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Milí uživatelé,
za okny zezlátlo listí, na polích zemědělské stroje už sklidily poslední úrodu a první chladné dny
připomínají, že tu bude brzy podzim. S podzimem přichází i ruku v ruce nachlazení, chřipkové
období a v letošním roce nový vir. A opět s ním i omezení společných aktivit, opékání párků u ohně
a hlavně omezení návštěv vašich příbuzných a blízkých. Abychom Vám alespoň trochu zvedli
náladu, přinášíme v našem časopise články a fotografie z akcí, které jsme v uplynulém období stihli
uskutečnit. Nezapomněli jsme ani na křížovky a osmisměrky. Pevné zdraví a dobrou náladu
v těchto podzimních dnech Vám přeje
Vaše redakce

Červenec
Karla Černochová

Je tady léto
laskavé milé,
na modři nebe
obláčky bílé.
Volají potůčky,
láká řeka,
na děti s košíky
les už čeká.
Nabízí hříbků nadělení,
koncerty ptačí
každodenní,
a poklad kopretin
v lukách máme,
s láskou tě léto
přivítáme
a věřit budeme
v lepší časy,
vždyť u nás doma
je tolik krásy.
Ze

Karla Černochová
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Klub vaření
S létem se situace kolem koronaviru konečně uklidňuje, mnozí uživatelé se konečně mohou těšit
z návštěv svých blízkých a v Domově se začínají rozbíhat opět společné aktivity.
Ve čtvrtek 2. července se senioři sešli v jídelně na Vile, aby společnými silami připravili oblíbené
bramboráky. Všichni se s chutí pustili do práce, nastrouhali brambory, přidali vajíčko, mouku, koření
a sůl a usmažili voňavé bramboráky. Během vaření si všichni povídali a užívali si společného
dopoledne. Bramboráky se opět vydařili a pochutnali si na nich nejen přítomní uživatelé.

Turnaj v kuželkách
O týden později, dne 9. července se uskutečnilo teprve třetí kolo celoročního
turnaje v ruských kuželkách, kterého se zúčastnilo rekordních 13 hráčů. Všichni se na
hru velice těšili, ale měsíce bez tréninku byly znát. Nejlepšího výsledku 34 bodů
dosáhl, a tedy vítězem tohoto kola se stal pan Grich Valentín. Z druhého místa se těšila
paní Havlíčková Zdeňka, která nahrála 33 bodů a o 3. místo se podělili paní Gabrhelíková Vlasta a
Mikušková Františka. Obě dámy dosáhly 32 bodů. Výhercům gratulujeme a všem hráčům přejeme
hodně úspěchů v dalších kolech.
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V úvodu července slavíme hned dva svátky. Víte, které to jsou? Pojďme si je připomenout.

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Pro spoustu lidí je státní svátek jen dnem volna, kdy nemusí do práce. Málokdo se však zamyslí nad
tím, co tím svátkem oslavuje. Jedním z těchto svátků je Den slovanských věrozvěstů Cyrila a
Metoděje, který slavíme 5. července. A právě jeho historii si právě připomeneme.
V 9. století našeho letopočtu na území
Velkomoravské říše neexistuje jednotná víra. Do
Čech totiž přichází mnoho duchovních, například
z Německa, Řecka nebo Itálie, každý z nich šíří svou
víru, a tak vznikají zmatky. Víra není pevná ani
jednotná.
Podle historických kronik a pamětí se kníže
Rostislav rozhodne upevnit křesťanství. Sám na to
ovšem nestačí, a proto posílá do centra Byzantské říše Konstantinopole poselstvo, které jeho jménem
žádá císaře Michaela III. a patriarchu Fotiose o radu. Ti jeho radu vyslyší a na rozpolcenou Moravu
posílají dva vzdělané duchovní – bratry Konstantina a Metoděje. Ti už mají za sebou úspěšnou misi
ke kočovným Chazarům žijících na Krymu, ale hlavně ovládají slovanský jazyk, neboť se narodili
v makedonské Soluni, což byla oblast osídlená slovanským obyvatelstvem. S sebou si nesou písmo
svaté a bohoslužebné knihy v jazyce, které znají ze svého rodného města (písmo je později nazváno
hlaholice). Příchod věrozvěstů v roce 864 vyvolává nadšení, hlavně protože podle římské legendy
s sebou nesou také ostatky svatého Klimenta a přeložené evangelium.
Následující roky se věrozvěsti věnují vzdělávání nových učenců, dále překládají církevně právní texty
i bohoslužebné knihy. V roce 867 se s početnou družinou chystají do Konstantinopole. Cestou se
zastavují u knížete Kocela v Panonii, kde učí vybrané velmože slovanskému písmu. Dále učenci
pokračují do Benátek, kde přijímají pozvání od hlavy římské říše Mikuláše I. k osobní návštěvě. Tam
se dozvídají informaci, že císař Michael III. byl zavražděn a Byzantské říši teď vládne císař Vasil.
Následně také umírá i papež Mikuláš I. a tak učence přijímá už nový papež Hadrián II., který je podle
kronik potěšený jak jejich návštěvou, tak vzácnými dary, které mu družina přináší. Konstantin a
Metoděj byli následně vysvěceni na biskupy a někteří jejich žáci se stávají knězi. Začátkem roku 869
pak Konstantin vážně onemocní a vstupuje do kláštera, kde přijímá řeholní jméno Cyril. Následkům
své nemoci podléhá roku 869 a jeho ostatky jsou uloženy v chrámu sv. Klimenta v Římě.
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Metoděj je mezitím povýšen a míří do Panonie, na cestě je ale přepaden Bavory. Představitelé
bavorské církve jej následně odsuzují k doživotnímu žaláři. Už v roce 873 je ale arcibiskup Metoděj
propuštěn a míří na Moravu, kde mu kníže Svatopluk svěřuje správu kostelů. Metoděj také bojuje za
obnovení moravského arcibiskupství. Dokončit ji ale bohužel nestíhá, neboť v roce 885 umírá.
Arcibiskupství je obnoveno o 100 let později, a to knížetem Boleslavem II. a českým biskupem
Vojtěchem.
zdroj: Proč slavíme Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje? (spektrumzdravi.cz)

Hned druhý den následuje svátek, kdy si připomínáme upálení mistra Jana Husa.

Den upálení mistra Jana Husa
O mistrově narození toho příliš nevíme, o jeho smrti už
podstatně víc.
Celý život si Husova matka přála, aby byl její syn knězem. To
se podařilo – vysvěcen byl roku 1400. Už roku 1402 začal kázat
v Betlémské kapli a získal plno příznivců. Na jeho kázání
přicházelo až tři tisíce lidí. Odsuzoval pokrytectví i obchod
s odpustky, a tak už měl i řadu odpůrců – především
církevních hodnostářů.
Církev v něm viděla protivníka. Své názory proto přijel, i přes
všechna varování, obhajovat v roce 1414 na koncil do
Kostnice. Domníval se, že bude moci veřejně hájit své
reformní názory. To ale nebylo možné, protože s ním
nakládali jinak, než si představoval. Vše dopadlo přesně
naopak. Husa v Kostnici uvěznili v dominikánském klášteře,
později také na hradě Gottlieben, což byl hrad biskupa
kostnického. Tam byl dokonce přikován v poutech.
O třičtvrtě roku později Hus před koncilem z posledních sil obhajuje svou celoživotní pravdu. Hranici
mu postavili za městem. Bylo to místo potupné, kde se pohřbívali koně. Popel Jana Husa vysypali do
řeky Rýn, aby po něm nezbyla ani památka. Nepovedlo se. Jeho smrt měla v Čechách obrovský ohlas.
Husovo učení dalo vzniknout husitskému hnutí, české reformaci a úsilí o proměnu katolické církve.
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Vycházky
15., 17. , 22., 24., 28. července
V následujících dnech už vábily sluneční paprsky všechny ven a naši senioři přivítali možnost vyrazit
si na vycházku, nakoupit si potřebné zboží a posedět v restauraci u šálku kávy či zmrzliny.
U Městského informačního centra informační tabule lákala na výstavu fotografií CHKO Poodří a tak
jsme zvědavě nakoukli.
Chráněná krajinná oblast Poodří se táhne od Jeseníku
nad Odrou, Vražného, přes Bartošovice, Studénku až po
jižní okraj města Ostravy. Je to krajina rybníků, širých luk
a lužních lesů, kterou se vine řeka Odry v nesčetných
meandrech jako had. Krajina, kde se řeka volně rozlévá
do okolí, zaplavuje louky i lužní lesy a spoluutváří tak
unikátní mokřadní území – Oderskou nivu.

Víte, že …
… Oderská niva zadrží při 100-leté
vodě až 50 milionů kubíků vody a
chrání tak před povodněmi níže
položená lidská sídla? Pro představu:
zadrží 10x víc než je objem vody
v Rožmberku, našem největším
rybníku.
Oblast byla v roce 1993 zařazena k světově významným mokřadním územím Ramsarské konvence.
Nejcennější lokality jsou chráněny v maloplošných zvláště chráněných územích (NPR Polanská niva,
PR Polanský les, PR Kotvice a další). Území je místem výskytu řady ohrožených a zvláště chráněných
druhů rostlin i živočichů.
Více se o CHKO Poodří dozvíme v Domě přírody
v Bartošovicích, jehož součástí je i záchranná
stanice živočichů.
Jen za první pololetí letošního roku se tu postarali
o 1080 živočichů. Nejčastěji se jedná o mladé
poštolky a rehky domácí. Několikrát za rok tu
přivítají mezi pacienty i puštíky obecné či
ledňáčka říčního.
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Výlet k Maria skále
Vir nám letos zhatil naše veškeré plány. Díky němu se neuskutečnil jarní výlet, na který se všichni
tolik těšili. O to více naše uživatele potěšila zpráva, že se mohou 31. červencem zajet podívat k Maria
skále.
V den výletu senioři nastoupili do všech
osobních aut a uháněli do Klokočůvku. Zde,
v pěkném údolí, obklopeném lesními stráněmi, se
nachází poutní místo Maria skála, které je
opředeno řadou legend a pověstí.
Podle jedné z nich zde byl za dob Švédských válek
zázračně uzdraven na smrt raněný voják vodou
vytékající ze skály. Tato zpráva se brzy roznesla.
Mlynář ze Spálova ke skále umístil obraz Panny
Marie. Po vystavění kostela ve Spálově byl obraz
přenesen na oltář. Několikrát obraz záhadně zmizel
i ze zamčeného kostela a vždy byl nalezen ve skále
na původním místě.
Zde, u skalní sluje, u kamenného oltáře se sochou
Panny Marie, senioři načerpali sílu do dalších dnů.

Luštěte s námi
Tvorba slov z písmen

Zpěváci – spojovačka
Karel
Bobek
Lucie
Pilarová
Waldemar
Suchý
Marie
Zagorová
Hana
Gott
Pavel
Matuška
Eva
Rottrová
Jiří
Bílá

Každé písmeno použij do jednoho slova jen
tolikrát, kolikrát tu je. Různých slov vymysli co
nejvíc.
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Dary a dotace
Velmi děkujeme všem, kteří v letošním roce na nás nezapomněli a přispěli nám na provoz a
zvládnutí epidemiologické situace. Jedná se o firmy, obce i jednotlivce:
na financování provozu:
Jaroslav Hlavinka, Ing. Hana Kotalová, René Gacka, Orava Petr, Finstav Kretek s. r. o., Ing. Bačík
Pavel, Bačáková Jaroslava, Radek Petr, Ivana Matoušková, Ludmila Mikulová, Prinex Group s. r. o.,
Marie Šimová, Tomáš Krutil, Vlasta Nováková, Jana Onhaiserová, Jana Kubcová, Arnošt Mlčoch,
MUDr. Barbora Šimková a další
Jeseník nad
Odrou

Kunín

10.000,- Kč

10.000,-Kč

Šenov u
Nového Jičína

3.000,-Kč

5.000,-Kč

5.000,-Kč

3.000,-Kč
Mankovice

Milotice nad
Bečvou

Fulnek

Rybí

12.000,-Kč

10.000,-Kč

Olšovec

Jakubčovice
nad Odrou

5.000,-Kč

5.000,-Kč
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Domov Odry je podporován statutárním městem Zlínem.
Byla nám poskytnuta dotace ve výši 11.000,- Kč na zakoupení
antidekubitní matrace. Děkujeme

Městys Suchdol nad Odrou nám přispěl na financování polohovacího lůžka
Sentida. Děkujeme

k zajištění a realizaci preventivních opatření v souvislosti a epidemiologickou situací:
Hana Ettlová, Andělín Kvapil, Mgr. Helena Hromková, Iva Kyselá, Milan, Kabeláč, Marie Švancerová,

Finanční prostředky účelově určené na financování běžných výdajů souvisejících
s poskytováním sociálních služeb
Moravskoslezský kraj – Příspěvek na provoz ÚZ 13305 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu
poskytování sociálních služeb.
Služba


Domov pro seniory | 14.269.000,- Kč



Domov se zvláštním režimem | 2.467.000,- Kč
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Příspěvek zřizovatele Moravskoslezského kraje


Dofinancování hlavní činnost ÚZ 207 | 1.900.000,- Kč



Odpisy hmotného a nehmotného majetku ÚZ 205 | 800.000,- Kč



Investiční příspěvek ,,Výměna prádelenské techniky – pořízení 3 praček a 2 sušiček“ | 1.500.000,- Kč



Dotační program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací
standard DVB-T2 | 76.635,-

Dotace města Nový Jičín


Domov pro seniory | 3.500,-



Domov se zvláštním režimem | 7.000,- Kč

Dotace města Studénka


Domov pro seniory | 6.000,-
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Výtvarný klub
Výroba mýdla
Ráno po snídani jsem se s paní Černochovou a paní
Lavičkou domluvila, že si vyrobíme mýdla. Obě
nadšeně souhlasily a po seznámení s procesem
tvorby jsme se pustily do díla. Začaly jsme krájením
mýdlové hmoty, kterou jsme daly do zavařovacích
sklenic a nechaly ve vodní lázni rozpustit. Mýdlová
hmota se krájela velmi dobře. Paní Lavičkové ,,šla
práce od ruky - bylo vidět, že paní dříve pracovala
v kuchyni. Také jsme se toho času bavily o dřívějším
zaměstnání. Dále jsme vzpomínaly na zážitky
z kuchyně.
Velmi jsme se zasmály, když paní Černochová
vzpomínala na své začátky v kuchyni, a to jak si
pokaždé něco uřízla.
Do rozpuštěné hmoty se pak přidalo pár kapek barvy a aroma
určené do kosmetiky. Paní Lavičkové nejvíce voněla citrónová
meduňka a paní Černochové voněla spíše květinová vůně – šeřík.
Barvy si vybrali jemné – žlutou a fialovou. Po přimíchání barev a
vůně jsme tuto hmotu nalily do silikonových formiček a nechaly
zatuhnout. Poté jsme mýdla zabalily do celofánu, aby je dámy
mohly darovat rodinným příslušníkům.
Výrobu mýdla si obě velmi užily.
Po skončení aktivizace jsem klientkám poděkovala za příjemně
strávený čas a odvedla je zpět do pokoje.
Marcela Skálová
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Cvičení s overballem

5. srpna si uživatelé v jídelně na
Vile protáhli tělo při cvičení s
overballem. Samotné cvičení probíhá
v sedě na židlích a používají se při něm
různé pomůcky, např. nafukovací míč,
overball nebo plachta. Cvičení je
prokládáno
tréninkem
paměti,
připomínáme tradice, výročí, svátky
apod.

Klub vaření
6. srpna se uživatelé na Staré kuchyni pustili do vaření. Pro
tento den vybrali další z bramborových receptů – bramborák.
Bramboráky či cmundy jsou velmi oblíbeným jídlem uživatelů a
také se dají obměňovat. Do placek se dá přidat salám nebo
kysané zelí. Uživatelé zvolili tu klasickou variantu a pustili se s

chutí do škrábání, strouhání brambor,
loupání česneku a míchání.
Brzy vůně bramboráků vábila po
chodbách Staré kuchyně ostatní
uživatele. Byly opět výborné!
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Luštěte s námi
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Vycházky do města

7., 26. a 28. srpna jsme se vydali na procházku oderskými
ulicemi.
I když Odry nepatří mezi velkoměsta, nachází se zde plno
památek, např. farní kostel sv. Bartoloměje, Mariánský
sloup ze třetí čtvrtiny 18. století na Masarykově náměstí či
bývalý zájezdní hostinec a hotel „Zum Hirschen“ (hotel
Max). Poté, co si uživatelé nakoupili a využili příjemné
slunečné počasí k posezení v Pizzerii u šálku kávy.

Turnaj v ruských kuželkách
11. srpna se konalo další kolo v celoročním turnaji v ruských kuželkách. Tohoto kola se zúčastnilo 14 hráčů a
někteří z nich se blýskli výjimečnými výkony.
Na třetím místě skončil Buš Jan s 37 body, druhé místo obsadila Lavičková Magdaléna s 38 body. Vítězkou tohoto
kola se stala paní Havlíčková Zdeňka, která nahrála 44 bodů. Za zmínku stojí i 35-bodové výkony paní
Gabrhelíkové Vlasty, Lyskové Otílie a Hrubého Josefa, které by v jiných kolech stačily na příčky vítězů.
Vítězům blahopřejeme a všem hráčům přejeme mnoho úspěchů v dalších kolech.
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Výlet k Maria skále
Při pravidelných mších v Domově si uživatelé
zavzpomínali na jejich oblíbené poutní místo na Maria skálu
v Klokočůvku. Rozhodli jsme se tedy s uživateli poutní místo
navštívit. Zájem projevilo 6 uživatelek. Pro výlet jsme vybrali
krásný, slunečný den 14. srpna. Strávili jsme příjemné
odpoledne nejen u „Skály“, ale i při občerstvení u pana
Hrušky. Seniorky si jen posteskly nad terénem, který
opravdu nevyhovoval vozíčkářům, ani lidem s chodítkem.
Byly rády, že je toto poutní místo stále hezky udržováno jako

za jejich mladých let. Některé
zavzpomínaly i na procesí, kterých se
zúčastnily. Uživatelky zapálily svíčky,
omyly se vodou vytékající ze skály a
nabraly si jí domů.
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Výtvarný klub
17. a 24. srpna v jídelně na Staré kuchyni uživatelky tvořily
z keramické hlíny zvonečky a komponenty s obtisky rostlin,
které po naglazování a vypálení budou tvořit závěsy, které
ozdobí naši domovskou zahradu.

Grilování cuket

Nastal čas dozrávání zeleniny a raných jablek. Dne 21. srpna jsme se sešli v altánku za Vilou, kde
jsem měla již roztopený krb a naložené cukety v marinádě. Vzhledem k tropickým teplotám nás
kuchařky občerstvily studeným džusem. Cukety jsou pro naše seniory poměrně neznámou zeleninou,
někteří ji viděli a jedli poprvé. Grilovaná cuketa jim velmi chutnala, byla měkká a výrazně kořeněná.
Mnohým
připomínala
chuť masa. Navzdory
tropickým
teplotám
uživatelé
odcházeli
spokojeni, v altánu pěkně
pofoukávalo a jejich
spokojenost byla vidět na
usměvavých tvářích.
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Canisterapie
20. srpna navštívila naše uživatelé paní Irena Levová s fenkou švýcarského ovčáka Darli. Senioři si
Darli hladili, přivazovali jí na krk šátek a
kartáčovali ji. V plátěném pytlíku nahmatali
předměty, které podle hmatu museli určit.
Někteří si vyzkoušeli i složit jednoduché puzzle
s motivem zvířete. Všichni si společnou
canisterapii užili.

Posezení s harmonikou
Každým rokem touto dobou se těší uživatelé na
srpnovou veselici, kdy mohou posedět se svou
rodinou a přáteli při kulturním programu na
domovské zahradě. Letos je vše kvůli epidemiologické
situaci jinak. O to větší radost měli senioři, když přijel
Ing. Piskoř se svou harmonikou. U skleničky vína a
malého občerstvení lidé poslouchali a zpívali známé
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písničky a mnozí si při nich s chutí
zatančili. Dopoledne v pohodové
atmosféře rychle uběhlo a mnozí
byli zklamáni, že již končí. Snad
se podobných akcí ještě brzy
dočkáme.

V úterý 25. srpna – další radostné posezení
s harmonikářem panem Piskořem a jeho písničkami. To
jsme si, panečku, zazpívali od srdíčka venku na zahradě
DOMOVA. A dokonce i zatančili! 90letý pan Hejdušek
vytáčel sestřičky o sto šest a sluníčko se smálo z modré
oblohy a my všichni s ním. Ani se nechtělo zpět na
pokoje. Děkujeme paní ředitelce a všem sestřičkám za
jejich nasazení, za to, s jakou láskou se nám věnují a za
optimismus, který nám předávají v této zvláštní době
Karla Černochová.

Smyslová aktivizace
Letní a podzimní plody
2. září na Vile si Renáta s Martou připravily
smyslovou aktivizaci pro uživatele na téma „letní a
podzimní plody“. Na seniory tu čekala vyzdobená
jídelna slunečnicí a kukuřičným šustím, a plátěné
pytlíky plné tajemství. Uživatelé měli za úkol
v pytlíku vybrat nějaký plod a po hmatu určit, co
právě drží. Pytlíky ukrývaly kořenovou zeleninu,
podzimní ovoce, které běžně všem zrálo na
zahrádkách, vlašské ořechy, kaštan či
šišku
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z borovice. Mezi ovocem byly i
pomeranče, které ve své domovině
dozrávají začátkem zimy a pro nás jsou
důležitým zdrojem vitamínu C, právě
v zimním období.
A co všechno uživatelé v pytlících
našli?

Kukuřice
Obecně se říká, že kukuřice patří mezi
zásobárny energie pro náš mozek. Jak
je to ale se zdravou výživou? Je lepší
se této potravině vyhnout nebo naopak ji konzumovat, jak je libo?
Plodina původem ze střední Ameriky má v kuchyni všestranné využití. Kukuřice nepatří pouze mezi
zeleniny. Mnohé možná překvapí, že má stejné místo na stupínku jako například pšenice, ječmen
nebo oves. Patří totiž mezi obiloviny! Ano, čtete správně. Za zeleninu můžeme považovat pouze
kukuřičná zrnka.
Podle kvality zrna můžeme rozlišit pět základních typů a každý typ se liší svým využitím. Některé druhy
jsou vhodné pěstovat jako krmivo pro dobytek, další zase například pro zpracovatelský průmysl nebo
dokonce pro výrobu bio paliv. Nejznámější pro nás je asi jako popcorn, bez kterého si většina lidí
nedokáže představit návštěvu kina. Své využití ale najde i třeba při výrobě oleje, mouky, glukózy,
škrobu a samozřejmě jako kukuřičná zrnka.

7 důvodů, proč je kukuřice prospěšná








posiluje nervy
zvyšuje koncentraci
odbourává stres
omlazuje
zlepšuje náladu
posiluje srdce
zvyšuje mozkovou činnost
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Paprika
Letní zelenina s krásnou barvou a vůní, která je ve stejné škatulce
jako rajče a lilek. Na zahradě a na trhu ji najdete v nespočtu odrůd,
barev i tvarů. Od těch největších a nejsladších až po ty nejmenší a
zabijácky pálivé chilli papričky.
Paprika je v chuti primárně příjemně sladká, podle obsahu pálivé
složky kapsaicinu pak nabírá na pálivosti.
Tvar a barva papriky jsou dány hlavně odrůdou. Podle přítomnosti
a poměru barevných pigmentů může paprika dozrát do odstínů červené, oranžové, žluté, zelené i
fialové. Různě barevné papriky se liší i v chuti a vůni podle obsažených aromatických složek.

Hrušky
Třebaže je hruška diuretikum a zabraňuje hypertenzi, je to i velmi chutné ovoce, které dokáže zahnat
žízeň lépe než zmrzlina. Hrušky jsou známé svým vysokým obsahem sacharidů a zároveň nízkým
obsahem proteinů a tuků. Ze sacharidů v nich převládá fruktóza, a proto je dobře snášejí i diabetici.
V hruškách se nachází malé množství vitaminu C, E a B, jakož i důležité minerály: draslík, hořčík a
železo. Taktéž jsou hrušky dobrým zdrojem stopových prvků: mědi, manganu a v menší míře i zinku.
Obsah vitaminu a minerálů je v hruškách jen o málo větší než v jablkách.

K čemu jsou hrušky prospěšné









rozpohybují střeva a léčí žaludek
zasytí a zaženou chuť na sladké
vyplaví toxiny a pomáhají při dně
odvodňují a doplní mikroživiny
zmírní horečky a bojují s nachlazením
snižují tlak a chrání srdce
zahojí modřiny a zničí viry
odvar z hruškového listí na močové cesty

Jablka
Jablka jsou známá již od pradávna, důkazem toho je i spousta legend a
mytologických příběhů, které považují jablka za nenahraditelný
symbol zdraví a dlouhověkosti. Jablka jsou plody jabloně, jednoho z
nejušlechtilejších ovocných stromů rostoucích všude po světě. Ne
nadarmo se traduje, že jedno jablko denně nahradí doktora a zažene
všechny nemoci i chmury do pozadí. Jablka mají všestranné využití,
21
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můžeme se do nich jen tak zakousnout, přidávat je do nespočtu slaných i sladkých jídel a dezertů,
nebo si z jejich dužiny vymačkat výborný mošt.

Proč jsou jablka všech odrůd prospěšná našemu zdraví?
 jablko se skládá v 85% z vody, což napomáhá hydrataci našeho organismu,
 14% jablka tvoří sacharidy, tvoří je především ovocný cukr,
 nalezneme zde v hojné míře vitamíny C a E, antioxidanty zneškodňující volné radikály v našem
organismu,
 dále zde najdeme velké množství enzymů a minerálů jako je železo podporující krvetvorbu
a okysličování těla,
 obsahuje draslík, který je důležitý pro správnou rovnováhu iontů a vody v našem těle, nebo
pro přenos nervových vzruchů, okysličování mozku a správnou funkci ledvin

Slunečnice
Slunečnice roční, jak zní její celý název, už dávno není
jenom žlutá, až tři metry vysoká květina, která nás
okamžitě napadne. Umí se vybarvit i do jiných
odstínů, také se dokáže zmenšit na velikost přesně do
květináče a zvládne potěšit i alergiky, kterým by mohl
vadit její pyl. Velké žluté hlavy slunečnic se celé léto
trpělivě otáčejí za sluncem a poctivě pro nás sbírají a
uchovávají jeho energii v podobě velkého množství
výživných látek obsažených v semínkách. Existuje
více druhů slunečnicových semínek, nejvíce se však využívají ty s černou slupkou na lisování oleje,
zatímco ta pruhovaná jsou obvykle určena k přímé konzumaci.
Slunečnicová semínka jsou ta, která v zimě
sypeme ptáčkům do krmítek a která si s oblibou z
ostatního krmení vybírají a vyzobávají hlavně
sýkorky. Tato vybíravost není založená jen na
nějaké mlsnosti – slunečnicová semínka jsou totiž
super výživná, což se hodí nejen promrzlým a
hladovým ptáčkům, ale můžeme z nich profitovat
i my.
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Šišky
Šišky se skloňují zejména v souvislosti s podzimní a zimní výzdobou
našich příbytků. Málokdo však ví, že právě šišky a jehličí z jednoho
konkrétního stromu mají ohromné léčivé účinky pro naše zdraví. Řeč
je o borovici lesní. Symbol zdraví, radosti a síly. Tak vnímali lidé
borovici už ve středověku. Využít můžete nejen mladé výhonky na
jaře, ale i jehličí a mladé šišky.

Co dokážou borové šišky a jehličí?








čaj a inhalace rozpouštějí hleny, pomáhají při rýmě a kašli
mají dezinfekční účinek a čaje z nich (zejména z jehličí) pomáhají při zánětech ledvin a
močových cest
jehličí obsahuje obrovské množství vitaminu C, karoten a minerální soli
dodává energii, má silný povzbuzující účinek (čaj z jehličí pijí například horolezci)
rychle uleví při bolesti svalů a kloubů (tinktura, odvary)
dokáží zmírnit bolest hlavy při migréně – čaje, inhalace, tinkúra
vůně borovice zlepšuje náladu a uklidňuje

Mrkev
Mrkev je oblíbená kořenová zelenina, stejně jako petržel. Z mrkve se konzumuje její kořen, který má
oranžovou barvu, tato barva je díky látce karoten. Z mrkve se sbírá i nať, ale používá se více petrželka.
Mrkev obecná dokáže narůst až výšky nad jeden metr. Kvete bílými kvítky, které jsou ve velkém
květenství. Mrkev je ideální pro pěstování v našich podmínkách. Vyhovuje jí slunné stanoviště a na
zálivku si až tak nepotrpí. Mrkev obecná pochází z Asie, ale daří se jí i v Evropě a Americe.

Co obsahuje mrkev za účinné látky?
Vitamíny A, B, C, D, E, H a K, třísloviny, flavonoidy, draslík,
hořčík, zinek, železo, sodík, fosfor, vlákninu, vápník,
bílkoviny, sacharidy, křemík, síra, kyselinu listovou, kyselinu
pantotenovou, betakaroten
Petržel

Petržel
Protože je petržel tak využívaná bylinka, je možné ji na trhu najít po celý rok. Jedná se o poměrně
levnou, ale vysoce výživnou bylinku. Petržel má dostatek vitamínů a antioxidantů, které mohou
výrazně zlepšit zdraví člověka.
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Živiny nacházející se v petrželi zahrnují: vitamín A, vitamín K, vitamín C, vitamín E, thiamin, riboflavin,
niacin, vitamín B6, vitamín B12, pantothenová kyselina, cholin, foláty, vápník, železo, hořčík, mangan,
fosfor a měď. Je také velmi dobrým zdrojem těkavých sloučenin, jako je myristicin, limonen, eugenol
a další. Její listy obsahují uhlohydráty, tuky a bílkoviny.

Léčebné účinky








prevence vzniku rakoviny, cukrovky a
revmatoidní artritidy
má protizánětlivé vlastnosti
poskytuje úlevu od gastrointestinálních
problémů (například porucha trávení,
žaludeční křeče, nadýmání a nevolnost)
pomáhá posílit imunitní systém
má diuretický efekt
posiluje imunitní systém

¨

Citrony
Citrony jsou bohatým zdrojem chemických sloučenin posilujících obranyschopnost organismu, cévy,
napomáhajících uzdravení kůže a také bránit některým buněčným změnám vedoucím např. k
rakovině. Citrony tak slouží jako prevence proti rakovině.

Jaké pozitivní účinky má konzumace citronů














působí jako prevence před rakovinným bujením a zánětům
pravidelná konzumace chrání před nachlazením a chřipkou
posiluje imunitní systém
má pozitivní vliv na HDL cholesterol a posílení kostí
citron má antibakteriální a antiseptické účinky
neutralizuje náš organismus a pomáhá tak proti překyselení (vyrovnává pH)
pomáhá snížit bolesti a záněty kloubů, protože rozpouští kyselinu močovou
má pozitivní vliv na pokožku (záněty, akné, vrásky, stařecké skvrny)
ulevuje při pálení žáhy
stimuluje funkci jater a ředí krev, čímž preventivně působí proti vzniku trombózy
posiluje stěny a zvyšuje pružnost cév
má pozitivní vliv na nervový systém
citronová šťáva dodává okamžitou energii
Andrea Potočiarová
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Výtvarný klub
Práci s mýdlovou hmotou naše uživatelky
naprosto nadchla a tak se 8. září sešly v jídelně
na Staré kuchyni, aby opět vyrobily mýdla a
nově pro ně Marcelka připravila výrobu svíček.
Postup při výrobě mýdla seniorky už znaly,
takže
nakrájet
mýdlovou
hmotu byla
pro
ně
hračka. Do
rozpuštěné hmoty přidaly pár kapek barvy a aroma a nalily do
silikonových forem. Pak přišla na řádu svíčka. Marcelka přinesla
pěkné skleněné dózy, do kterých vložily knoty a opatrně nalily
rozpuštěný vosk. Výsledek byl opět úžasný.

ZÁŘÍ
Karla Černochová
Vlaštovičky křídly zamávaly
a za teplem odletěly v dál.
Růže do krásy se přichystaly,
na houbaře les si zavolal.
Ovocem jsou sady ozdobené,
děti s úsměvem jdou do školy.
Nade vším se modré nebe klene –
podzim brzy vrátka povolí
a v povětří budou létat draci.
My všichni si vroucně chceme přát,
ať se radost s láskou stále vrací
a každý se bude zase smát .....
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Zpívání s dobrovolnicí
Po dlouhé době měli uživatelé opět možnost zazpívat si v doprovodu kláves s dobrovolnicí paní
Mergentalovou. Repertoár tvoří písničky, které všichni znají.

Výtvarný klub
V pondělí 14. září na dveře zaťukala paní Ivetka
Rašková a srdce mi poskočilo radostí – konečně
KERAMIKA – krásné tvoření obalů a jejich zdobení.
Pokládáme lístky travin i kvítků, babička Lavičková
poctivě válí nové a nové placky. Přitom si povídáme
a čas ubíhá. Jsme jen čtyři, ale stačíme si, tvoříme a
povídáme a čas ubíhá.....
Karla Černochová
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Prodej textilu

15. září navštívil Domov prodejce textilu. Uživatelé si tak mohli v pohodlí Domova
nakoupit potřebné oblečení a některé pochutiny.

Turnaj v ruských kuželkách
16. září proběhlo další kolo celoročního turnaje v ruských kuželkách, v kterém poměřilo síly čtrnáct
hráčů. I když nepadly nové rekordy, hráčům se velmi dařilo a na výsledcích to bylo znát.
Třetí místo získala paní Havíčková za výkon ohodnocený 35 body. O druhé místo se podělili hned čtyři
hráči, a to: Grich Valentín, Buš Jan, Matějka Vojtěch a Šenková Anežka. Všichni nahráli 37 bodů.
Vítězkou tohoto kola se stala paní Lysková Otílie se 39 body.
Turnaj už se překlopil do své druhé poloviny a určitě stojí za zmínku průběžné pořadí hráčů na
předních místech: 1. Havlíčková Zdeňka… 189 bodů, 2. Grich valentín …178 b., 3. Lysková Otílie … 165
b., 4. Němeček Vladimír … 159 bodů.
Vítězům zářijového kola gratulujeme a všem hráčům přejeme hodně štěstí v dalších kolech.
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Klub vaření
S nadcházejícím podzimem začaly na zahrádkách a v sadech dozrávat jablka a tak jsme se 17. září
v klubu vaření rozhodli vyzkoušet recept na jablečný štrůdl. Senioři se s nadšením pustili do díla,
strouhali jablka a při práci vzpomínali na další recepty s použitím jablek.
Na již rozválené listové těsto z obchodu senioři pokladli připravenou jablečnou směs, do které přidali
skořici, cukr a rozinky a těsto srolovali. Zatímco během pečení vůně skořice provonělo celé 1. patro
na Domku, všem se sbíhaly sliny a těšili se na hotové záviny. Štrůdly se povedly a všichni přítomní
senioři si na nich pochutnali. Zkrátka nepřišli ani uživatelé na Staré kuchyni. Štrůdl si upekli 21. září.

Jablečný štrůdl neboli závin leckdo ho pokládá za český národní klenot.
Pravdou ale je, že k nám v 19. století doputoval z Vídně. V RakouskuUhersku byl jablečný štrúdl symbolem kavárenského života. A v žádné
správné kavárně proto nemohl závin chybět. Podával se teplý s
kopečkem neoslazené šlehačky, která se servírovala v mističce bokem.
Jablečný štrúdl býval také servírován se šlehačkou tmavou,
pařížskou nebo s vanilkovou omáčkou či zmrzlinou.
Jablečný štrúdl se ve Vídni nazýval Apfelstrudel a zdaleka neměl jen tu
podobu, jakou známe dnes my - tedy klasickou jablečnou. Náplní se
dělala celá řada, například: hrušková, maková, višňová, švestková,
tvarohová nebo ořechová.
zdroj.:Jablečný štrúdl (Apfelstrudel) (rakousko.cz)
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Zájezd na Maria skálu
23. září
Probouzíme se do slunečného rána a moc se těšíme – čeká nás výlet do Klokočůvku.
Nasedáme postupně do autobusu i s vozíčky, ale hlavně s usměvavými sestřičkami, zamáváme paní
ředitelce a již jedeme. Míjíme řeku Odru, pole s kukuřicí, vesničky obklopené zahrádkami, přejedeme
koleje a už jsme v Klokočůvku.
Na louce u parkoviště chystá sestřička Dita ohniště, na kterém opéká s ostatními výborné párky. Pan
vedoucí otevřel hospůdku a ochotně uvařil kávu, přinesl pivo či limonádu, dle přání. A to se pak
zpívalo, až se hory zelenaly‘‘, jak se říká. Též jsme se ztišili u Panny Marie a rozsvítili svíčky..... Ale, čas
se nedá zastavit, a tak vše uklidit a nasednout do autobusu, kterým jsme se vrátili spokojeni a
potěšeni zpátky do DOMOVA.
Děkuji za nás všechny za tento krásný den, plný zážitků. Na vrátka nám ťuká podzim i ten dovede být
kouzelný, jsou-li kolem nás lidé s obrovským srdíčkem‘‘.
A já vím – že jsou. DÍKY!
Karla Černochová
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Vzpomínka na našeho kolegu

Dne 21. srpna jsme se rozloučili s našim
kolegou Lubošem Richtrem, na kterého mnozí
zaměstnanci a uživatelé vzpomínají jako na vždy
ochotného, milého a pracovitého člověka.
Luboš pocházel z obce Vražné, místní části
Hynčice. Celý život prožil na vesnici, obklopen
zvířaty. Byl velkým milovníkem koňů a psů. Sám
byl nejmladším dítětem své již dosti staré
maminky, se kterou prožil celý život a uměl jí
pomáhat. To se odráželo i v zaměstnání, k našim
uživatelům byl vždy vstřícný a přátelský. Žádná
práce mu nebyla cizí, rád pracoval na našich
domovských zahrádkách.
Osobně si myslím, že byl hrdý na to, že může
být naším kolegou a velmi si vážil pochvaly od
spolupracovníků. Cítil se být užitečný a uznávaný,
což doma ve svém okolí nepociťoval. Jeho náhlý odchod nás všechny zasáhl a překvapil. Bylo
to znát i na posledním rozloučení v Oderské kapli, kde mnozí obyvatelé jeho rodné obce byli
zaskočení tím, kolik kolegů se přišlo s Lubošem rozloučit a poděkovat mu za to, že patřil do
našeho kolektivu.

Za kolegy
Dita Chudá
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Přivítali jsme

Kolbinger Eduard

11. 9. 2020

Matějková Běla

30. 9. 2020

Monsportová Helga

10. 7. 2020

Olbortová Anna

24. 9. 2020

Pavlík Václav

3. 9. 2020

Sigmundová Anna

3. 8. 2020

Rozloučili jsme se

Maléřová Jarmila

17. 9. 2020

Onhaiser Josef

25. 7. 2020

Slováčková Anna

23. 9. 2020

Sigmundová Anna

3. 8. 2020

Strýčková Vlasta

5. 9. 2020

Vavříková Božena

27. 8. 2020
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Narozeniny v červenci oslavili

Miková Edda
2.7.1943 – 77 let

Miková Františka
15.7.1921 – 99 let

Slováčková Anna
21.7.1922 – 98 let

Gawlowská Jiřina
17.7.1937 – 83 let
Chovancová Zdenka
18.7.1940 – 80 let
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Grich Valentín
21.7.1936 – 84 let
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Narozeniny v srpnu oslavili

Voldánová Ivanka
12.8.1941 – 79 let

Richterová Růžena
19.8.1941 – 79 let

Blahopřejeme!
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Černochová Karla
15.9.1938 – 82 let

Hyvnarová Jana
17.9.1950 – 70 let

Blahopřejeme!
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Na co se můžete těšit
1. října
Návštěva farmy Bludička v Bludovicích
2. – 3. října
Volby do zastupitelstev krajů a senátu
8. října
Oslíkoterapie

Dále budou probíhat: vycházky do města, klub vaření, canisterapie, overball a další.

Sbírka potravin

V letošním roce opět MSK ve spolupráci
s potravinovou bankou pořádá sbírku potravin pro
potřebné při příležitosti Mezinárodního dne za
vymýcení chudoby. Zapojit se můžete i vy.
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Vážení a milí uživatelé,
máme za sebou již větší část roku 2020, devět měsíců, které byly pro všechny velmi náročné a kdy
jsme řešili spoustu nových a pro nás neznámých situací v souvislosti s pandemií koronaviru. Běžný
život Domova se úplně změnil. Všem znepříjemňovala život spousta nepříjemných preventivních a
mimořádných opatření a různá omezení zejména v první polovině roku. Priorita je pro nás ochrana
života a zdraví všech.
V letních měsících došlo k částečnému uvolnění. Některé akce jsme museli zrušit, i tolik oblíbenou
zahradní slavnost. Návštěvy vašich blízkých mohly probíhat po domluvě a za určitých podmínek, ale
důležité je, že jste se opět mohli vidět a strávit spolu společné chvíle.
Děkuji Vám za trpělivost. Přeji si, aby nadcházející období proběhlo pokud možno bez různých
omezení, nicméně musíme zůstat obezřetní – „koronavirus nespí a číhá“. Doufám, že se mu budeme i
nadále vyhýbat.
Přeji Vám všem krásné a pohodové podzimní dny, dobrou náladu a optimismus. Bude zase lépe!
Jsem tu pro Vás
Pavlína Koláčková

Luštěte s námi
Vyluštění
strana 8: Zpěváci: Pavel Bobek, Eva Pilarová, Jiří Suchý, Hana Zagorová, Karel Gott, Waldemar Matuška,
Marie Rottrová, Lucie Bílá
Tvorba slov: rod, rada, dar, vanad, varan, ovan, ovád, vana, dav, voda, nova

Tajenka z minulého čísla:
Manželka policisty upozorňuje svého muže:

„Františku, nauč se konečně jíst příborem!“
„Ty jsi chytrá, a v které ruce budu držet řízek!“
Děkujeme za vyluštěné křížovky.
Ze správných odpovědí byl vylosován pan Grich Valentín, který obdržel z rukou paní
ředitelky dárkový 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.
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