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Časopis o životě v našem domově
Duben – květen – červen 2012

Letem – světem – domovem
Co se dělo v domově od dubna do června

Prohlídka velikonoční výstavy v Informačním centru
První dubnovou středu 4. 4.
jsme
s několika
uživateli
navštívili galerii informačního
centra v Odrách, kde se
konala velikonoční výstava.
Své výrobky zde vystavovali
žáci základní školy Pohořská a
opravdu bylo na co se dívat.
Výrobky
z papíru,
sena,
přírodnin a dalších rozličných
materiálů bylo možno si také
zakoupit a někteří uživatelé toho využili, aby obdarovali své známé v době
velikonočních svátků. A po shlédnutí velikonoční výstavy navštívili někteří
uživatelé také místní obchody.

Dubnové kuželky
Ve středu 11. dubna se konalo v Tančírně další kolo
celoročního turnaje v ruských kuželkách. Během čtyř
soutěžních kol se na třetím místě se ziskem 33 bodů
umístili hned tři soutěžící – pan Šablatura, pan
Krygiel a pan Marek, druhé místo s 36 body obsadil
pan Poulíček a vítězem dubnového kola s 38 body se
stal Lumír Káňa. Blahopřejeme.

Prodej textilu
17.4. a 16.5. k nám do domova zavítali prodejci s textilem a drobným
spotřebním zbožím a uživatelé si mohli nakoupit zboží přímo v prostorách
domova.
Canisterapie
18. 4., 30.5. a 19.6. nás v domově navštívil pan Došek se
svými psy a uživatelé se mohli zúčastnit oblíbené
canisterapie.

Dubnové vaření
V měsíci dubnu jsme se v našem klubu
vaření pustili společně s uživateli do
přípravy bramborových placek. Každý
přiložil ruku k dílu – škrábali a strouhali
jsme brambory, loupali česnek, míchali
těsto, dochucovali jej a nakonec jsme
placky na oleji usmažili. Voňavá svačinka všem moc chutnala.
Reminiscence – vzpomínání v měsíci dubnu
V úterý 24. dubna se na Staré kuchyni konal vzpomínkový dýchánek na téma 1.
Máj. Uživatelé zavzpomínali na prvomájové průvody,
mávátka, pionýry, vojáky atd. Někdo do průvodu chodil
rád, někdo z povinnosti a někteří se prvomájových oslav
nezúčastňovali vůbec. Příjemné povídání při kávě rychle
uteklo a už teď se těšíme na další setkání.

Václav Klaus v Odrách
Dne 25. dubna tohoto roku
těsně před radnicí stálo v řadě několik
uživatelů z našeho domova se svým
doprovodem spolu s dalšími 300
občany města Oder. Všichni čekali na
Václava Klause s manželkou Lívií, který
návštěvou v Odrách zahájil svou
třídenní návštěvu Moravskoslezského
kraje.
Starosta přivítal prezidentský
pár medovinou a tvarohovými koláčky.
Po odpovědi na několik dotazů
občanů se všichni z tribuny přesunuli od obřadní síně města, kde čekali zastupitelé města, ředitelé
škol a příspěvkových organizací.

Naše paní ředitelka předala paní
Livií Klausové talířek, který vyrobili naši
uživatelé v keramické dílně. Poté starosta
představil osmitisícové město a pochlubil
se vyrovnaným rozpočtem a dobrým
hospodařením a také posledními velkými
investicemi, za které město postavilo
dopravní hřiště, revitalizovalo zámecký
park a muzeum Odersko.

Přednáška o Hradci nad Moravicí
Ve středu 2.5. si
dobrovolník a manžel
naší uživatelky pan
Andělín Kvapil připravil
pro naše uživatele
velmi
poutavou
přednášku
o
nedalekém městě –
Hradci nad Moravicí.
Součástí
přednášky
bylo shlédnutí krátkého
filmu o tomto městě.
Celá
přednáška
uživatele, kteří se jí v Tančírně zúčastnili, velice zaujala a panu Kvapilovi patří za
její uspořádání velký dík.
Květnové vzpomínání
7. května jsme společně s uživateli na Staré kuchyni zavzpomínali na jejich
mladá léta a povídali jsme si o tom, jak chodívali na tancovačky. Na závěr si
někteří uživatelé rádi zatancovali.
Vycházka do města
Ve středu 9.5. se někteří uživatelé zúčastnili vycházky do města. Podívali se do
místních obchodů a na závěr si pochutnali na zmrzlině nebo pivečku v oblíbené
hospůdce.
Informační schůzka s paní ředitelkou
15. května se v Tančírně konala informační schůzka s paní ředitelkou. Uživatelé
se zde dozvěděli novinky týkající se našeho domova a byly jim připomenuty
starší, avšak stále důležité informace ( např. informace o patronech, jak si
podávat stížnosti apod.)

Květnové kuželky
Květnové kolo turnaje v ruských kuželkách se konalo
v Tančírně 17. 5. Během pěti soutěžních kol se se 43
nahranými body na třetím místě umístili dva soutěžící –
pan Šablatura a paní Steinová, druhé místo s 44 body
obsadil pan Krygiel a vítězem se stal, stejně jako v měsíci
dubnu, se ziskem 51 bodů, pan Lumír Káňa.
Blahopřejeme.
Body získané v jednotlivých kolech se sčítají a na konci
roku vyhlásíme a oceníme vítěze.

Zájezd do Vyškova

Každým rokem náš Domov pořádá pro své uživatele
výlet. Pro letošní rok jsme vybrali ZOO park ve Vyškově,
protože má všude bezbariérový přístup.
Tato zoologická zahrada se soustřeďuje na chov
drobných domácích a divoce žijících živočichů z celého světa.
V současné době chová 456 zvířat ve 133 druzích nebo
plemenech. Zájezd byl nenáročný, počasí přálo a uživatelé byli
velice spokojeni.

Besídka dětí z Mateřské školy z Jakubčovic
25.5. naše uživatele svou návštěvou a krásným vystoupením potěšily děti
z Mateřské školy z Jakubčovic. Pod vedením svých učitelek nacvičili pásmo plné
písniček, básní a tanečků a za to jim patřil velký potlesk a velké poděkování. Na
závěr děti přítomné diváky obdarovaly přáníčky, které ve školce vyráběly.

Alexandrovci
V pátek 25.5. se paní Zdenka Theodorová a pan Valentin Grich zúčastnili
velkého koncertu v ostravské kulturní hale, kde vystoupil známý hudební a
taneční soubor Alexandrovci. „Chtěla bych tímto moc poděkovat paní ředitelce,
že nám umožnila se
koncertu zúčastnit. Byl to
pro mě velký zážitek,“
řekla nám po shlédnutí
koncertu paní Zdenka
Theodorová.

Vycházka do města
Ve středu 31.5. využili uživatelé naší nabídky a vyrazili do města. Navštívili
místní obchody a nakonec si poseděli u pivečka, kávy nebo limonády v pizzerii
na náměstí.
Kácení májky
Kácení májky patří v našem
domově již k několikaleté
tradici a nejinak tomu bylo
i na konci měsíce května
v tomto roce. 31.5. nám
počasí přálo a proto se
uživatelé
sešli
na
venkovním
prostranství
před Domečkem, abychom
se společně pobavili a
zpříjemnili si odpoledne.
K tanci i poslechu nám zahrála všem dobře známá kapela pana Bordovského.
K občerstvení se podávalo vínečko a nechyběli ani výborné grilované klobásky.
Nakonec jsme za podpory všech zúčastněných pokáceli naši májku, která
zdobila zahradu domova celý měsíc.
Červnové kuželky
Ve středu 6.6. se v Tančírně konalo šesté kolo celoročního turnaje v ruských
kuželkách. Na třetím místě se s 33 body umístila paní Steinová, druhé místo
obsadila paní Bartková a vítězem červnového soutěžení v kuželkách se stal s 51
body pan Poulíček, kterému se při jednom kole podařilo nahrát neuvěřitelných
25 bodů.
Vítězům blahopřejeme.
Červnové vzpomínání
Ve středu 13.6. se uživatelé sešli v jídelně na Staré kuchyni, aby
si společně popovídali a zavzpomínali na to, jak chodívali do
Sokola nebo Orla. Uživatelé se rozpovídali o tom, jak chodívali
cvičit a jak se rádi setkávali se svými vrstevníky a kamarády.

Studenti představili projekt „Osudy českoněmeckých rodin na Odersku“
13.6. navštívili seniory v domově studenti Střední pedagogické a střední
zdravotnické školy Svaté Anežky České v Odrách, aby jim představili projekt
nazvaný „Osudy českoněmeckých rodin na Odersku“.
Na začátku přednášky studenti diskutovali se seniory o tom, jak to za války na
Odersku vypadalo.
Po úvodní diskuzi o prožitcích z poválečné doby představili studenti samotný
projekt. V první části popsali, jak to po válce v Odrách vypadalo. V rámci
praktické části projektu hledali studenti informace v Okresním státním archivu
v Novém Jičíně a především realizovali setkání s několika seniory na Odersku.
Při osobním setkání s oderskými seniory pocházejícími z českoněmeckých rodin
se čtyři studenti a učitelka dozvěděli, jak poválečné období prožívali nejen
senioři, ale také celé jejich rodiny. Osudy všech rodin, které našim uživatelům
studenti představili, byly velmi poutavé.
Na závěr si studenti s našimi uživateli popovídali v malých skupinkách, ptali se
na jejich názory ohledně odsunu, soužití s německým obyvatelstvem, na válku
apod.
Setkání bylo přínosem pro obě zúčastněné strany. Naši uživatelé si moc
pochvalovali, že i mladí lidé mají zájem o historii, a že se zajímají o osudy
starých lidí a jejich názory a studenti byli rádi, že se dozvěděli od našich
uživatelů další informace týkající se poválečné doby.

Příprava těstovinového salátu
V rámci červnového klubu vaření se uživatelé pustili do přípravy studeného
těstovinového salátu, který
v teplých letních dnech určitě
přišel vhod. Uživatelé vařili
těstoviny a krájeli zeleninu na
malé
kousky.
Všechny
ingredience
se
smíchaly
s dresingem
a
lahodný
osvěžující salát byl hotov a
všem moc chutnal.

Vycházka do města
Počasí bylo příznivé a tak nám nic nebránilo v tom vyrazit s uživateli 20.6. a
27.6. do města. Podívali jsme se po místních obchodech a na závěr jsme
poseděli v pizzerii na náměstí.
Informační schůzka s paní ředitelkou
Ve čtvrtek 28.6. se v Tančírně konala další informační schůzka s paní ředitelkou,
kde se uživatelé mohli dozvědět o novinkách týkajících se našeho domova a
byly jim připomenuty starší důležité informace.

