní ve věcech, které jsou vám blízké, které jste dříve dělali, a přinášely vám radost.
Nemá smysl se na stará kolena učit luštit křížovky, když vás to nikdy nebavilo. To raději pleťte
ponožky, nebo si prohlížejte časopisy a knihy s květinami, pokud vás bavilo zahradničení a
vzpomínejte, jak se jmenuje ta krásná voňavá barevná květina, kterou jste pěstovali před vchodem
do domu, a tolikrát vás popíchala.
9
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Informace vnímáme všemi smysly a jejich příjem ovlivňují různé faktory. Ty negativní jsou například
stres, bolest, hlad, špatná nálada, a pokud si chceme něco zapamatovat, musíme o to stát a přát si
to.
Dobrá rada: pokud si nejsem jistá, zda jsem zamkla dveře, při tomto úkonu si 3x řeknu: „zamykám
dveře, zamykám dveře, zamykám dveře“ a ono to funguje.
Pro ty co rádi doplňují, máme pro vás pár testíků, pokud se vám to zalíbí, můžeme vám v každém
časopise nabídnout jiné veselé hrátky s pamětí.
Dita Chudá

1

Vylučování

Jeden pojem se nehodí k ostatním a má být vyčleněn.
Příklad: lípa – dub – borovice – kaštan – olše
Řešení: borovice – není to listnatý strom
Cvičení A:

olej – sýr - margarín – máslo – sádlo
platýs – zlatá rybka – okoun – treska skvrnitá – treska obecná
lev – slon – tygr – puma – panter
housle – cello – flétna – kytara – mandolína
Červená Karkulka – myslivec – Šípková Růženka – Popelka – Sněhurka
2

Protiklady

Určete příslušný protikladný výraz
Příklad: lehký? (těžký)

krátký ____________________________

špičatý ____________________________

hlasitý ___________________________

otevřený __________________________

horký ____________________________

živý _______________________________

mokrý ____________________________

hladký ____________________________
10
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Filmový klub
14. ledna se uživatelé sešli na Tančírně. Společně sledovali 1.
díl minisérie „Marie Terezie“. Poutavou formou se tak dozvěděli
něco o jedné z nejznámějších vladařek.
Příběh dcery Karla IV., pozdější císařovny Marie Terezie, začíná
v roce 1723, kdy je v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na
Pražském hradě Karel IV. korunován českým králem.
V prvním dílu způsobila mladá Marie konzervativnímu dvoru šok
svým rozhodnutím provdat se z lásky. Tehdy nejspíše netušila
potíže, které nastanou poté, co se Marie bude muset stát
následnicí trůnu.
Druhý díl filmu, který uživatelé shlédli 24. ledna, začíná převzetím trůnu a pokračuje vypuknutím
válek o rakouské dědictví, které Marii donutily spojit se s významným uherským rodem Esterházy
(Bálint Adorjáni, Ervin Nagy), kdy pro záchranu říše musela málem obětovat své manželství s
milovaným Františkem.
Minisérie o čtyřech dílech se seniorům zalíbila nejen kvůli líbivým kostýmům, honosným
interiérům, ale také pro líbivé obsazení. Ve filmu si zahráli: Marie-Luise Stockinger (a od 3. dílu)
Stefanie Reinsperger jako Marie Terezie, Vojtěch Kotek (František I.), Zuzana Stivínová (matka Marie
Terezie) a další. Další řadu o dvou dílech shlédli uživatelé 14. a 21. února.

Marie Terezie
Marie Terezie se narodila 13.5.1717, jako nejstarší dcera
císaře Karla VI. a Alžběty Kristýny Brunšvické. Její bratr
Leopold zemřel ve věku necelých sedmi měsíců (ještě před
jejím narozením) a v roce 1730 zemřela i její teprve šestiletá
sestra Marie Amálie. Měla ještě jednu sestru Marii Annu. Po
smrti otce v roce 1740 se Marie ujala vlády. Za manžela si
Marie vzala císaře Františka I. Z manželství vzešlo 16 dětí, 5
synů a 11 dcer. Šest dětí zemřelo ještě za života Marie. Marie
Terezie zemřela 29.11.1780.
Marie Terezie byla vysoká plavovlasá žena, která vynikala
svým půvabem. Byla ženou velmi energickou, rozhodnou a
11
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odvážnou. Během války stihla rodit děti, získávat vladařské zkušenosti a vyzrát v panovnici. Marie
vládla čtyřicet let a ovlivnila osud habsburské říše. Vytvořila moderní rakouský stát, je proto zařazena
mezi velikány země.

Zásluhy Marie Terezie
Za její vlády došlo k významným reformám v soudnictví, finančnictví a školství, k celním úpravám,
k zakládání manufaktur a k rozvoji průmyslové výroby. Budovaly se nové cesty, zlepšovalo se
poštovní spojení, byla zavedena jednotná soustava měr a vah, jednotná měna. Z habsburského
konglomerátu se stal moderní centralizovaný stát.

Marie Terezie vládla jako:






královna uherská (1740 – 1780)
královna česká (1740 – 1780)
arcivévodkyně rakouská (1740 – 1780)
vévodkyně parmská (1740 – 1748)
plus v desítkách dalších malých územních celků

((Osobní znak Marie Terezie

Andrea Potočiarová

Snoezelen
V roce 2015 náš Domov vybavil místnost pro smyslovou stimulaci. V prostředí, které vytváří pocit
klidu, pohody a uvolnění, provádíme relaxační polohování, uživatelé tu mohou poslouchat hudbu či
sledovat film.
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15. ledna navštívila Snoezelen paní Ficková. Cílem jejího pobytu v této místnosti bylo kromě
relaxace oživení vzpomínek. Po příjezdu paní Ficková se zájmem sledovala na plátně video z dostihů
a v ruce tiskla podkovu. Dechově se paní zklidnila a začala se uvolňovat. Největší radost jí však
udělala Marcela koňskou ohlávkou. Paní Ficková reagovala velmi pozitivně a intenzivně nasávala její
vůni. Poté Marcela pustila country písně a podala paní Fickové kávu. Na závěr terapie Marcela paní
Fickové provedla masáž nohou za pomoci vibrační pomůcky a paní odvezla na pokoj.

Klub vaření
V pátek 24. ledna se na Staré kuchyni uskutečnil Klub vaření. Uživatelé se na něj už těšili a
bramborové placky byly pro ně jasná volba. Senioři se rychle pustili do škrábání a strouhání brambor.
Mezi tím už se na pánvi rozehříval olej. Přidat do brambor vajíčko, mouku, sůl, česnek a koření byla
otázka jen chviličky a už se placičky smažily na rozpáleném oleji. Vůně česneku a majoránky tahala
za nos a všichni přítomní se těšili, až budou mít
placky na svém talířku. Bramboráčků nakonec
bylo dost i pro ty, které nemoc donutila zůstat
v posteli na pokoji. Ani na ně se nezapomnělo a
paní Plánková jim je roznesla na pokoj.

13
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Turnaj v ruských kuželkách
Ve středu 29. ledna se konalo první kolo celoročního turnaje v ruských kuželkách. Tohoto kola se
zúčastnilo 12 hráčů. Nejvíce se dnes dařilo panu Grichovi Valentínovi. Se svými 39 body obsadil první
místo. Na druhém místě se 36 body skončili dva hráči pan Schilhab Alois a paní Havlíčková Zdeňka.
Výkony hráčů byly velmi vyrovnané a tak
se o třetí místo podělily tři hráčky, a to:
paní Jochcová Anna, Mikušková Františka
a Miková Františka. Všechny dámy shodily
kuželky za 33 bodů. Na regulérnost
soutěže dohlédla paní Richterová Růžena.
Výhercům blahopřejeme a
všem
účastníkům přejeme hodně štěstí
v dalších kolech.

Zlatá 60. léta
Dne 31. 1. nás do Domova přijel navštívit a naše uživatele pobavit sympatický pár, který u nás nebyl
poprvé a to Kateřina Tomanová a Jaroslav Beneš. Pro naše uživatele si připravili koncert s názvem
Zlatá léta 60‘. Jak z názvu vyplývá, tak
koncert byl ve stylu 60‘ let. Koncert si
připravili tak, že se paní Tomanová
‘‘převtělila‘‘ do kůže známé hlasatelky
Kamily Moučkové a zahrála si na
televizní hlasatelku a četla zprávy, které
se udály právě v 60‘ letech. Probíhalo to
tak, že přečetla zprávu například o Karlu
Gottovi a na to jí pan Beneš vystřídal a
zazpíval od něj nějakou písničku.
Zaznělo mnoho známých písní od
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A tak tu žijeme …

našich nejznámějších zpěváků. Mimo Karla
Gotta to byl Jiří Suchý, Petr spálený, Václav
Neckář a Waldemar Matuška. Uživatelé si
koncert užívali, po celou dobu se usmívali a
někteří si zazpívali společně s nimi.
Andrea Potočiarová

Ovocný salát, ovocné čaje

12. února jsem pozvala uživatelky do Tančírny a
seznámila je s tím, že budeme dělat ovocný salát.
Sdělila jsem jim z jakého ovoce, dále že k tomu
máme uvařené čaje ze sušeného ovoce.
Paní Štenclová se pustila do loupání banánu a
následného krájení. Ze začátku spíše banán krájela
pro svou potřebu, později jej začala vhazovat do
mísy. Sdělila, že je chutný, zralý tak akorát. Poté se
vrhla na loupání mandarinek a jejich rozdělení na
měsíčky. Ty přitom také ochutnávala. Mezitím jsem vzala pár nakrájených koleček banánu a zkusila
jej dát paní Maršálkové, která se do krájení surovin aktivně nezapojila. Po ochutnání banánu se
usmála, a sdělila mi, že je to dobré. Ochutnat jsem dala i paní Ondřejíkové, které to taky zachutnalo.
A na dotaz, zda se těší, až bude salát hotový, řekla „moc“.

15

A tak tu žijeme …

S kiwi a jablky jsem účastnicím pomohla, a nakrájela je za ně. Paní Štenclové jsem dala lžíce, aby
hotový salát už jen promíchala. Poté jsme jej nechali chvíli odležet, aby se chutě spojily. Ten čas jsme
vyplnili tím, že jsem dámám dala přivonět
k sypaným čajům. Nejvíce jim zavoněla bylinná
směs Aladin. Také jsme blíže rozebraly čaje tím, že
jsem je měla rozsypané na talířku a mohly se
podívat na sušené ovoce. Paní Štenclová byla
překvapená, že v ovocné směsi Sen byla sušená
mrkev i červená řepa. Zdráhala se uvařený čaj
ochutnat, ale byla chutí velmi mile překvapena.
Při ochutnávání salátu jsme vedly debatu, zda si
saláty dříve připravovaly doma. Nejen v letních
měsících, jakožto milé osvěžení, ale i v zimním období, pro doplnění potřebných vitamínů. Společně
jsme přišly na mnoho obměn salátů.
Marcela Skálová

Masopust
Fašanky, voračky, končiny, šibřinky či karneval, to vše jsou názvy pro masopust. Masopust je sváteční
období mezi Vánocemi a Velikonocemi. Tento svátek začíná 6. ledna po svátku Tří králů, ale kdy končí
to není pevně dáno, odvíjí se to od termínu Velikonoc, který je pohyblivý. Masopust, jak jeho název
říká, znamená ,,opuštění masa‘‘. Jde tedy o období plné jídla a zábavy mezi dvěma svátky, kdy se nejí
maso. V tento svátek se nejvíce
konaly svatby a zabíjačky.

Masopustní tradice
 Tučný čtvrtek – typický
chystáním vepřové pečeně
se zelím a knedlíky s
dostatkem piva, každý si měl
dopřát mastného a tučného, aby byl celý další rok při síle
 Masopustní neděle – po obědě šli všichni k taneční zábavě do hospody
 Masopustní pondělí – pokračovalo se v nedělní zábavě a tanci, ale vstup měli povolený jen
ženatí a vdané
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 Masopustní úterý – je ve znamení průvodu a obchůzek v kostýmech – nejdříve se snědl
pečený bůček, ustrojila se klibna (kobyla) a sedlák s kočím se vydali po vsi nabízet ji
hospodářům, smlouvalo se, připíjelo, peníze se darovaly a kobyla nakonec našla své místo u
hospodského, který ji porazil, nakonec se pochovávala basa, poté si všichni zazpívali postní
píseň a o půlnoci masopust skončil

Masopustní masky
 Medvěd – nejčastěji užívaná maska, ale také
nejstarší, žádný masopust se bez ní
neobejde. Medvěda v průvodu vede
medvědář, který naoko trestá jeho
neposlušnost. Kam medvěd přišel, tam si
s ním ženy a dívky musely jít zatancovat,
odmítnutí bylo nepřípustné. Bez ostychu si
mohl dovolit některou vyválet i ve sněhu.
 Kobyla – krajově se jí říkalo klibna. Kobyla
symbolizuje bílého velblouda, na kterém
přijel Baltazar do Betléma, když se narodil
Ježíš. Koná se s ní obchůzka spojena se zábavou, přáním všeho dobrého a popíjením kořalky
a pojídáním bůčku.
 Laufr – ten zjišťoval, zda bude průvod vítán. Pokud bylo zavřeno, práskal holí o vrata a pokud
se ani potom neotevřelo, dával průvodu znamení, aby se šlo dál.
 dále pak k typickým masopustním maskám patří – hejtman, caperd, žitnej, moučka,
hudebníci, řemeslníci, kat, hasiči, kominíci, policajti, dělostřelci, husaři, Turek, ženich,
nevěsta, smrt, kohout, čáp, koza, stará žena, cikánka, svobodná matka, šašek, dědek s bábou
a mnoho dalších.

Tradiční pokrmy
o Zabijačkové výrobky – jelita, jitrnice, ovar, škvarky,
kolínko
o Boží milosti – křehké smažené cukroví
o Koblihy – na másle smažené, plněné zavařeninou a
bohatě pocukrované
o Masopustní koláče – dvakrát kynuté těsto zdobené
mákem
Andrea Potočiarová
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Trénink paměti
14. a 28. února naši senioři společně s veřejností potrápili své mozkové závity při Trénování paměti
pořádané Oderskou akademii třetího věku. Abyste nezaháleli ani vy, připravili jsme pro vás
osmisměrku. Vyluštěnou tajenku najdete na předposlední straně tohoto časopisu.
Čas – to je prostě způsob, jakým příroda zajišťuje, aby… tajenka.
Isaac Newton

ARCHAR, ARKUS, ASTRA, CAPOT, CEDIT, CÉZAR, ČERTI, DAKOTA, DĚJSTVÍ, DRUMS, EVALUACE,
HERNA, HEXEN, HŘÍBATA, CHORVATŠTINA, CHŘÁST, IMBECILITA, JUSTÁŽ, KLOAKA,
KOORDINACE, KOSOČTVEREC, KOTEL, KRIZE, KULIČI, KVERULANT, MEDVĚD, METALURGIE,
MOTTO, MULUC, NÁDRŽ, NORSKO, OBKROČÁK, OBYVATELÉ, OFINA, OMAMY, ONAMO,
OPAVA, OSTAT, PÁSMO, PEKAŘ, PODYJÍ, POMETLA, POPRSÍ, RABAT, RÁDIO, RACHOT, RÁKOS,
RANEC, REMCAL, RENTA, ROZPÁLENÉ, SALÁT, SALTA, SLIBY, SLIVOVICE, SNĚŽIT, SRÁZY,
STVOL, SURMA, TETRA, TOMSA, TORNY, TRESA, TŘPYTKA, UREUS, VÁBIT, VULKÁN, VÝUKA,
ZÁPISNÉ
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Prodej textilu
17. února navštívil Domov prodejce textilu. Uživatelé si tak mohli v pohodlí Domova nakoupit
potřebné oblečení a některé pochutiny.

Turnaj v ruských kuželkách
V úterý 25. února se konalo další kolo
celoročního turnaje v ruských kuželkách. Své
síly tentokrát poměřilo 10 hráčů. Svým
výkonem 41 bodů paní Havlíčková Zdeňka
všem připomněla, kdo byl v loňském
celoročním turnaji vítězem. Pan Grich Valentín,
který stejně jako v lednovém kole nahrál 39
bodů, se tentokrát musel spokojit s pěkným 2.
místem. Třetí místo patřilo panu Němečkovi
Vladimírovi
za
35
bodů.
Výhercům
blahopřejeme a všem účastníkům přejeme
hodně štěstí a pevnou ruku v dalších kolech.
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Porada uživatelů
26. a 27. února konaná na jednotlivých budovách
Porada se týkala těchto bodů:

1. Ředitelka v prvním bodě zhodnotila loňský rok. Uživatelům sdělila, že jsme měli rok úspěšný,
financí bylo nakonec dostatek, v závěru roku jsme byli dofinancováni a mohly se uskutečnit
plánované opravy a údržba majetku a výměna opotřebovaného vybavení. Nakonec náš hospodářský
výsledek byl ziskový a to 2.506,-- Kč. Na konci roku probíhalo mnoho oprav, malovalo se,
vyměňovaly se linolea, požární dveře, zastaralé osvětlení, prováděly se nátěry – balkonů, zábradlí,
schodiště, altán, fasády, ploty, vyměnila se krytina přístřešcích pro auta. V 1. patře na ,,Staré
kuchyni“ se vybudoval požární hydrant, což bylo požadavkem hasičů a přispěje ke zvýšení
bezpečnosti v případě požárů. Vybudoval se bezbarierový chodník na zahradu, opravily se chodníky
aj. Celkové náklady za rok 2019 činily 39 mil. 715 tis. Kč, průměrné měsíční náklady na jednoho
uživatele byly 42. 982,-- Kč. Průměrně uživatelé
zaplatí za pobyt, stravu vč. příspěvku na péči
měsíčně 19. 428,-- Kč (to je je na pokrytí 45%
všech nákladů), a 23. 554,-- Kč, musíme doplatit
z jiných zdrojů (dárci, pojišťovny, dotace,
příspěvek zřizovatele, sponzoři). Poděkování
patří našemu zřizovateli Moravskoslezskému
kraji, který se nám vždy snaží finance zajistit,
v loňském roce jsme od něj obdrželi příspěvek
na provoz ve výši 2.600.000,- Kč. Přispěl nám i
na vybudování nové technické místnosti
s plynovými kotly na půdě na ,,Vile“ 485.000,požární hydrant
Kč ( celá akce stála 520.254,- Kč. Z investičního
fondu jsme zakoupili nový zvedák s váhou za
89.000,- Kč a sprchovou židli za 109.000,-Kč.. V roce 2019 jsme získali 206 tis. Kč ze sponzorských
darů. Z těchto financí hradíme např. různé společenské akce, pořizujeme za to většinou i občerstvení
při konaných aktivitách, platíme vystoupení. Někdy jsou akce, kde není vhodné podávat občerstvení,
protože to ruší vystupující, ale pokud máte žízeň, personál Vám určitě podá pití. V rámci stravovací
jednotky je k dispozici po celý den čaj ve varnicích. Na každého uživatele, by mělo vycházet 1/2l –
3/4l čaje. Pak už musíte použít vlastní zásoby, nechat si koupit minerálky, požádat personál u uvaření
čaje apod.
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V loňském roce jsme obhájili certifikát Vážka, který máme na 2 roky a také jsme obhájili certifikát
Pracoviště bazální stimulace, který máme na 5 let.
2. V dalším bodě se věnovala ředitelka roku
letošnímu. Sdělila, že o výši dotace na letošní rok
se rozhodne až v březnu. Zatím žijeme z půjčených
peněz od MSK, našeho zřizovatele, který nám
půjčil 3.900.000,- Kč. Musíme tedy šetřit, opravy
se budou provádět jen ty nejnutnější. Náklady
stoupají, zvyšují se ceny za potraviny, za energie,
stouply náklady na mzdy zaměstnanců. Musíme
tedy zvýšit cenu za stravu a to od 1. 3. 2020 a to o
4,-- Kč na potravinách a 12,-- Kč na režii tj. celkem
o 16,-- Kč na den, přesto toto zvýšení nepokryje
bezbariérový chodník na zahradu
v plné výši skutečné náklady na stravování. Sociální
pracovnice připravuje dodatky ke smlouvě. Změnil se také ceník fakultativních služeb, jedná se jen o
pár korun v případě oprav prádla, času řidiče a u ceny za km v případě využití služebních aut jde jen
0,10 Kč za km u Renaultu.
3. Dále ředitelka hovořila o plánovaných investicích. V plánu je rekonstrukce prádelny, jelikož již
nevyhovuje hygienickým předpisům. V nové prádelně budou zabudované bariérové pračky, kdy
bude oddělené prádlo čisté a špinavé, náklady budou asi 2 mil. Kč. V plánu je také zakoupení
ekologického auta, jelikož naše nejstarší auto má již 13 let, v plánu je zakoupení hybridního auta,
tedy auta, které jezdí na CNG a využívá i elektrickou energii, tyto auta chrání životní prostředí, mají
nízké provozní náklady, Ministerstvo životního prostředí na ně poskytuje dotaci 200.000,- Kč.
V letošním roce také došlo ke změně, která se týká pracovníků v sociálních službách. Pracovnice se
již nestřídají po všech budovách, ale jsou rozděleny na dvě skupiny. Jedna skupina se střídá na
budově ,,Vila“ a druhá se střídá na budově ,,Domek“ a ,,Kuchyň“. Uživatelé si tak nemusí zvykat na
tolik pracovníků a pracovnice tak mohou lépe reagovat na potřeby uživatelů, lépe si předají
informace, je to také jednodušší pro zapracování nových pracovníků.
Ředitelka dále připomněla uživatelům, že mají možnost si odhlašovat stravu, která jim nechutná a
mohou také využít poloviční porci oběda. Na stravovacích schůzkách se mohou k jídlu vyjádřit.
4. Ředitelka sdělila uživatelům, že i nadále jsou připravovány akce, 11. 03. se bude konat ples, bude
opět zajištěné občerstvení, tombola, vystoupení, připravuje se „Vypadáš skvěle“ k MDŽ. Stále
probíhají tradiční aktivity jako čtení novin, ranní protáhnutí, overball, kuželky, atd.. V plánu je také
canisterapie, oslíkoterapie, muzikoterapie, 14. 5. je v plánu zájezd do Klokočova s dětmi z MŠ.
Zapojili jsme se do projektu – Propojení generací, pokud budeme mít dostatek hlasů, získáme finance
na uskutečnění této akce. Máme již termín zahradní slavnosti na 19. 8.. Pokud je aktivita, která Vám
chybí, budeme se snažit ji zrealizovat, stačí sdělit pracovníkům, o jakou aktivitu máte zájem. Ve
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spolupráci s Oderskou akademií 3. věku bude u nás probíhat Trénování paměti a to co 14 dní v pátek.
Ředitelka sdělila uživatelům, že jsme na konci roku zaslali výrobky s adventní tématikou od paní
Jaklové, paní Černochové a paní Gabrhelíkové do soutěže. Výrobky se umístili do 20. místa,
uživatelky dostaly kosmetický balíček.
5. Ředitelka dále informovala uživatele na ,,Kuchyni“, že trvá delší dobu, než začne téct teplá voda,
nebo že je teplá voda vybraná. Ředitelka apeluje na uživatele, aby nenechávali, zbytečně téct teplou
vodu. Již není možnost zařídit teplejší vodu, hrozilo by opaření.
6. Ředitelka také hovořila o přicházejícím jaru, kdy se opět začne chodit na vycházky do města.
Budete moct posedět venku, pokud to nezvládnete sami, můžete oslovit personál, aby Vám pomohl.
7. Proběhla výměna televizí a set-top boxů. Ředitelka připomněla uživatelům zákaz kouření.
Vzpomněla případ, kdy před nedávnem došlo k velkému požáru v Domově pro postižené, kde
zemřelo několik uživatelů. Kouření je možné pouze na vyhrazených místech.
8. Další bod věnovala ředitelka chřipce, která se nám naštěstí vyhnula. Musíme větrat, pokud je
někomu zima požádá si o teplejší deku, nebo může odejít z pokoje. Chceme tak předcházet zápachu,
máme sice i různé vůně ale nejlepší je čerstvý vzduch. Na pokoji má být 22°C , lépe se spí v chladu
kolem 18 °C.
9. Pokud by Vám něco chybělo, nebo si něco přejete, sdělte to. Můžete podat stížnost, připomínku.
Musíme dodržovat ochranu osobních údajů, mlčenlivost, vy si určujete, komu můžeme podávat
informace.
10. Dále se ředitelka věnovala dennímu režimu, kdy celý den můžete trávit dle svého uvážení.
Můžete se rozhodnout, kdy půjdete spát, kdy budete vstávat. Je však nutné dodržovat noční klid od
22 hod. do 6 hod. Jelikož máme většinu pokojů 2lůžkových, nesmíte rušit spolubydlící, pokud chcete
déle sledovat TV, musíte se domluvit spolu, nebo můžete využít sluchátka. Hlavně v noci nerušit
spolubydlící hlasitým poslechem TV nebo zbytečným svícením velkým světlem, máte světla na
dálkové ovládání, kterou jdou zapnout na noční svícení, nebo použít lampičku u lůžka. Nemůžete
omezovat nebo porušovat práva ostatních uživatelů nebo zaměstnanců. Pokud potřebujete při
návštěvě soukromí, můžete využít jakékoliv prostory. Máte možnost si také zamykat pokoje,
uschovat cennosti k sociálním pracovnicím do trezoru, na pokojích máte také trezorky, kde si můžete
věci uzamknout. Na váš pokoj můžeme vstoupit v případě mimořádných situací, např. z důvodu
nutných oprav a údržby majetku, inventarizace, elektrorevize.
11. Kdo má málo informací, ať to sdělí, můžeme dát k dispozici na pokoj materiály a dokumenty,
můžete zažádat o zápis z porady. Mnoho informací je také na nástěnkách. Ředitelka také
připomněla, že mohou uživatelé přispět do časopisu. Pokud se stane porucha, je potřeba to nahlásit
personálu, opravář se snaží postupně věci opravovat.
12. V závěru loňského roku proběhla ještě kontrola hygieny a zřizovatele na plnění registračních
podmínek – bez závad.
13. V posledním bodě se zeptala ředitelka, zda má někdo nějaký dotaz.
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Paní Planková sdělila, že příloha, je oproti minulým připomínkám teplejší, ale pokud by byla teplota
vyšší, nevadilo by to.
Ředitelka bude informovat vedoucí kuchyně, můžete poprosit o ohřátí v mikrovlnce.
Paní Černochová poděkovala všem zaměstnancům za jejich práci, pradlenkám, kuchařkám,
poděkovala také za akce, které se v Domově konají.
Pan Hrubý sdělil, že mu některé pracovnice nedávají polévku do talíře, jak si přeje, ale nechávají ji
v misce. Polévka v talíři mu rychleji zchladne.
Ředitelka bude řešit s pracovníky.
Paní Skřehotová sdělila, že si někdy nemůže vybrat jídlo z jídelníčku, tak aby vyhovovalo její dietě,
hlavně jídla se smetanou.
Ředitelka připomněla paní Skřehotové, že si jídlo může odhlásit, pokud jídlo z nabídky nevyhovuje.
Pan Videcký sdělil, že má vyměněné dveře, které nejdou uzamknout zevnitř.
Ředitelka sdělila, že o vadě ví a je to v řešení (dveře byly vyměněny v den porady).
Pan Derka se dotazoval, zda pracovnice mohou stříhat nehty na nohou.
Ředitelka sdělila, že tento úkon nemají v náplni práce a nepatří mezi základní činnosti, které
poskytujeme a záleží na domluvě, rozhodně nesmí stříhat nehty u uživatelů s cukrovkou, pravidelně
dochází pedikérka.
Dále pan Derka sdělil, že není spokojený s oplachováním při koupání, zůstává mu mýdlo na těle.
Ředitelka sdělila, že informuje vedoucí přímé péče.
Pan Derka také sdělil, že PSS vylévají nádobu z WC křesla a nechají špinavý záchod.
Ředitelka sdělila, že za úklid zodpovídají uklízečky, dále bude řešit s vedoucí přímé péče.
Paní Jochcová by si přála častěji na jídlo sladké kynuté knedlíky, rýžový nákyp, vajíčka, amolety,
bramborové placky a na večeří nemusí být maso.
Ředitelka sdělila, že bude informovat vedoucí kuchyně. Připomněla, že připomínky ke stravě mohou
uživatelé sdělit na stravovacích schůzkách.
P. Voldánová by si přála bramborové placičky
Bude informován stravovací úsek, naplánuji se placky i na aktivitě „Vaření“
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P. Vavříková sdělila, že by nemuselo bývat k jídlu pivo, protože ho nepije.
Ředitelka sdělila, že pivo samozřejmě pít nemusí, může ho někomu darovat, není to zas tak často,
kdy je pivo k jídlu a někteří uživatelé si ho dají s chutí.
Pan Kabeláč sdělil ředitelce, že má po výměně na pokoji na poličce větší TV a má obavu, že mu TV
z poličky spadne.
Ředitelka sdělila, že se na pokoj přijde podívat a TV
umístíme jinak.

Ostatní uživatelé nemají připomínky, jsou
spokojeni.
Ředitelka se se všemi rozloučila a popřála hezký
den.
Zapsala: Kotasová Dagmar, soc. pracovnice

Březen
Karla Černochová

Sluneční paprsek
probudil ze spánku
bělostnou sasanku
i lesní studánku.
Děvčátku prosvítil
spletené copánky,
pohladil hrníčky
na plotě u branky.
Babičkám s dědoušky
vysušil lavičky,
ať mohou poslouchat
skřivánčí písničky …
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Už koncem února, jakmile zmizí sněhová pokrývka, vystrkují své kvítky první sněženky. A pak už
se kolem nás začíná objevovat celá řada květin. Nejčastěji to jsou právě sněženky, sasanky anebo
petrklíče.

Sněženka
Tato bělokvětá rostlina patří mezi cibuloviny z čeledi
amarylkovitých. Díky některým látkám je sněženka
jedovatá – za požití některých jejích částí zaplatíme bolestí
břicha, zvracením či průjmem. Tyto látky však mají v malém
množství léčivé účinky. Kromě toho také působí jako
protijed proti některým halucinogenům. Sněženky navíc
mají i antimalarické účinky, takže se mohou stát zdrojem
nových
léků
nejen
proti
neurodegenerativním
onemocněním, ale i proti malárii. Na světě jich však roste
příliš málo na to, aby se z jejich výtažků dal vyrobit dostatek
léků.

Sasanka hajní
Sasanka je rostlina z čeledi pryskyřníkovitých. Sasanka
patří k prvním poslům jara, je to vytrvalá bylina, nanejvýš
30 centimetrů vysoká.
Charakteristický je pro ni plazivý oddenek a na
konci lodyhy zpravidla jeden bílý květ s nejčastěji
šesti okvětními lístky. Roste v listnatých lesích, kde je
dostatek světla, vysoká vlhkost a silná vrstva humusu.
Sasanka hajní kvete v březnu až květnu. Sasanku
můžeme nalézt v listnatých až smíšených lesích,
křovinách, na lesních loukách a pastvinách, také v obhospodařovaných sadech a parcích. Čerstvě
utržená rostlina je jedovatá. Znaky otravy jsou zvracení, bolest břicha, průjem, zánět ledvin. Uvádí
se, že pro dospělého člověka je smrtelné požití 30 rostlin.
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Prvosenka jarní (petrklíč)
Toto kvítí je rod vytrvalých bylin. Většina
původně roste v Evropě a Asii, několik druhů v
Americe. Celkem existuje asi 550 druhů
prvosenek. Prvosenky mají přízemní růžici listů
s uzlovitým oddenkem. K léčebným účelům
může být použita celá rostlina. Prvosenka je
dobře známá v praxi lidového léčitelství. Čaj z
květů byl používán k posílení nervů a
proti kašli. Prvosenka se běžně používá proti
bronchitidě,
zánětu
plic,
bronchiálnímu
astmatu, chřipce, revmatickým bolestem atd. V homeopatii se rostlina používá při
onemocnění ledvin a neuralgiích. Používá se také při nedostatku vitamínu A a C.
Andrea Potočiarová

Člověče, nezlob se!

V úterý 3. a v pátek 6. března se
uživatelé utkali v dobře známé
deskové hře „Člověče nezlob se“.
Jedná se o hru, kdy o vítězi
rozhoduje spíš náhoda a štěstí.
Cílem hry je dovést všechny figurky
ze „základního“ domečku do
„cílového“ pomocí hrací kostky.
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Oslava MDŽ
Letošní mezinárodní den žen připadl letos na
neděli. V Domově jsme si udělali pěkné páteční
dopoledne a oslavili tento svátek již 6. března. Pro
mnohé obyvatelky to byla první taková oslava
v Domově a hned na ně čekalo velké překvapení.
Pro naše oslavenkyně zaměstnanci připravili
bohaté pohoštění, Tančírnou se nesla hudba 60. let
a seniorky si spokojeně pobrukovaly do tónů
známých písniček Waldemara Matušky a Evy
Pilarové. Slova se ujala Dita a připomněla všem
přítomným dámám historii tohoto svátku.
Uživatelky se pak rozpovídaly o tom, jak se slavil
svátek v dobách, kdy ještě chodily do zaměstnání. Dita si pro ně připravila i písničky, které už dámy
znaly z pěveckého klubu, a společně začaly zpívat. Za chvíli už seniorky samy přicházely s návrhy,
které písničky ještě nezazněly a přály by si je zazpívat. Mezi tím už děvčata vybraly pro přeměnu
především nové uživatelky, aby je nalíčily, načesaly a namalovaly. Mnohé z nich se dívaly trochu
s obavami na to, co je čeká. O to bylo příjemnější, když uviděly výsledek v zrcadle. Dámám to
neuvěřitelně slušelo a ochotně kývly na focení v připraveném koutku. Těšily se, jak své příbuzné
překvapí pěknými fotografiemi.
Dopoledne uteklo v pohodové a
veselé atmosféře. Před rozloučením
ředitelka
obdarovala
každou
seniorku tulipánem.
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Cvičení u televize
10. března uvítali uživatelé příležitost procvičit si tělo i paměť společně s lektorkou na DVD. Při
tomto cvičení si musí senioři zapamatovat základní cvik pažemi, který opakují podle pokynů lektorky
různými směry. Zapojují při tom zrak i sluch a pravidelným opakováním senioři za chvíli dokáží
rychleji reagovat na pokyny lektorky.
Pojďme si udělat koncentrační test. V každém obrázku chybí jeden klobouk, který je přítomen
v dalších třech.
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Klub vaření
Jednou z posledních příležitostí, kdy se uživatelé mohli zúčastnit společné aktivity, bylo smažení
bramborových placek 12. března na Staré kuchyni. Na tuto akci se uživatelé nesmírně těšili, protože
bramborové placky milují.
Bramboráky se jako vždy
povedly a naši senioři si na nich
pochutnali. Od 16.3.2020 se
přestaly konat všechny společné
aktivity skupin seniorů, při
kterých se společně uživatelé
potkávali jako prevence proti
šíření koronaviru.

Čtení novin
V pátek 13. března si uživatelé přišli na Klepárnu na Vile
poslechnout nejnovější zprávy. V těchto dnech noviny
převážně informují o koronavirové pandemii, která už postihla
převážnou část celé naší planety.
Poprvé byla koronavirová infekce zaznamenána 1. prosince
2019 v čínském Wu-chanu. Je to město, které je svou velikostí
srovnatelné s Londýnem. Má řadu průmyslových zón a na
tamních vysokých školách studuje 700 tisíc studentů, nejvíc
v celé Číně. Pracuje tu i řada čechů.
Zdrojem nákazy bylo zřejmě místní uzavřené tržiště. Po
propuknutí infekce oznámily čínské úřady, že zde bujel ilegální obchod s živými tvory určenými ke
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konzumaci, mimo jiné s kočkami, jedovatými hady nebo netopýry. Jestli, byl některý z nich zdrojem
infekce, nikdo neví.
První výskyt koronaviru
v Evropě oznámili 24. ledna
letošního roku ve Francii.
V České republice oznámil
první tři případy nakažených
virem Covid 19 ministr
zdravotnictví Adam Vojtěch 1.
března.
Náš Domov na to rychle
zareagoval tím, že od 12.
března u nás platí zákaz
návštěv.
Od 16. března v souvislosti
s vyhlášením
nouzového
stavu v České republice došlo k dalšímu opatření, které se týká seniorů v sociálních zařízení, a to, že
senioři nesmí opouštět areál zařízení, ve kterém je jim poskytována sociální služba.
Od 19. března je navíc povinné pro všechny osoby, které se
pohybují mimo domov nosit ochranu obličeje. Vzhledem
k tomu, že senioři patří mezi nejzranitelnější, je nutné nosit
ochranné pomůcky i v Domově. Může se jednat o roušku,
respirátor, ústenku či šátek. V současné době se roušky ani
respirátory nedají koupit.
Domovu Odry přispěchali na pomoc: firma Dopas –
Dobrovolný, s. r. o. Odry, kteří nám velmi rychle za
zvýhodněnou cenu dodali 220 roušek. Další roušky zdarma
dodali: paní Vojtušová Marie z Fulneku, Romana Hajdová
s kolegyněmi z Odborného učiliště a Praktické školy v Novém
Jičíně, Monika Bednárková z nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež Manhattan, Město Odry, Nemocnice Odry a další
osoby, za což jim velmi děkujeme.
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„Křížem krážem aneb jak jsme cestovali“
Paní Černochová se zapojila do literární soutěže „Polabská vrba 2020 – VIII. ročník“. Pro
letošní ročník bylo vybráno téma „Křížem krážem aneb jak jsme cestovali“. Vyhlášení vítězů
proběhne v druhém čtvrtletí, držíme paní Černochové palce a věříme, že se na ni usměje
štěstí.

Můj život byl jedna veliká cesta, ale to tak asi
je u každého z nás. První větší cestování bylo do
Chorvatska k moři. Jela jsem se svou kamarádkou
autobusem a moc se těšila. Ubytování bylo pěkné,
s výhledem na moře a krajinou kolem. Ta krása,
když jsme poprvé stanuly na pláži, nesměle smočily
nohy v průzračné vodě a pak i tělo a já plavala
nadšeně až k bójkám. Večer nádherný západ slunce, seznámení se sousedy u stolu, posezení
u kávy a procházky do okolí.
Ale přišlo trápení – blok v zádech, návštěva u lékaře a zákaz plavání. Domů jsem se
vracela s bolestmi a starostí, jak vše zvládnu. Dva moji malí vnuci mne vylákali na procházku
na hřiště, kde si kopali s míčem – jeden byl v brance a já je pozorovala z lavičky. Mladší Filip
se rozplakal, že ne a ne dát gól a tak jsem vstala, že mu ukážu, jak na to. Kopla jsem do míče
– a ejhle, bolest přestala.
Další mé ,,cestování“ bylo na kole.
S vnuky k řece Odře do města na nákup či
k lékaři. Postupně bolela páteř víc a na kolo už
jsem nesměla. Jezdila jsem na chemoterapii
do Nového Jičína a bála se, co bude dál.
Nebylo to jednoduché, ale snacha mi svěřila
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malého vnuka Jiříka a já s kočárkem a pejskem – čivavou Beruškou - chodila na procházky,
které se prodlužovaly a končily u řeky Odry. Ta krása – jaro, první kvítky, rozkvetlé šeříky
v zahradách,

úsměvy

lidiček,

které

jsme

potkávali, rozložitá vrba u řeky a zurčení vody u
splavu, stavění hrází z kamínků a pozorování
rybek či vodní vážky. V létě pak první pokusy
plavání, pochutnávání si na jahůdkách, zrajících u
cestičky. Putování pokračovalo i na podzim a
v zimě na kopec se sáňkami.
Jet na dovolenou kamkoliv již nešlo, nemoc postupovala a po posledním pádu –
ochrnutí na polovině těla. V nemocnici jsem pobyla téměř půl roku a pak následovalo
,,stěhování“ do Domova Odry na krásný dvoulůžkový pokoj s okny do zahrady. A začala nová
etapa životní cesty. Znovu jsem mohla ,,cestovat“ – teď již na vozíčku – do Klokočůvku
k Panně Marii ve Skále, do Fulneku na výstavu pačvorku, do ZOO v Ostravě, do města, na
procházku ke koupališti, na zmrzlinu, do parku, na návštěvu do školky – vždy s milou a
usměvavou sestřičkou. O každém tom ,,putování“ bych mohla psát, ale hlavně chci sdělit
všem, že naděje nikdy nekončí, zvlášť je-li podepřená láskou – LÁSKOU k člověku, k přírodě a
taky vírou, že každý další den přinese něco nového, jen když budeme chtít. A cestovat se dá i
v myšlenkách a vzpomínkách.
Vždyť celý náš život je jedna veliká CESTA.

Karla Černochová
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Přivítali jsme

Stoklasová Zděňka

16. 1. 2020

Karolová Anežka

31. 1. 2020

Mičková Anežka

26. 2. 2020
3. 3. 2020

Schindlerová Marianna

Rozloučili jsme se

Mlčochová Vlasta

26. 1. 2020

Gletová Zdeňka

19. 2. 2020

Rycková Božena

23. 2. 2020

Karolová Anežka

19. 3. 2020
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Kulíšková Zdenka
21. 1. 1933 – 87 let

Pavlíková Margita
1. 1. 1951 – 96 let

Hejdušek Václav
16. 1. 1930 – 90 let

35

A tak tu žijeme …

Lysková Otilie
1. 2. 1943 – 77 let
Kohl František
7. 2. 1944 – 76 let

Jaklová Štěpánka

Gratulujeme …

12. 2. 1925 – 95 let
36
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Hrčková Marie
31. 3. 1926 – 94 let

Blahopřejeme!
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Milí uživatelé,
současná epidemiologická situace pro Vás ani pro nás není snadná. Abychom zabránili
šíření viru Covid 19 musíme přijímat a činit spoustu preventivních nepopulárních a omezujících
opatření. Musíme to však společně vydržet. Vše činíme proto, abychom co nejvíce ochránili
naše zdraví a životy.
Nejvíce Vás asi trápí omezený vzájemný kontakt s Vašimi blízkými a známými,a zrušení
společných aktivit. Zákaz návštěv stále trvá. Omezení vzájemného kontaktu mezi lidmi je však
nejlepší prevence proti rozšíření viru v zařízení. Pracovníci se Vám budou co nejvíce, v rámci
provozních možností, věnovat individuálně na pokojích. Snaží se Vám zprostředkovat kontakt
s Vašimi blízkými přes telefony a další aplikace, a nyní k tomu mohou využít i komunikaci
Skype přes tablety, které jsme obdrželi od Moravskoslezkého kraje.
V rámci prevence nemůžeme od Vašich blízkých přijímat a předávat Vám věci. Vše, co
potřebujete, Vám v nezbytné míře budou zajišťovat pracovníci Domova. Prosím Vás o
zodpovědnost a respektování přijatých opatření. Také prosím, abyste pokud Vám to Váš
zdravotní stav dovolí, používali ochranné roušky při kontaktu. Klidně můžete trávit čas na
zahradě, kde se již začíná probouzet jaro.
V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem můžeme přerušit poskytování dohodnutých
služeb a omezit poskytování základních činností tak, aby bylo zajištěno vyloučení ohrožení
Vašeho života a zdraví. Samozřejmě je naší snahou zajistit Vám, co největší rozsah činností.
Průběžně sledujeme, jak se situace vyvíjí, a vzhledem k aktuálním informacím přijímáme další
potřebná opatření.
Neklesejte na mysli, buďte pozitivní, spolu to zvládneme.
Přeji Vám krásné velikonoce, užijte si přicházející jaro. Přeji Vám, aby se v co nejkratší době
vše vrátilo do normálu a abychom zase mohli společně trávit příjemné chvilky bez všech
omezení.
Na závěr ještě jedna pozitivní zpráva: Provedli jsme
testování všech uživatelů a pracovníků Domova a
všechny testy na koronavirus byly negativní!
Jsem tu pro Vás
Pavlína Koláčková
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Děkuji všem lidem, institucím, dárcům, kteří se nás v této nelehké době snaží různou formou
podpořit dárky, službami, financemi nebo i milým slovem. Jejich pomoci a podpory si velmi
vážím a moc jim děkuji. Vzpomněla si na nás bývalá paní ředitelka, což nás velmi těší:
P. K.

V Hynčicích 30.3.2020

Vážené a milé (bývalé) kolegyně a kolegové,
ani nevíte jak často na vás v těchto nelehkých dnech myslím.

Vím, že svou precizní profesionalitou, hlavně milým, citlivým a lidským přístupem tuto těžkou dobu
překlenete.
Všichni jste skvělí a máte úžasný vztah k uživatelům, kteří jsou na vás (více než kdy jindy) zcela
závislí, proto o naše křehké seniory pečujte s vlídností, porozuměním a ochotou.
Děkuji vám za vaši složitou a namáhavou práci, za laskavost, trpělivost, citlivost
a na to, že myslíte na druhé.

Přeji vám všem hodně sil, optimismu a přátelskou atmosféru, kterou denně rozdáváte mezi
uživatele domova i mezi kolegy.
Ale myslete i na sebe!!!!!

S úctou a vděčností
vaše Miroslava Chodurová

P.S. Každý večer s pokorou rozsvěcuji v okně srdíčko, pro vás, kteří se staráte o druhé.
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Na co se můžete těšit
Akce, na které jsme Vás zvali v minulém čísle časopisu a které se neuskutečnily, se budou konat
v náhradních termínech. Jedná se o Tradiční společenský ples a Oslíkoterapii.

Stále doufáme, že se nám povede uskutečnit v plánovaném termínu
4. května
Zájezd na farmu Klokočov
19. srpna
Srpnová veselice
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Luštěte s námi
Tajenka z minulého čísla: Skleróza je skvělá
nemoc – nic vás nebolí a každý den spousta
novinek.
Děkujeme za správné odpovědi. Z došlých
odpovědi byl vylosován pan Grich Valentín, který
obdržel z rukou paní ředitelky dárkový balíček.
Na poslední straně tohoto časopisu na Vás opět
čeká soutěžní křížovka. Vyluštěnou křížovku
předejte personálu do 30. června. Přejeme
hodně zábavy při luštění.

Tajenka osmisměrky ze str. 18: … se všechno neodehrávalo najednou.
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edaktor: Vyrubalíková Monika
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