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Vážení uživatelé,
vítáme vás uprostřed letních slunečních dnů. Jsme rádi, že už se epidemiologická situace uklidnila a vy tak
můžete načerpat sílu a energii v zahradách Domova ve společnosti své rodiny a přátel. A zatímco
v zahradách vše kvete, ptáci zpívají a všechny nás to táhne ven, listujete právě jarním číslem časopisu.
Najdete v něm plno informací a zajímavostí o svátcích a významných dnech, které jste už možná zapomněli
a taky kvízy, křížovky a jiné luštění. Přejeme Vám krásné léto a příjemné chvíle s naším časopisem.
Vaše redakce

Seznamte se
V uplynulém čtvrtletí jsme přivítali v Domově dvě nové pracovnice, a to Sochaničovou Hedviku a
Stehlíkovou Barboru.

Sochaničová Hedvika
Hedvika nastoupila 11. května jako pracovnice v sociální péči – přímá
péče. Práci si v Domově už vyzkoušela jako dobrovolnice.
Jak se jí u nás líbí?
Díky pěknému prostředí a skvělému kolektivu se mi zde dobře
pracuje. Tato smysluplná týmová práce se seniory mě velmi baví.
Jejich klidný a spokojený výraz ve tváři je skvělou odměnou za tuto
práci.

Stehlíková Barbora
Barbora od 11. května uklízí na objektu Domek místo Ludmily
Švancerové, která se rozhodla odejít do starobního důchodu.
Jak se jí u nás líbí?
V Domově jsem pokojená, jsou tady příjemní a přátelští zaměstnanci,
milí uživatelé a hezké prostředí.
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Na úvod časopisu jsme pro Vás připravili poněkud veselejší téma. I když Apríl jsme nikdy nepovažovali za
svátek, do naší paměti se vryl snahou našich kolegů a přátel nás v tento den napálit a rozesmát. Je
pravdou, že někdy se smál jen autor samotného vtipu. A co vy? Napálil Vás někdy někdo v tento den?

Apríl
Přestože není v kalendáři, ani ho
oficiálně neuznává žádná vláda
světa, patří 1. duben mezi
nejbujařeji oslavované svátky.
Původ tohoto svátku, kdy si ze
sebe lidé dělají blázny, je zahalen
tajemstvím. Evropané ho slaví od
středověku, ale první oslavy
tohoto svátku pocházejí už z doby
před naším letopočtem.
Odkud se však svátek vzal?
S naprostou jistotou to nikdo
neví, ale existuje hned několik
teorií, jak ke vzniku dne vtipálků
mohlo dojít:
 podle první Apríl vzešel z veselé nálady z přicházejícího jara
 podle další vznikl za vlády císaře Konstantina, který umožnil šaškovi jménem Kugel na jeden
den vládnout, jednodenní panovník vydal edikt, nařizující v tento den vykonávat absurdní činy
 možná ale tradice pochází z Francie, kde král Karel IX. vydal roku 1564 veřejné prohlášení
podle něhož nový rok začínal 1. ledna, do té doby ho totiž někde slavili 25. března, ti, kteří se
královým ediktem neřídili a příchod nového roku oslavovali celý týden až do 1. dubna, prý dali
vzniknout takzvanému ,,dni všech bláznů‘‘
 svátek však mohl vzniknout v Íránu, kde se slaví už tisíce let, jehož autorem je mýtický král
Jamšíd, první zmínka o něm pochází z roku 536 p.n.l
 podle křesťanů apríl souvisí s narozením Jidáše, a protože zrovna on zradil Krista, tak se tento
den nemá věřit všemu, co se stane nebo řekne
Ať je to tak či onak, tento den je jako stvořený pro nějakou tu lumpárnu.

Tipy na aprílové vtipy
Čokoládové cibulové pralinky – malé cibulky důkladně obalte v rozpuštěné čokoládě a podávejte na
párátku jako čokoládové bonbony
Oreo sušenky s aprílovou náplní – sušenky si opatrně rozdělte na dvě poloviny, vyndejte z nich krém
a naplňte je např. zubní pastou nebo jinou pochutinou, co vás napadne, pak je zase spojte
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Koblihy plněné majonézou – kupte si anebo upečte jednoduché koblížky bez náplně a poté pomocí
stříkací trubičky jednotlivé koblížky naplňte majonézou
Nebezpečný kečup – připravte si do poloviny plnou láhev kečupu, kterou obraťte dnem vzhůru a
počkejte, až se směrem k víčku přesune většina kečupu, pak láhev rychle otevřete a přidejte dvě
lžičky pečící sody, lahvičku zavřete, ale kečupem už netřepejte, po jejím otevření by měla následovat
exploze kečupu
Trik s hrníčkem – nalijte do hrníčku vodu až po okraj, přiklopte papírem a počkejte, až se papír
k hrníčku mírně přilepí, pak hrnek otočte dnem vzhůru na stůl a po chvíli opatrně papír oddělejte, až
někdo hrnek zvedne, bude mít co dělat, aby vodní spoušť uklidil
Zarostlá klávesnice – pokud si chcete vystřelit
z kolegy z práce, tak tady máte skvělý tip - pokud
váš kolega z kanceláře odjede na dovolenou, do
klávesnice mu před jeho návratem nasypte
semínka řeřichy a mírně zavlažujte a až se vrátí,
řekněte mu, že byl na dovolené pěkně dlouho, když
má z počítače prales, počítejte ale s tím, že po vás
možná bude požadovat novou klávesnici
Potočiarová Andrea

Velikonoce
Takové Velikonoce jako ty letošní nepamatujeme. Svátky jara, kdy
obvykle společně zdobíme kraslice, pleteme tatary a těšíme se na
návštěvu rodiny, probíhaly úplně jinak.
Z důvodu mimořádné epidemiologické situace jsme byli nuceni přijímat
řadu nepopulárních preventivních opatření k omezení šíření
koronaviru a ochraně uživatelů a pracovníků Domova. Omezily se
veškeré společné aktivity, a co snad všechny uživatele trápilo
především, bylo omezení návštěv i vstupu do areálu Domova. Aby
situace pro naše uživatele byla přijatelnější, snažili se pracovníci
Domova uživatelům zajistit kontakt s jejich blízkými přes telefony a
další aplikace. Díky tabletům, které jsme obdrželi od
Moravskoslezského kraje, mohli zaměstnanci Domova zprostředkovat
uživatelům videohovory. Přímý kontakt to však nemohlo nahradit.
Pojďme si tedy alespoň připomenout význam velikonoc a vše co k nim patří.
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Velikonoce patří mezi nejoblíbenější svátky ve velké části
světa. Jsou to svátky jara, které oslavují probouzení
přírody, její plodnost, naději a lásku. Velikonoční zvyky a
tradice se lišily vesnici od vesnice a dřív probíhaly během
velikonočního období, které trvalo šest neděl. Jejich
úkolem bylo zbavit se všeho starého, očistit domácnost i
tělo od chorob, připravit se na znovuzrození přírody.

Datum
Velikonoce jsou svátkem pohyblivým, který připadá každý rok na jiné datum – na neděli následující
po prvním jarním úplňku. Pokud první jarní úplněk připadne na neděli, slaví se Velikonoce až další
neděli. Velikonoční pondělí podle těchto pravidel tak může připadnout na den v rozmezí od 23.
března do 26. dubna.

Velikonoční tradice
Velikonoční tradice jsou jedny z nejstarších a dodávají svátkům jara tu
pravou atmosféru. Pojďme se spolu podívat na to, co jednotlivé tradice
znamenají a na které byste určitě neměli zapomenout.
Výzdoba – s jarním příchodem chceme přivítat znovuzrození sil a radostné
očekávání, a tak bychom neměli zapomenout vyzdobit náš domov, a to
proutky vrby, mašlemi, kraslicemi nebo jarním kvítím
Beránek – symbolizuje v židovské tradici Izrael jako Boží stádo, které vede
Hospodin, v křesťanství je symbolem Ježíše Krista, protože byl obětním
beránkem za spásu světa
Zajíček – ten je symbolem plodnosti, života a štěstí, v bibli symbolizuje vše chudé, skromné a
pokorné
Velikonoční kraslice – vajíčko je symbolem života, plodnosti a vděku, zdobená vejce se používala při
jarních obřadech, při narozeních, svatbách a pohřbech
Pomlázka – pomlázka vyrobená z mladých vrbových proutků měla ženám předat mládí a sílu, pánové
a chlapci si měli plést pomlázku a ženy se tím měly nechat vyšlehat, aby omládly a zkrásněly
Mazanec – zadělává se na Bílou sobotu a dělá se ze stejného těsta jako vánočka, kdysi mazanec ale
nebyl sladký, připravoval se ze strouhaného sýra a většího množství vajec
Jidášky – pekly se na Zelený čtvrtek, je to tvarované pečivo z kynutého těsta, jako připomínka na
apoštola Jidáše, který zradil Krista
Hledání pokladů – na Velký pátek je tradice hledání pokladů, poklad, který najdeme, by měl mít
podobu něčeho drahého pro potěšení ducha i mysli nebo něčeho milého jen tak pro radost
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Kočičky – symbolizují palmové ratolesti, kterými vítali obyvatelé Jeruzaléma přicházejícího Krista,
tradičním křesťanským zvykem je jejich svěcení
na Květnou neděli a používání popela z jejich
spálení o Popeleční středě

Velikonoční dobroty

Mazanec

Jidáše
Beránek

Pašijový týden
Poslední týden dlouhého postního období připomíná utrpení Ježíše Krista a každý den má své
pojmenování:
Modré pondělí – v kostelech se vyvěšovaly modré látky
Šedivé úterý – hospodyňky vymetaly pavučiny a uklízely
Škaredá (popeleční) středa – vymetaly se komíny a kdo se mračil, tak mu to zůstalo každou středu
v roce, v tento den zradil Jidáš Ježíše
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Zelený čtvrtek – v tento den by se měla jíst zelená jídla (špenát, kopřivy, řeřicha apod.), aby byl
člověk zdravý, zvony ,,odlétají do Říma‘‘ a vesnicemi obcházejí až do soboty ,,klapači‘‘, chlapci
s řehtačkami a klapači
Velký pátek – je dnem smutku, protože Ježíš byl vyslýchán, odsouzen a ukřižován, v některých
městech se hrají pašijové hry a podle starobylých pověr se v těchto dnech otvírala země s poklady,
nesmělo se orat a kopat na poli, nepralo se prádlo
Bílá sobota – den, kdy byl Ježíš ukládán do hrobu, doma se bílilo, vařily a pekly se obřadní pokrmy,
pekly se mazance a beránci, muži a chlapci pletli pomlázky, zdobila se vajíčka
Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) – je největším svátkem celého liturgického roku, jedly se
pokrmy posvěcené v kostele a každý, kdo do domácnosti přišel, musel být takovým jídlem obdarován
Velikonoční (červené) pondělí – je dnes nejoblíbenějším dnem hlavně mužů, v tento den se mělo
darovat červené vejce a dívka měla být vyšlehána, aby byla celý rok zdravá
Potočiarová Andrea

Duben
V lukách již kvítky pampelišek
září jak malá sluníčka.
Ptáci svým zpěvem – z nebes výšek
potěší všechna srdíčka.
Voda vesele bublá v řece,
jemně omývá oblázky.
Vrba nabízí mladé proutky
chlapcům na pevné pomlázky.
A děvčátka? Ta s láskou zdobí
velikonoční kraslice,
však něžný úsměv v jejich tvářích
nás potěší snad nejvíce.
Pak přijde první bouřka jarní,
déšť všechno kolem omyje
a v lidských srdcích LÁSKA zazní.
Kéž okolo nás stále je ...
K. Č.
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Věděli jste, že …
…7. dubna je Dnem vzdělanosti
Sedmý dubnový den je v českém kalendáři je veden jako
Den vzdělanosti. Většina z nás se nad tímto svátkem ani
pořádně nepozastavila, a to z toho důvodu, že v tento den
nejsou žádné prázdniny ani volno, je to normálně pracovní
den. Ale i přesto je to oficiálně významný den ČR. Ne
náhodou. Dnešní datum je totiž úzce spjato se vznikem
Univerzity Karlovy v roce 1348, první školou svého druhu ve střední Evropě. Karlova univerzita má
po celou dobu své existence, tedy již bezmála 700 let, obrovský vliv na české školství. Stejně jako
ostatní vysoké školy v České republice rozvíjí vzdělanost, kterou má připomínat právě toto datum.

…23. dubna – Den knihy a autorského práva
Datum 23. dubna je dnem, kdy si připomínáme výročí úmrtí velkých spisovatelů – Miguela de
Cervantese, Williama Shakespeara a Gacilase de la Vegy
roku 1616. Světový den knihy se slaví od roku 1995 ve
více než 100 zemích světa. Tento den je věnován autorům
knih celého světa a zároveň by měl připomenout i jejich
autorská práva. Kniha je autorským dílem, kterému autor
věnoval hodně času a úsilí.

Potočiarová Andrea

Trénink paměti
Od každého písmene řekni stát, město nebo část města (minimálně jeden, ale čím víc, tím líp) 

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T U V Z Ž
Napiš 10 slov začínající na IN … a vysvětli jejich význam

IN ………………………………..……..
IN ………………………..……………..
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Aktivity seniorů v Domově
I v této nelehké době se život v Domově nezastavil a uživatelé nezaháleli. Senioři ubytovaní na Staré
kuchyni, se pravidelně scházeli v úzkém kolektivu v jídelně a v ochranných prostředcích si společně
protáhli tělo a procvičili postřeh. Za pěkného počasí si pak rádi poseděli v rozkvetlé zahradě.
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Spolu to zvládneme
V době nouzového stavu, kdy lidé
museli zůstávat doma, se televizní
stanice snažily diváky zaujmout novými
pořady a televizními seriály. Paní
Černochovou zaujal pořad Honzy Musila
„Spolu to zvládneme“ na TV Barrandov.
Lidé tam posílají videa, jak tráví v této
době svůj čas. Novým úkolem, kterým
se Honza Musil rozhodl zapojit diváky
do vysílání, bylo zadání 5 slov (slunce,
tráva, jahoda, štěstí a láska) a na ty měli
lidi složit básničky. Z došlých příspěvků
byla vybrána básnička paní Černochové
a byla odvysílána 22. 04. 2020 v televizi
v 15:50 na TV Barrandov.

Štěstí?
To je úsměv dětí,
kapka rosy na poupěti,
v trávě poklad sedmikrásek
a po ránu ptačí hlásek.
Slunce, které zlatě září,
lidé s rozesmátou tváří …
A pohodu vykouzlíme,
když si k růži přivoníme,
na souseda zamáváme …
Co je láska – všichni známe,
největší dar, který máme.
Tak kéž ji všem rozdáváme.
Karla Černochová
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Nákupy
Zajištění nákupů pochutin, nápojů, oblečení a jiných potřeb patří k běžným službám, které našim
uživatelům poskytujeme pravidelně 1x za 14 dní. Nejčastěji je nejvíce požadavků před vánoci a
silvestrem, kdy lidé chtějí mít pro návštěvy svých blízkých a přátel pohoštění a dárečky. V období
nouzového stavu nejen, že zůstaly dveře našeho Domova zavřené návštěvám, ale příbuzní nemohli
svým blízkým přinést ani ovoce, oblečení, dobroty a věci. O to více teď uživatelé tuto službu využívali.
Zaměstnanci, kteří nákupy zajišťují, musí obejít všechny pokoje a udělat seznam nákupů podle
přání uživatelů a následně přepíší seznam požadavků do přehledné tabulky v počítači, která usnadní
a urychlí nákup v obchodech. Převážná část nákupů se odehrává v Penny marketu. Nelze tu však
koupit vše, a proto je nutno navštívit ještě spoustu dalších obchodů jako: tabák, lékárnu, elektro,
papírnictví, květinářství, drogerii Teta, elektro Panorama a oblečení se nakupuje u Vietnamců. Po
příjezdu zaměstnanci roznesou tašky s nákupy uživatelům na pokoje, následně provedou vyúčtování
a vyberou od uživatelů peníze za nákup.
Nákupy zajišťují dvě pracovnice, a jak jim vše dlouho trvá, se můžete přesvědčit v následující
tabulce:

sepisování požadavků na nákup

5 hodin

přepsání požadavků uživatelů do tabulky

1 hodina

nákupy v Penny a dalších obchodech

4,5 hodiny

roznášení a účtování nákupů

3 hodiny

Pro
Vaši
představu
při
posledních nákupech pracovnice
nakoupily věci osobních potřeb
v hodnotě 17 881,- Kč pro 70
uživatelů. Nejčastější položkou
seznamu jsou potřeby pro osobní
hygienu: sprchový gel, šampony,
vlhčené ubrousky. V současné
době si uživatelé ve zvýšené míře
žádají ovoce, mlsání a kafe. Každý
uživatel má svou podepsanou
tašku, do které jsou nákupy
ukládány. Pracovnice mají nákupy
perfektně zorganizované, sledují
letáky a využívají slevové akce.
12
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Znají chutě i oblíbené pochutiny a hygienické potřeby
jednotlivých uživatelů. Pokud se uživateli věc nelíbí, zajišťují
pracovnice i výměnu či vrácení zboží. Je toho opravdu hodně,
jak je zřejmé z následujících fotografií. Stejným způsobem se
pak provádí i nákup minerálek a piva.

1. květen – 1. Máj
Někteří z nás jistě dodneška vzpomínají na prvomájové oslavy svátku za dob komunismu, kdy
jsme se všichni povinně účastnili prvomájového průvodu s mávátky, transparenty a politickými hesly,
který končil u památníku padlých, kde se přednášely proslovy představitelů strany KSČ. Pro školáky
byl povinný pionýrský kroj, který tvořila modrá košile, pionýrský šátek a modré kalhoty nebo sukně.
Nadřízení a učitelé kontrolovali účast.
Po revoluci se už hromadné prvomájové průvody nekonají. To už je naštěstí pryč. Prvního května
je Svátek práce, a tak si tento den můžeme užít volno třeba v přírodě plné rozkvetlých stromů. Vždyť
k 1. máji patří krásná tradice, polibek pod rozkvetlou třešní, díky kterému políbená žena neuschne,
a naopak bude celý rok oplývat krásou a plodností.
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Stavění májky
K tomuto dni však patří i tradice, kterou každým rokem i náš Domov dodržuje, stavění májky.
Jedná se většinou o smrček s hladkým opracovaným kmenem a se stálezeleným vrškem (symbol
vitality) ozdobeným barevnými stuhami (důležitá je červená barva jako symbol krve a života). Naše
domovská májka každoročně vítá všechny řidiče přijíždějící od Hranic do konce května, kdy je
slavnostně poražena. Aby tomu tak mohlo být i letos, vydali se poslední dubnový den pracovníci
Domova pro mladý smrček do lesa. Sluneční paprsky prohřívaly vzduch a uživatelé se těšili, až ho
zaměstnanci přivezou. Poté se s nadšením pustili do zdobení májky na zahradě. Zatímco přivazovali
barevné stuhy na věnec, povídali si a vzpomínali, zda města a obce, ze kterých do Domova přišli, tuto
tradici dodržovaly.
V minulosti se májka hlídala, aby ji někdo neukradl.
Pokud se totiž podařilo mládencům ze sousední
vesnice ji ukrást, postavili ji ve své vesnici
s cedulkou, která oznamovala, z které vesnice
májka pochází. Pro poraženou vesnici to byla
ostuda. Dříve také mládenci mezi sebou soutěžili,
kdo jako první uřízne špičku z pokácené májky.
Ten, který vyhrál, si mohl vybrat dívku, která s ním
musela tancovat. Pokud by nechtěla, musela se
vykoupit penězi nebo soudkem piva. Také
mládenci stavěli menší májky pod okna dívek jako
projev lásky a pocty.
Odpoledne už májka stála na svém místě a bude čekat celý měsíc na slavnostní pokácení.
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8. květen – Den vítězství
O týden později nás v kalendáři čeká další státní svátek, a
to Den vítězství. První akt kapitulace, na němž ale nebyli
přítomní velitelé sovětských vojsk, byl podepsán již 7.
května 1945 v Remeši. Rusové tak trvali na symbolickém
opakování celé ceremonie v Berlíně o den později 8. května
v bývalém důstojnickém kasinu v Karlshorstu. Od samého
počátku byli události přítomni představitelé SSSR, USA a
Velké Británie. Kvůli pozdnímu příjezdu představitele
francouzské strany se podpis Aktu protáhl do pozdních
večerních hodin. Zatímco v Berlíně bylo v té době 23,01 h,
v Moskvě bylo již po půlnoci, tedy 9. května. To byl také jeden z důvodů, proč se v zemích bývalého
východního bloku až do roku 1989 slavil konec války 9. května. Teprve v roce 1990 bylo datum
oslav ve střední Evropě, Norsku a Ukrajině sjednoceno a začalo se slavit ve shodě s lokálním
časovým pásmem 8. května. Města a obce si navíc připomínala výročí vlastního osvobození nebo
třeba povstání proti okupantům.
https://zoommagazin.iprima.cz/vyroci/den-vitezstvi

Den matek
Den matek u nás připadá vždy na druhou květnovou neděli. Svátek oceňuje ženu jako matku,
oslavuje mateřství a mateřskou lásku a je skvělou příležitostí, jak své vlastní matce poděkovat.
Poděkovat lze prostřednictvím drobného dárku, květiny, čokolády nebo třeba nečekaného zážitku.
Maminky jistě ocení také láskyplné přání nebo básničku.
Poctu matkám vzdáváme nejenom u nás, ale po celém světě. Den matek patří k nejrozšířenějším
svátkům a významným dnům vůbec, přestože se na různých místech slaví v různých termínech.

Historie svátku
Původ svátku najdeme již ve starověkém Řecku, tehdy se slavil jako svátek plodnosti. Antická oslava
matky neminula ani starý Řím. Ve středověku se Svátek matek pojil s křesťanstvím. Jeho tradice sahá
15
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do Velké Británie 16.století. Čtvrtou postní velikonoční neděli měli volno všichni čeledíni a služebné,
mohli se tak vrátit domů za svou rodinou a matkami. Celé rodiny pak společně navštěvovali svůj
,,mateřský kostel‘‘. Na začátku 20. století se ve Spojených státech začala psát novodobá historie
Svátku matek. Den matek se poprvé slavil v roce 1908 v americkém Graftonu. Mělo jít o poctu pro
Ann Marii Reeves Jarvisovou, kterou jí vzdávala její dcera. Z USA se svátek dostal i k nám. O jeho
prosazení se významně zasloužila Alice Masaryková, nejstarší dcera prezidenta T.G.Masaryka.
V prvorepublikovém Československu svátek prosazovaly také organizace jako Československý kříž,
Sokol, Orel nebo Asociace mladých křesťanských žen. Právě tato asociace stála za vůbec první českou
oslavou Dnu matek. Bylo to v Brně 13. května 1923. Později byl pro vládnoucí komunistický režim
svátek nežádoucí. Byl proto úmyslně zastíněn oslavami MDŽ. Až po revoluci v roce 1989 se dává
prostor oběma svátkům.
Potočiarová A.
K svátku MATEK ...
Maminko, mámo, mamičko,
nesu ti náruč kvítí.
Tys moje hvězda i sluníčko,
největší štěstí v žití.
Maminko, mámo, mamičko,
hlavu svou k tobě zvedám,
teď políbím tě na líčko
a nikomu tě nedám ...

Tolik jsme se těšili – je tady a je trochu zvláštní – malé skupinky lidí, spíš semknuté rodiny,
procházky s rouškami na tvářích ...
Louky jsou ozdobeny dukáty pampelišek, něžnými kvítky sedmikrásek, včely pilně sbírají pyl a
v úlech ,,dělnice‘‘ plní plátky medem. Ptáci po ránu koncertují a v hnízdech se z vajíček klubou
mláďata. Dětské hlásky je slyšet méně než obvykle, ale když zavolá do telefonu moje tříletá
pravnučka Natálka: ,,Babičko, pa pa a pusinku ...‘‘ je to úžasná chvilka – pohlazení po duši, jak se říká
– a naděje ...
Ale náš obdiv a upřímné poděkování patří všem, kteří se o nás v našem DOMOVĚ starají – sestřičkám
– obětavým a usměvavým – p. uklízečce, pečující nejen o čistotu pokoje, ale i o má dvě okna, plná
květin, které svou krásou vždy znovu udivují. Paní kuchařky nepolevily v přípravě chutných jídel a
pradlenky vracejí čisté a voňavé prádlo. Paní ředitelka a její spolupracovnice to nemají lehké, proto
jim patří náš veliký dík a vděčnost. A též přání – VYDRŽTE – vždyť jednou – doufejme, že brzy vše
skončí a vrátí se život do svých kolejí, úsměvy na tváře a všechno bude zase PRIMA.
Zdravotním sestřičkám, animačním a rehabilitačním Martičce Martinátové a Renátce Janíčkové,
,,zlatíčkám‘‘ Ditě Chudé a Brigitce Šťastné – PALEC NAHORU!
Ze srdíčka Karla Černochová
16
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Luštěte s námi
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Zahrada rozkvetla
Od jarních měsíců jsme neprožívali právě nejšťastnější období a senioři
obzvlášť. Kvůli šíření koronaviru byli uživatelé izolováni na svých pokojích.
I když řada uživatelů tuto
mimořádnou
situaci
zvládala bez problémů, mnohé z nich trápil
především smutek a stesk po rodině. Nemohli se
vzájemně na pokojích navštěvovat, chyběly jim
vycházky na město.

S velkým nadšením a úlevou se senioři
dozvěděli, že se od 25. května opět mohou těšit
na návštěvy svých blízkých. Opatrnosti není stále
nazbyt, a proto Ministerstvo práce a sociálních
věcí vydalo Doporučený postup pro aplikaci
návštěv u klientů, podle kterého musíme
postupovat. Návštěvy budou probíhat převážně
ve venkovních prostorách, tedy ve skleníku, na
terase u Vily, apod.
Abychom všem posezení zpříjemnili, probíhá pečlivá příprava. Natírají se lavičky, uklízí se ve skleníku.
I když se zaměstnanci pravidelně o zahradu starají, letos si dali obzvláště záležet. Na jaře se
přikoupilo plno rostlin a osázely se záhony i truhlíky. Květiny
se rozrostly a Domov rozzářila pestrá paleta jejich květů.
Kromě květin se vysázely i keře rybízu, angreštu a maliny a
ostružiny. Můžete se těšit na první letošní sklizeň.
Pro potěšení uživatelů a jejich návštěv zapůjčila
Renáta Janíčková svůj párek morčat. Až se morčata
rozmnoží ,daruje malé morčátka Domovu.
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Laskavý dopis
Aby jejich den byl veselejší, vznikl díky neziskové organizaci Lepší senior projekt „Laskavý dopis“.
Do Domova tak přišly dopisy a obrázky dětí, studentů a všech, kteří se rozhodli seniory rozptýlit a
potěšit. Jak se uživatelům líbily, jsme se
zeptali. Zde jsou některé reakce:
paní Černochová: „Jsem ráda, že v tom
nejsme sami, že na nás druzí myslí a moc mě
potěšilo, že mladí studenti si našli čas, aby
napsali cizím babičkám a dědečkům
povzbuzující slova v této těžké době.“
paní Skřehotová: „Moc se mi to líbilo. Jeden
obzvlášť. Zavzpomínala jsem tak na mé
období ze Zlína.“
Hejdušek: „Milé dětičky. Předem bych chtěl
poděkovat za tak krásný dopis, který na mne
zapůsobil, že jsme musel utrousit slzičku radosti z překvapení. Jsem povzbuzen do dalších dnů a to
způsobil dopis, který ve mně zanechává nezapomenutelný pocit radosti.“
Kabeláč: „Je to od srdce. Vzkázal bych, ať se v této nelehké době drží a děkuji.“
Istelová: „To je hezké, krásné, že někdo věnuje touto formou své city. Nic to nestojí, krásné lidské
gesto, pohladí těmi slovy, potěší. Vidíš, jak málo stačí k potěšení. Člověk není sám, opuštěný.“
„Milá Lenko, děkuji za Vaše krásná, lidská a laskavá slova, za radost a štěstí, které způsobilo Vaše
psaní.“
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Kácení máje v červnu?
Je vidět, že tradice už upadají a tak ani letos se nikdo nepokusil domovskou májku uřezat a ukrást.
Díky tomu se všichni obyvatelé Oder a projíždějící řidiči mohli těšit pohledem na krásně ozdobený
stromek až do 12. června, kdy Domov Odry připravil pro své obyvatele Kácení máje.
Na tohle slavnostní slunečné dopoledne se všichni senioři těšili. Konečně mohli po tak dlouhé době
vidět své přátele z Domova a popovídat si s nimi. A nejen to. Hudba, která se linula z magnetofonu,
přiměla seniory vyzvat zaměstnance k tanci. Zatímco se chodník změnil v taneční parket, Dita
ugrilovala klobásky. Po občerstvení byla májka pokácena a nastal čas rozejít se do svých pokojů.
Uživatelům se akce velice líbila a zajímali se, zda se mohou těšit na podobný program.
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Trénink paměti
Přesmyčky měst a jejich zajímavosti

DĚDYPOBAR …………………………………………….

LĚNÁZ …………………………………………….

HARPA …………………………………………………….

HADČARYN …………………………………….

LNÍZ …………………………………………………………

AŤBA ………………………………………………

NBRO ………………………………………………………

ŠINALA …………………………………………..

CEBAPRIDU ……………………………………………..

KENÍPR …………………………………………..

LOCOUMO ………………………………………………

RYČESKY …………………………………………

NOKOŠTĚPI ……………………………………………..

ZEMÁK ……………………………………………

ZLEŇP ……………………………………………………..

IVOP ……………………………………………….
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Toulky okolím
Není to tak dlouho, co jsme si představovali města a obce, z kterých mnozí pochází, nebo v nich
strávili převážnou část svého života a rádi na ně vzpomínáte. K létu cestování patří a tak se rádi
vracíme k tomuto tématu. Rádi bychom Vás zavedli tentokrát do pěkného města Vítkova, které
rozkládá u jižního okraje Přírodního parku Moravice. Severně od města se nachází na kopci zřícenina
hradu Vikštejn.
Město Vítkov byl založeno spolu s hradem Vikštejnem
patrně ve 2. polovině 13. století Vítkem z Kravař. První
písemná zmínka je z roku 1301 na listině v Budišově nad
Budišovkou ve věci soudní příslušnosti obce Dolní
Kunčice, aby „brala naučení v soudních sporech“ u
městského soudu ve Vítkově. Král Ludvík Jagellonský
udělil Vítkovu v roce 1523 právo výročního trhu. Město
včetně hradu Vikštejna a okolních obcí přecházelo do
rukou různých majitelů, mezi nimiž figurovali např.
Bírkové z Násile, Planknarové z Kynšperka a Oderští
z Lídeřova. V letech 1713 – 1714 dal tehdejší majitel
vítkovského panství F. K. Wipplar z Ulschitz postavit
barokní zámeček na Horní Vsi u Vítkova (později součást
nemocnice). V roce 1776 byl hrad Vikštejn opuštěn a
záhy se přeměnil ve zříceninu.
Nejkrásnější stavbou ve Vítkově a širokém okolí je novogotický farní chrám, zasvěcený
Nanebevzetí Panny Marie. Kostel stojí na vyvýšeném místě na východní straně města, je
zdaleka viditelný a dodává celému městu pěkný vzhled. Je zajímavé, že v kronice města je toto
místo označeno jako nevhodné, nezapadající do krajiny, což vyplývalo zřejmě z toho, že město
bylo malé a kostel byl vlastně na jeho okraji. Dnes je kostel již součástí městské zástavby. Ač
kostel stojí na kopci, při kopání základu překvapil dělníky silný pramen vody, který vytryskl z
tohoto kamenitého kopce. Voda posloužila pro celou stavbu, pramen je dodnes činný.

Obyvatelé Vítkova se zabývali ponejvíce zemědělstvím, řemeslem a obchodem. Nejvíce se
rozrůstalo řemeslo soukenické a plátenické. V roce 1835 bylo ve Vítkově 38 mistrů tkalců. Proto také
první založené továrny byly továrně textilní. V roce 1858 byla zřízena ve Vítkově rukavičkárna, dva
roky později továrna firmy Eisenberger z Vídně, pak
stužkárna vídeňské firmy Fasshold. V roce 1863 zřídila
vídeňská firma Imlauer ve Vítkově přádelnu hedvábí.
V pronajatých domech bylo umístěno čtyřicet stavů, na
kterých se vyráběly hedvábné šátky a damašky. V roce
1874 jej vystřídal další podnik, který zřídil E. Friedmann,
který vlastnil továrnu na hedvábné zboží ve Fulneku.
Bylo v něm zaměstnáno 400 pracovníků.
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Bývalý objekt internátního zařízení státního
podniku Hedva byl v letech 1993 – 1994
zrekonstruován. Promyšlenými stavebními
přístavbami a propojením se vybudoval
rozsáhlý komplexně bezbariérový Domov
Vítkov. V roce 2017 Domov Vítkov navštívil
bývalý ředitel závodu Hedva pan Nahodil.
Dostalo se mu vřelého přivítání, vždyť některé
uživatelky jsou bývalé zaměstnankyně tehdejší
Hedvy.

Bílá paní straší na hradě Vikštejn
Ve Starých pověstech slezských R. F. Jura
zveřejnil pověst o bílé paní, jež se zde po nocích
prochází. Existují dvě varianty, proč na hradě
straší .
Tento hrad byl založen ve druhé polovině 13.
století. Mongolové ho při svých vpádech
zpustošili natolik, že purkrabí na Hradci Vítek ho
musel prakticky znovu vybudovat. Vikštejn,
německy Vitkenstein, se stal dějištěm slavných
her a turnajů. Podle jedné z pověstí sem měl při takové příležitosti zavítat také dobrodružný rytíř
Tunkl.
Posléze se však s Vítkem pohádal a oba se pobili. Majitel hradu pak Tunkla vyhostil ze svého panství.
Rytíř však promýšlel dokonalou pomstu. Vhodná chvíle nakonec přišla v momentu, kdy Vítek odjel
na lov i se svou skupinou zbrojnošů. Tunkl s houfem pomocníků vnikl n Vikštejn a mečem shodil
z cimbuří Vítkovu ženu, která se před ním marně snažila schovat.
Lid ji zbožňoval, a když se Vítek dozvěděl, co se stalo, vyhnal Tunkla ze země a hrad zničil. Od té doby
se má Vítkova žena během bouřlivých nocí zjevovat na hradbách Vikštejna. Údajně měla být v bílých
šatech, proto Bílá paní.
Druhá pověst vše vykládá trochu jinak. Dostáváme se zde až do dob Albrechta z Valdštejna. Když prý
pobýval na zámku v nedalekém Horním Vikštejně, chtěli ho nepřátelé zabít. Důkladně promysleli
23
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úkladnou vraždu. V zámecké kapli se nakonec stala jejich nechtěnou obětí hradní paní. Po této
události se měl její duch zjevovat právě na Vikštejně.
Ač to bylo d Bílou paní jakkoliv, z Vikštejnu zbyly jen trosky.
V průběhu třicetileté války ho zničili Dánové a Švédové.
Později sice mělo dojít k jeho částečné opravě, ale v roce
1776 hrad definitivně osiřel.
https://opavsky.denik/tema-povesti-a-legendy16062013.html
www.vitkov.info/historie/

Přivítali jsme

Lavičková Magdalena

22. 5. 2020

Šenková Anežka

22. 5. 2020

Losertová Božena

27. 5. 2020

Rozloučili jsme se

Šifrová Marta

1. 4. 2020

Jaklová Štěpánka

16. 4. 2020

Tothová Vlasta

30. 6. 2020
„Až umřu, nic na tomto světě se nezmění,
jen srdcí několik se zachvěje
jak k ránu květiny.“
J. Wolker
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Narozeniny v dubnu oslavili

Istelová Eliška
6. 4. 1935 – 85 let
Jochcová Anna
22. 4. 1932 – 88 let

Hrubý Josef
30. 4. 1935 – 85 let
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Narozeniny v květnu oslavili

Matějka Vojtěch
15.5.1949 – 71 let

Velocha Jan
4.5.1934 – 86 let
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Narozeniny v červnu oslavili

Němeček Vladimír
21.6.1941 – 79 let

Blahopřejeme!
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Protikoronavirová opatření
Opatření k epidemiologické situaci se mění v souvislosti s vývojem pandemie,
proto bychom Vám rádi připomněli, která musíme dodržovat v současné době:
 zákaz pohybu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, ústenky) ve
všech vnitřních prostorách
 stravování uživatelů v jídelnách (omezení počtu uživatelů u 1 stolu, max. 2 uživatelé naproti
sobě u stolu)
 skupinové aktivity v menších skupinách (bude regulováno dle aktuální situace a potřebnosti)

pro návštěvy, dobrovolníky, kadeřnice, pedikérky, faráře aj. platí:
o návštěvník po celou dobu návštěvy v zařízení pobývá nebo se pohybuje s ochranným
prostředkem (postačuje rouška) a nemusí dodržovat rozestup 2 m od uživatele popř.
personálu zařízení
o po příchodu si musí každý návštěvník vydezinfikovat ruce
o návštěvníkovi bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem (při teplotě nad
37,0°C nebude návštěva umožněna)
o na návštěvu mohou přijít max. 2 osoby za uživatelem
o maximální délka návštěvy 1 hodina
Všechna preventivní opatření činíme pro ochranu Vašeho zdraví a života, které je pro nás
prioritou. Prosím o shovívavost, respektování a dodržování stanovených podmínek.
Vzhledem k tomu, že stále platí omezení pro návštěvy, může Váš příbuzný využít techniku a spojit
se s Vámi prostřednictvím komunikačních aplikací.
K dispozici máme na každé budově tablet, který je možné využít pro video hovor komunikaci
Skype.
V případě zájmu si váš příbuzný vyhledá skype kontakt dle budovy, ve které
bydlíte a může Vám v dopoledních hodinách od 9,00 – 11,00 h zavolat.
V odpoledních hodinách a o víkendu dle předchozí domluvy.
kontakty podle budov:
 DomovOdry-RůžováKuchyň
 DomovOdry-ZelenáVila
 DomovOdry-ŽlutýDomek
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Využít mohou i jiné komunikační programy:
Messenger
WhatsUp
Viber

Jak se sami můžete bránit
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Letošní rok, zejména jarní měsíce byly pro náš Domov velmi náročné. Vyskytla se pro všechny
z nás nová situace, na kterou jsme nebyli připraveni a ani ve snu by nás nenapadlo, že by nás mohlo
něco takového potkat, a to pandemie Covid-19. Zhoršená epidemiologická situace měla za následek
vyhlášení nouzového stavu v ČR a s tím souvisela mnohá omezující preventivní opatření pro život
v Domově.
Nyní již mohu říci, že jsme tento stav v Domově zvládli dobře. Nebylo to vůbec jednoduché,
mnohé nařizovaná opatření se měnila z hodiny na hodinu, byl obrovský nedostatek všech
ochranných pomůcek a dezinfekce, velmi vzrostla cena (což má dopad zejména na náš rozpočet).
Potýkali jsme se s nedostatkem pracovníků, který byl způsobený karanténami a uzavřením škol.
Museli jsme se připravit na mnohé nové situace, řešit karantény uživatelů a izolace v případě
podezření na onemocnění. Museli jsme se připravit na to, kdyby bylo v karanténě celé naše zařízení
a připravit krizový plán. Bylo toho opravdu mnoho, co se muselo učinit a vykonat. Ale jsme dobrý
tým.
Musím velmi poděkovat pracovníkům za jejich úsilí a mnoho přesčasových hodin, za to, že se
snažili ze všech sil vám tuto situaci ulehčit a udržet dobrou náladu a pozitivní mysl, za to, že se vám
věnovali individuálně na pokojích, když byl omezený kontakt a nemohly se konat skupinové aktivity.
Za to jim patří obrovský dík.
V Domově probíhalo testování všech uživatelů i pracovníků. Všechny testy byly naštěstí negativní,
jsme „zdraví“ a já doufám, že to tak bude i nadále. Takže se život v Domově navrací do běžných
kolejí. Určitá opatření však ještě přetrvávají, při jejich změnách jste vždy informováni. Prosím Vás o
jejich dodržování a respektování, ať se pokud je to možné vyhneme případné nákaze, neboť zdraví
je to nejdůležitější, co máme.
Také musím poděkovat všem, kteří se nám snažili tuto nenadálou situaci ulehčit. A bylo jich
hodně. Lidi se semkli, šili pro nás roušky, dávali nám finanční i věcné dary, zřizovatel Moravskoslezský
kraj se nám snažil zajistit ochranné prostředky, taktéž Město Odry a další firmy.
Přeji Vám všem, aby již v brzké době byla všechna omezující opatření zrušena a aby celý Domov
mohl „žít“ běžným životem. Užijte si zbytek léta v pohodě a klidu, těšte se z maličkostí,
z připravovaných akcí a z drobných radostí
Vaše P. K.

V nadcházejícím období nás čeká:
 rekonstrukce prádelny s výměnou prádelenské techniky
předpokládané náklady 1.850 tis. Kč, příspěvek zřizovatele 1.500 tis. Kč
 pořízení nového ekologického automobilu
předpokládané náklady 787 tis. Kč; byla podána žádost o příspěvek ve výši 200 tis. Kč u
Státního fondu životního prostředí
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Moravskoslezský kraj poskytl Domovu Odry v rámci dotačního programu: „Program podpory
vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB – T2 na období
2019 – 2020“ finanční prostředky ve výši 76.635,- Kč. Dotace slouží k částečnému pokrytí nákladů na
zakoupení nových televizních přijímačů a set top boxů v souvislosti s přechodem pozemního
digitálního televizního vysílání na nový standart DVBT-2. Bylo zakoupeno 15 ks nových set top boxů
a 22 ks nových TV přijímačů.
Děkujeme

Střípky z Domova
Ve Spálově v rodině naší pracovnice Ingrid Grexové 23. června přivítali na svět 8 krásných štěňátek
Moskevského strážního psa. Její fenka Andy porodila 7 fenek a 1 kluka, kteří v dospělosti budou vážit
45 až 68 kg. Všichni už jsou zadaní a těší se na svou novou rodinu. Ingrid se rozhodla potěšit naše
uživatele a přivezla štěňátka do Domova.

spokojený taťka Max
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Na co se můžete těšit
31. července, 14. srpna
Výlet k Maria skále
25. srpna
Posezení s harmonikou
1. října

zájezd na farmu Klokočov
8. října
Oslíkoterapie
návštěva farmy Bludička Bludovice

Farma se zapojila v době nouzového stavu do šití roušek a poslala
našim uživatelům tyto pěkné roušky zdarma

Mše
13. července, 10. srpna
Dále budou probíhat: vycházky do města, klub vaření, canisterapie, overball a další.
Ve dnech 2. a 3. října se budou konat volby do zastupitelstev krajů v Česku a do Senátu
Parlamentu České republiky
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Luštěte s námi
Vyluštění
strana 9: instrukce, inspektor, informace, indián, inovace, Indie, iniciály, Ingrid, ingredience, internet,
inhalace, inspirace, inaugurace aj.
strana 21: Poděbrady – lázně, Praha – Hradčany, Zlín – Baťa, Brno – šalina, Pardubice – perník, Olomouc –
syrečky, Konopiště – zámek, Plzeň – pivo

Tajenka z minulého čísla:
„Nejsem si příliš jistý diagnózou, pane
Nováku. Pravděpodobně to bude kvůli
nadměrnému požívání alkoholu.“
„Dobře pane doktore. Já tedy přijdu
zítra, až se z té opice vyspíte.“

Děkujeme za vyluštěné křížovky.
Ze správných odpovědí byla vylosována výherkyně, paní Černochová, která obdržela
z rukou paní ředitelky dárkový kosmetický balíček. Blahopřejeme.
Na poslední straně tohoto časopisu se opět můžete pustit do luštění soutěžní křížovky.
Snažili jsme se vyjít vstříc ohledně připomínkám náročnosti křížovek a rozšířili jsme
nápovědu. Vyluštěnou tajenku odevzdejte personálu do 15. listopadu. Přejeme hodně
zábavy při luštění.

Redakce:
Vyrubalíková Monika
Potočiarová Andrea
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Soutěžní křížovka

tělesné výměšky

Pomůcka:
DALER, TUA, ŽUJA, ACCESS,
ACTOR, ODAN, RED
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