Časopis o životě v našem domově

červenec – srpen – září 2014

Vážení uživatelé,
do tohoto čísla časopisu jsme pro vás připravili ohlédnutí za uplynulým létem.
Přestože toto období bývá nazýváno „okurkovou sezónou“ (protože se obvykle nic
neděje), u nás to neplatí. Naopak, v Domově se uskutečnilo plno akcí, např.
navštívili jsme ZOO v Olomouci, představili jsme si staré hudební nástroje
v programu Stařenka Morava vypráví, pobavili jsme se společně s příbuznými na
Zahradní slavnosti. Samozřejmě nemohu opomenout overball, oblíbený turnaj
v ruských kuželkách, zpívání s Anežkou, mše, Klepárna, čtení s novin a mnoho
dalších. Pro všechny, kteří rádi luštíte křížovky, jsme si pro Vás připravili nové.
Doufáme, že se Vám i toto číslo bude líbit a zachováte nám svou přízeň.
Vaše redakce

Prosím, seznamte, se
Rádi bychom Vám představili nové pracovnice, které rozšířily řady zaměstnanců našeho
Domova: paní Ďuricovou Štefánii a paní Rosensteinovou Dobroslavu.

Ďuricová
Štefánia

Rosensteinová
Dobroslava

Nástup: 9. 7. 2014

Nástup: 18. 8. 2014

Paní Štefánia
nastoupila do našeho Domova jako
kuchařka.

Paní Dobroslava u
nás pracuje na pozici
pracovník v sociálních
službách – obslužná
péče.

V této profesi má Štefánia již bohaté
zkušenosti. O tom, že své práci rozumí, jste
se již mohli přesvědčit.

Pro paní Dobroslavu je práce v sociálních
službách premiérou, protože dosud pracovala
v jiných oborech.

Jak se jí u nás líbí?
„Mám ráda tuhle práci, navíc mám Domově
kolem sebe skvělý kolektiv. Jsem tady moc
spokojená“.

Jak se jí u nás líbí?
„Nikdy jsem netušila, že budu tuto práci dělat.
Práce s lidmi se mi moc líbí, lidé v domově
jsou příjemní a milí. Pracovní kolektiv je zde
perfektní, když potřebuji, ochotně mi všichni
pomohou“.
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Klub vaření

1. července jsme se sešli v Tančírně na Domku, abychom si napekli
něco dobrého na zub z listového těsta. Dnes už nemusí hospodyňky
složitě těsto doma vyrábět, ale mohou si ho
pohodlně koupit v obchodě. Dá se z něj
péct sladké i slané pečivo. My jsme si z něj
vyrobili taštičky plněné meruňkami, jablíčky
a sušeným ovocem.
Taštičky se nám povedly a během chvíle
nezbyl ani malý kousek :).

Pranostika na červenec
Když dne ubývá, horka přibývá.

Zpěv s Anežkou
Ačkoliv je léto, venkovní teploty k posezení
venku právě nevybízí. Sešli jsme se 9.
července na Staré kuchyni v jídelně s Anežkou
a u skleničky vína jsme si zazpívali naše
oblíbené písničky.
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Procházka na město

10. července se někteří naši uživatelé
zúčastnili vycházky do města. Prošli jsme se
po parku, po náměstí a poseděli jsme
v pizzerii u kávy a zákusku.

Pověst

Ohnivý býk s klíči k pokladům
Nedaleko města Oder na Mléčné hoře kdysi dávno stával krásný zámek. Pán, který ze zámku vládl
širokému kraji, byl velice krutý a neznal slitování se svými poddanými. Ve velkém sídle pořádal velkolepé
slavnosti. Jeho největší vášní byl lov. Při jedné z honiteb oderský pán zabloudil v lese. Hladový a
vysílený došel k chýši, ve které žil starý uhlíř se svou krásnou dcerou Hankou. Ta se pánovi zalíbila, a
proto ji násilím odvedl na svůj zámek. Nepomohl pláč ani prosby. Krutý pán se rozhodl s dívkou oženit.
Mladá dívka v těžkých chvílích našla útěchu u stejně mladého mnicha. S ním si také naplánovala útěk.
Byli však prozrazeni. Zámecký pán je nechal krutě potrestat – byli předhozeni divokému býkovi a ten je
roztrhal na kusy. Nešťastný uhlíř proklel krutého vládce a zámek se i s celým bohatstvím propadl
hluboko pod zem.
Mnoho lidí se pak snažilo najít ztracené poklady. Ty je možné získat pouze o Vánocích. Na štědrý
den před půlnocí se objeví na Mléčné hoře ohnivý býk. V tlamě drží klíč, tímto klíčem je možno horu
otevřít a získat její bohatství. Do hory však může odvážlivec vstoupit do půlnoci. Pokud se mu to podaří,
objeví se mnich a dotyčného pak vyvede z hory ven. Pokud ne, hora se uzavře a hledač pokladů
zůstane mezi bohatstvím navždy uvězněn.
Zdroj: POVĚSTI ODERSKÉ, SPÁLOVSKÉ A POTŠTÁTSKÉ
autor: Jiřina a Jaromír Poláškovi
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Zájezd do ZOO Olomouc
Ve středu 16. července se uskutečnil zájezd
plošinovým autobusem do Zoologické zahrady na
Svatém kopečku v Olomouci. V současné době
chová tato ZOO 368 druhů zvířat. V roce 2013 se
tady podařilo odchovat řadu vzácných mláďat, např.
levharta
madžuského,
lvy
berberské
nebo
mravenečníka velkého. Při procházce zoologickou
zahradou jsme se zastavili u surikat, které se v ZOO
úspěšně množí a v současné době jich tu mají 16
kusů. Ve výběhu žiraf jsme si prohlédli žirafí samičku
Zwenu, která se narodila 15. prosince loňského roku.
Počasí nám přálo, sluneční paprsky nebyly příliš
horké, ani jsme si nevšimli, jak rychle nám čas utekl.
Vrátili jsme se k autobusu a zamířili k Domovu, kde
nás už čekali s obědem.

Víte, že
...levhard mandžuský je kriticky
ohrožený. Vážnou hrozbou je pro
něj pytláctví, lesní požáry, nebo
těžba dřeva a nerostných surovin.
Jeden dospělý jedinec potřebuje
až 500 km2 nedotčených lesů
s původním zazvěřením, aby se
uživil.
...velbloudi dvouhrbí žijí divoce
pouze v poušti Gobi v počtu jen
několika set kusů. Všichni ostatní
velbloudi patří mezi zvířata
zdomácnělá před 5 – 6 000 lety.

5

Stařenka Morava vypráví
Ve středu 23. července přijel do
našeho Domova pedagog a hudební
teoretik Mgr. Petr Drkula, Ph.D., aby
nám představil dávno zapomenuté
hudební nástroje jako např. kobza,
dvojačka, koncovka nebo grumle. Celý
program
doprovodil
vyprávěním
skutečných příběhů z dávné historie,
např. o sv. Juřím, který žil na území
Turecka a zachránil princeznu. Slyšeli
jsme a společně si s ním zazpívali

prastaré písně. Pozvání na tento zajímavý a
poučný program přijali i lidé z místní
komunity.

Luštěte s námi.
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Vyluštěné sudoku najdete na
straně 26. tohoto čísla časopisu
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Felinoterapie
Canisterapie už pro nás dávno není neznámý pojem. Pan
Došek pravidelně dochází do našeho Domova se svými
dvěmi fenkami a uživatelé tak mohou využít příjemného
působení psího tepla při polohování, pohladit si je nebo jen
potěšit se jejich přítomností. Ale felinoterapie?
Při felinoterapii nahrazuje psího terapeuta kočka, která je
zvyklá na kontakt s cizími lidmi a má klidnou, milou, vstřícnou
a vyrovnanou povahu. Mezi nejvhodnější plemena patří
ragdoll či perská kočka. Vhodnější jsou kocouři (zejména
kastrovaní), ale ani kočky nejsou výjimkou. Samozřejmostí je
100% zdraví jedince používaného k terapii.
Nemusíme mít doktorát z medicíny, abychom vycítili, že kontakt s chlupatým trpělivě naslouchajícím
tvorem vděčným za lidskou péči dělá psychice dobře. Lidé mají rádi, když se kočka věnuje jen jim,
přijímá jejich pozornost, doteky, strká do nich hlavou, nebo si lehne, nechá se hladit a vrní.
U lidí s demencí dochází ke zklidnění nebo
naopak k aktivizaci paměťových schopností. U
lidí s problémy s jemnou motorikou lze využít
vyšší tělesné teploty kočky na prohřátí rukou,
uvolnění spasmů, trénování motoriky jemným
hlazením, česáním, odmněňováním pamlsky.
Kočku lze využít i při reminiscenci – lidé
vzpomínají na svá zvířata, vybavují si jak
vypadala, jak se chovala, kde bydlela, jaká
měla jména apod.

V pátek 25. července jsme se mohli na
ALDě potěšit s malým koťátkem.

Červencové kuželky
Červencové kolo celoročního turnaje v ruských kuželkách se
29. července odehrálo venku před Domkem.
Nejúspěšnější hráčkou tohoto kola se stala paní Bártková
Libuše, která nahrála 43 bodů. Pouze 1 bod dělil pana Gricha
Valentína od 1. místa, skončil tedy se 42 body na 2. místě.
Třetí místo obsadila paní Lukašíková Anna s 41 body.
Všem hráčům blahopřejeme a přejeme úspěchy i v dalších
kolech.
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Chromoterapie
Odpoledne 29. července jsme si při společném posezení před Domkem vyzkoušeli
barevné brýle, které slouží pro chromoterapii.
Chromoterapie je alternativní léčebná metoda, která využívá k harmonizaci
těla a duševního prostoru barvy a světlo. Mírní stres, celkově posiluje organismus,
uvádí ho do klidu. Barvy i světlo na nás každodenně působí, ovlivňují naše nálady, pocity a energie,
ovlivňují naše vnímání okolního světa, radosti smutku a bolesti.
Chromoterapii znali již staří Číňané,
Řekové a Egypťané. Barvy považovali za
božské poslání a to napomáhalo udržovat
správnou rovnováhu a vnitřní energii v těle.
S tím bylo podle nich velice úzce provázáno
celkově zdraví. Navíc už tito naši předkové
věděli, že každý lidský orgán je mimo jiné
naladěn na určitou barvu a každá barva
odráží jistou energii světla, čehož dokázali
využívat při léčení.

Významy některých barev při chromoterapii:
červená – dodává energii, povzbuzuje psychickou a duševní aktivitu,
zrychluje metabolismus, zvyšuje sebedůvěru, odbourává stavy
depresí,
modrá – přináší uvolnění, uklidnění, zmírňuje poruchy spánku.
Podporuje schopnost koncentrace, je doporučována při neuróze a
pocitech strachu. Dále snižuje chuť k jídlu,
žlutá – povzbuzuje k aktivitě ducha i tělo, podporuje pocit bezpečí. Je
to barva mentální vyrovnanosti, podporuje myšlení, dodává energii,
pozitivně ladí,
Fialová – dodává duševní sílu, zklidňuje nervy, potlačuje poruchy spánku, stres a napětí,
zelená – navozuje klid a duševní pohodu, snižuje krevní tlak a napomáhá dobrému usínání,
oranžová – navozuje optimismus, podporuje pocit bezpečí, čímž zabraňuje depresím.
www. hotel-opava.cz/vellness-fitodar/chromoterapie

Citát:
To co je za námi, i to co leží před námi, je bezvýznamné s tím,
co je uvnitř nás.
Ralph Waldo Emerson
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Odpoledne na zahradě
Snažíme se využít teplých letních slunečních dnů a tak 5. srpna jsme si společně sedli na
zahradě u kávy a minerálky s mátou z vlastní zahrádky. Zahráli jsme si společenské hry a
zazpívali si naše oblíbené písničky.

Klub vaření
Ve středu 6. srpna jsme se sešli v Tančírně na Domku, abychom si společně
uvařili naše oblíbené bramborové placky. Rozdělili jsme si práci: brambory bylo
třeba oškrábat a nastrouhat. Poté jsme do nich přidali vejce, mléko, sůl, česnek,
majoránku a mouku. Placky jsme osmažili a během chvilky nezbyl ani kousíček.
Byly výborné!

Vtip od našich sousedů:
Hovorí otec dcére pri večeri, ktorú im
pripravila: "Počuj, ten šalát chutí akosi divne.
Umyla si ho poriadne?" "No dovoľ," ohradí sa
dcéra, "samozrejme, dokonca aj v jarovej
vode!!!"

Pranostika na měsíc srpen
Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.
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Informační schůzka
Dne 11. srpna proběhla v Tančírně na Domku informační schůzka pro uživatele. Paní
ředitelka informovala všechny přítomné o plánovaných akcích a o tom, co již proběhlo.

Informace:
- o plánové zahradní slavnosti, která se bude konat 20. 08. 2014. Uživatelé informováni, že si mohou
pozvat rodinné příslušníky, budeme také posílat pozvánky e-mailem nebo poštou. Při této příležitosti
bude mít Paro křtiny. Bude hrát živá hudba – pan Býček, který je u uživatelů velmi oblíbený. Bude
zajištěno občerstvení - uživatelé dostanou zdarma koláče, pití a večeři (masová směs). Hosté si
občerstvení platí sami. Děti si mohou pohrát v dětském koutku a dále je možno zakoupit si výrobky
z keramiky. A samozřejmostí je i překvapení.
- Paní Zemanové se věnovaly do její nadace výrobky z keramiky.
- Informace o Parovi, jeho přínosu pro naše uživatele a o jeho cestě s paní Zemanovou do našeho
domova.
- o plánovaném podzimním zájezdu – uživatelé i zaměstnanci mohou podávat žádosti. Pravděpodobně se
pojede na Maria skálu opékat párky.
- paní ředitelka informovala uživatele o možnosti podávat připomínky, náměty, ale i stížnosti. Jednou
z našich zásad je partnerský přístup, a proto mají právo si stěžovat na poskytování služby.
- v domově máme 3 morčata na zahradě u Kuchyně. Původně byly zakoupeny dvě morčata, třetí věnovala
uklízečka Lenka.
Co se událo?
- domov získal sponzorský dar z Města Odry v hodnotě Kč 36.000,--. Z těchto peněz byly zakoupeny 3
invalidní vozíky po 12.000,--.
- RWE věnovala necelých 50.000,--. Z těchto peněz byly zakoupeny noční stolky (5 ks po cca 10.000,--).
- zadány 2 projekty: na zateplení Vily (část přispěl i kraj), zřízení školicí místnosti a hostinského pokoje
nad prádelnou (taktéž přispěl kraj). Práce musí být ukončeny do konce tohoto roku.
- Paní ředitelka vzpomínala, jak to v domově vypadalo před 28 lety, zmínila se také o jednom z uživatelů,
panu Břetislavu Srokovi, který v domově pomáhal, v DO byl od roku 1956.
Dotazy a připomínky uživatelů:
- paní Havlíčková podala návrh na návštěvu zámku v Hradci nad Moravicí, Zemědělský skanzen
v Rapotíně u Šumperku.
- paní Voldánová sdělila, že si vede záznamy, kde byla všude na zájezdu.
Poděkování za pozornost
Zapsala: Vašutová Renáta, soc. prac.
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Zpívání s Anežkou
Uživatelé si oblíbili zpívání s Anežkou a pokaždé se na to velice
těší. 14. srpna a 11. září se sešli na budově Stará kuchyň a zazpívali
si své oblíbené a známé písničky.

15. srpna k nám do Domova zavítali prodejci textilu a uživatelé si tak
mohli nakoupit potřebné oblečení přímo v prostorách Domova.

Sedm divů světa
Třída gymnázia dostala za úkol napsat , co je 7 divů světa.
Obvyklé pořadí bylo: 1. Pyramidy v Gize
2. Taj Mahal v Indii
3. Grand kaňon
4. Panamský průplav
5. Empire State Building
6. Bazilika sv. Petra ve Vatikánu
7. Velká čínská zeď

Taj Mahal

Profesorka prohlížela výsledky, když zpozorovala, že
jedna studentka ještě stále pracuje. Proto se zeptala, zda má nějaké problémy s přípravou seznamu.
„Ano, nemohu se rozhodnout. Vždyť divů existuje tak mnoho...“
„Tak se s námi poděl, co jsi zjistila a možná ti dokážeme pomoci.“
Dívka váhala, ale nakonec řekla: „To je mých 7 divů světa:
1. vidět, 2. slyšet, 3. zažít dojetí, 4. mít chuť, 5. cit, 6. smát se, 7. ... A MILOVAT.“
V místnosti nastalo ticho. Ty každodenní věci, které bereme jako
samozřejmost, jsou často nenápadné a jsou skutečně nádherné.

Empire State Building
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Zahradní slavnost
Ve středu 20. srpna se konala na zahradě domova tradiční slavnost, na kterou jsou zváni nejen
uživatelé a jejich rodiny, ale i senioři z místní komunity. Pro všechny bylo připraveno pohoštění, nabízely
se koláče, langoše a topinky s masovou směsí. Ke zpěvu a tanci hrál pan Býček, pro děti byly připraveny
hry a soutěže. Návštěvníci si mohli zakoupit keramiku, kterou vyráběli naši uživatelé ve výtvarném klubu.
Úvod slavnosti patřil křtu tuleně
Para. Paní ředitelka s Martou Martinátovou
všem naše tulení mládě představila.
Informovala přítomné o jeho původu a
vysvětlila na jakém principu Paro funguje.
Díky tomu, že tuleně přivezla paní
Zemanová Ivana, chtěli jsme mu říkat
Ivanka. Protože však většina uživatelů
vnímá Para jako kluka, je to od téhle chvíle
IVO! Paní ředitelka dekorovala Iva modrou
stuhou a dále už následoval volný program. Vrcholem tohoto odpoledne bylo

vystoupení samotného Elvise Presleyho. I
když Elvis nepřijel z Ameriky, ale z nedalekého Příbora, jeho vystoupení bylo
výborné. Elvisovy nejznámější písně nám
představil jeden z nejlepších evropských
imitátorů Vláďa Lichnovský. Jako jeden z mála
se může pochlubit titulem „druhý nejlepší Elvis
Evropy 2004“ a jeho vystoupení jsme mohli už
vidět v pořadech: Zlatá mříž, Manéž Bolka
Polívky nebo Snídaně s Novou.
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Křtiny našeho Iva si nenechal ujít ani redaktor Novojičínského deníku pan Ivan Pavelek. Tyto články
vyšly v tisku 26. srpna.
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Vycházka do města
25. srpna, 4. a 17. září využíváme pěkného počasí a vyrážíme na
procházku po městě. Po nákupu potřebného textilu a obuvi jsme si
odpočinuli u hrnku kávy a zmrzliny v cukrárně na náměstí.

fotografie z roku 1938

Overball
Ve čtvrtek 28. srpna se uživatelé zúčastnili cvičení s overballem v jídelně na Vile. Jedná se o
cvičení, při kterém uživatelé sedí a používají různé pomůcky – overbally, kelímky, plachtu, malé
míčky. Cvičení je prokládáno zpěvem, tréninkem paměti a četbou z denního tisku.
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Canisterapie
2. září přijel pan Došek do Domova se svými dvěmi fenami, aby se uživatelé mohli potěšit
psí přítomností. Canisterapii naši lidé využívají už léta a vždy se na ni těší.
A jak nám vlastně canisterapie pomáhá? Canisterapie stejně jako i jiné druhy zooterapie
využívá zvíře jako léčebný prostředek. Lékařské studie prokázaly že například u pacientů
s kardiovaskulárním onemocněním se pod vlivem zvířat snižuje množství užívaných léků, výskyt
dalších obtíží a prodlužuje se délka života.
Také u psychických problémů se zkracuje
období akutních obtíží a prodlužují se
klidové fáze, čímž se opět snižuje potřeba
léků. Staří a opuštění lidé mhou v péči o
domácího mazlíčka najít nový smysl života,
ale
také si
probíráním
srsti
udržovat citlivost prstů
a
jemnou motoriku. U
mnoha obtíží
je důležitá co
nejrozmanitější stimulace a
zvíře
nabízí
podněty,
zrakové, sluchové, hmatové i
čichové. Soužití se zvířaty je
zkrátka přirozené a snad s výjimkou
alergiků prospívá nám všem.
zdroj: Náš miláček 5/2002

Srpnové kuželky
„Srpnové“ kolo v celoročním turnaji v ruských
kuželkách jsme tentokrát odehráli 3. září. A jak se
uživatelům dařilo? Z prvního místa tentokrát měla
radost paní Havlíčková Zdenka, která nahrála 44
bodů. Na druhém místě se umístili 3 závodníci s 36
body, a to: pan Zlámalík Petr, paní Bártková Libuše a
paní Kajšová Vlasta. Třetí místo obsadily dvě závodnice: paní
Vodičková Anděla a paní Mikušková Františka. Výhercům
blahopřejeme a všem závodníkům přejeme hodně štěstí v dalších
kolech.

Citát
Když mi bylo pět, maminka mi řekla, že klíčem k životu je
štěstí.
Když jsem přišel do školy, zeptali se mě, co chci být až
vyrostu. Napsal jsem: „Šťastný.“
Řekli mi, že nerozumím zadání. Já jim řekl, že nerozumí
životu.
John Lennon
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Paro v nemocnici
Na naše uživatele nezapomínáme ani když jsou právě mimo náš Domov. 5. září jsme
navštívili paní Slováčkovou v nemocnici a tuleně Iva jsme vzali s sebou.

Zahrada
V letošním roce naši uživatelé u budovy Stará kuchyň vytvořili krásné
zákoutí se slunečnicemi a dalšími letními okrasnými květy. Pan Zlámalík
Petr si na malém kousku založil zahrádku a pěstuje tu cukety a dýně.
8. září jsme se s uživateli prošli po zahradě, abychom si vše prohlédli.
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Posezení na zahradě
Sluneční paprsky příjemně hřejí a
lákají k venkovnímu posezení. Přestěhovali
jsme se tedy na zahradu Domova,
abychom načerpali ze sluníčka energii,
protáhli se a procvičili jemnou motoriku.

Turnaj v ruských kuželkách
Ve čtvrtek 18. září proběhlo další kolo celoročního turnaje v ruských
kuželkách. O tom, že i v 101 letech se dá žít naplno, nás přesvědčil pan
Poulíček Ferdinand, který v tomto kole převálcoval všechny své spoluhráče
s 44 body. Druhé místo obsadila paní Horutová Eleonora s 38 body a třetí
místo obhájila paní Mikušková Františka.
Po devíti odehraných kolech je průběžné pořadí následující:
1. Grich Valentín
2. Lukašíková Anna
3. Jaklová Štěpánka
4. Mikušková Františka
5. Bártková Libuše

325 bodů
321 bodů
318 bodů
317 bodů
316 bodů

Všem závodníkům blahopřejeme
a přejeme úspěchy v dalších kolech.
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Sázení cibulovin
V pátek 19. září jsme sadili cibulky květin v areálu Domova. Pro sadbu jsme vybrali
cibulky lilií, narcisů a hyacintů. Zkontrolovali jsme , zda jsou cibulky zdravé, oddělili
menší přírůstky a povídali si o druzích květin, barvách, o zahrádkách.
Narcisy určitě není třeba představovat. Pěstovaly se již ve starém Řecku a
v současnosti existuje přibližně 15 tisíc druhů. Kvetou od března do května
v odstínech žluté, oranžové i
bílé.
Lilie jsou mezi pěstiteli oblíbené pro svou
nenáročnost. Je známo 100 - 120 druhů, které
dělíme na asijské, americké, trubkovité hybridy,
orientální,
candidum
a
plno
dalších
nezařaditelných
hybridů.
Většina
lilií
je
mrazuvzdorná a může být na svém stanovišti po
celý rok. Při dobrém hnojení rostliny mohou
vydržet na jednom místě 4 až 5 let.
Jedním z nejoblíbenějších a nejatraktivnějších
okrasných cibulovin je hyacint. Jeho zářivá, veliká
a sladce vonící květenství vydrží krásná po velmi dlouhou dobu. Hyacint východní je v Evropě
obdivován již od 17. století, kdy byl poprvé dovezen z Asie. Velké oblibě se těší dodnes, kdy je
vyšlechtěný do ještě pestřejší palety barev.

Pranostiky na září
Teplé září, dobře se ovoci a vínu daří.

Beseda s RNDr. Jitkou Seitlovou



Dne 26. září přijela besedovat s uživateli našeho Domova RNDr. Jitka Seitlová, kandidátka do Senátu
Parlamentu ČR. Všem přítomným představila svůj program v případě zvolení.
Body jejího programu:
Chci posílení demokratických principů v politice i řízení státu.



Zasadím se o širší dostupnost a efektivnější vymahatelnost práva.



Nevzdám boj proti korupci.



Zasadím se o naplnění doporučení ombudsmana.



Budu prosazovat příznivější podmínky pro podnikání a zaměstnanost.



Přála bych si aby se u nás rodilo více dětí.



Budu usilovat o trvalou ochranu našeho přírodního a kulturního bohatství.
V době uzávěrky časopisu již jsou známy výsledky voleb. V prvním kole zvítězila RNDr. Seitlová nad
soupeři s 39,95 % hlasů. V druhém kole se utkala Ing. Antonínem Prachařem a zvítězila s 54,26 %
hlasů.
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Evangelické setkání
30. září se uskutečnilo setkání našich uživatelů s evangelistickou veřejností v Tančírně.
Přítomni si zajistili pohoštění a u kávy a dezertu strávili příjemné dopoledne.

PODZIM JE KRÁL
Podzim je král
barevnejch dní,
mlhou si opředl
svý tajemství.
Po babím létu
vzkaz posílá
kytkám i světu:
"Přišel jsem k Vám".
S halenou barevnou
maluje listí,
cestičky do školy
dětem zas čistí.
Holkám zas kreslí
zlatavý stíny,
do ticha oblékne
lesní pěšiny.
Ptáci už na drátě

s námi se loučí,
něco teď začíná
a jiné končí.
Na flétnu stříbrnou
podzim si píská,
stíny se protáhnou,
zima je blízká.
Jen holky voňavý
jaro maj´ v duši,
léto jim prospělo,
podzim jim sluší,
a listí šustí
pod nohama...
Podzim je král
barevnejch dní,
mlhou si opředl
svý tajemství.
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Filmové okénko

Noc na Karlštejně
hlavní role: Vlastimil Brodský, Jana Brejchová, Jaromír Hanzlík

Kdo by neznal film Noc na Karlštejně. Nebudeme vám tedy vyprávět jeho děj, ale zajímavosti z jeho
natáčení. Třeba si na ně vzpomenete, až se na film budete dívat příště.
Na levém břehu řeky Berounky, šestnáct kilometrů od Berouna, stojí hrad Karlštejn, na němž natočil
Zdeněk Podskalský Noc na Karlštejně. Stačilo málo a tento muzikál mohl vypadat úplně jinak.
Na hradě se totiž měli původně objevit před kamerou Jan Werich, Jiřina Jirásková či Iva Janžurová.
Události v roce 1973 ale nabraly jiný směr. S Janem Werichem původně počítal režisér pro roli
purkrabího. Jeho přání ale nebylo schváleno, Werich nedostal od tehdejšího režimu povolení. Mohl to
být jeho poslední film. Nebyl. Noc na Karlštejně byla nakonec poslední práce Jaroslava Marvana, který
Wericha nahradil. Při natáčení na hradě už čelil vážným zdravotním potížím, byl unavený. Zemřel rok po
natáčení v květnu 1974. Jaroslava Marvana by jistě potěšilo, že jeho poslední film se dostal do kategorie
nejlepších a dodnes se s úspěchem opakuje. Takové štěstí někteří jiní slavní herci neměli, že by se
loučili sukcesem.
Taky s paní Ofkou měl režisér jiné plány. Roli chtěl
svěřit Jiřině Jiráskové, což neprošlo. Pak oslovil Ivu
Janžurovou, s níž pracoval již na Světácích. Odmítla.
Později ji mrzelo, že se tenkrát „upejpala“. „Asi se mi to
nezdálo dost významné a dneska je mi to trošku líto“,
svěřila se kdysi Iva Janžurová tisku. Další nabídku od
režiséra Podskalského již přijala – ve filmu Drahé tety a
já. Ofku nakonec hrála Slávka Budínová.
Film Noc na Karlštejně působí na mnoho diváků jako
zaručený zlepšovač nálady. Můžou za to i písně Karla
Svobody a Jiřího Štaidla Lásko má, já stůňu, Jede král
nebo Do věží.
A co hlavně připomíná na hradě turistům natáčení dnes? „Malý padací můstek u Mariánské věže, kde
Waldemar Matuška hrál na hudební nástroj. Lidé toto místo poznávají,“ sdělil Jaromír Kubů, kastelán
Karlštejna. Turisté si na muzikál můžou vzpomenout hned, jak vkročí branou do hradu. V místech před
současnou pokladnou se natočila velká část snímku. Kdo chce vidět i další místa natáčení slavného
muzikálu, musí se vydat ještě o 36 km dál za Karlštejn na hrad Křivoklát. Tam je balkon, na kterém
v začátku filmu stála Jana Brejchová a sledovala kejklíře na nádvoří. Interiéry některých hradních prostor
vznikly ve filmovém ateliéru.
Filmaři pracovali na hradě za plného turistického provozu. Problémem bylo, že památka nebyla
začátkem sedmdesátých let v příliš dobrém stavu. A tak režisér s kameramanem museli pečlivě
zvažovat, z jakých úhlů hrad snímají. Waldemaru Matuškovi se ale Karlštejn přesto tak zalíbil, že si ho
později vybral jako místo své svatby.
Noc na Karlštejně reprízují televize dost často a sledovanost mají zaručenou. Jedna repríza běžela i
těsně před smrtí Zdeňka Podskalského. Byl říjen roku 1993, dvacet let po natáčení. V nemocnici, kde
režisér ležel, zněla po dvacáté hodině známá píseň: „Jede král, jede král!“ A Zdeňka Podskalského vezli
ve velmi vážném stavu po chodbě. Tu noc pak zemřel. Těžko asi spočítat, kolik tu samou noc usínalo
diváků s dobrou náladou. Díky Noci na Karlštejně. Vždyť si stačí vzpomenout jen jeden z mnoha dialogů
a člověk hned pookřeje. Třeba když Pešek (Jaromír Hanzlík) řekne Aleně (Daniele Kolářové): „Já jsem
tě poznal na první pohled!“
„To nebyl pohled, Pešku!“ odvětila Peškovi Alena.
zdroj: Křížovky pro seniory: Po stopách českých filmů.
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Grich Valentín
21. 7. 1936 – 78 let

Slováčková Anna
21. 7. 1922 – 92 let

Mertová Markéta
24. 7. 1932 – 82 let
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Narozeniny v srpnu slaví

Horák Miroslav
6. 8. 1946 – 68 let

Voldánová Ivanka
12. 8. 1941 – 73 let

Tým Zdeněk
22. 8. 1946 – 68 let

Pařenica Václav
25. 8. 1935 - 79 let

Blahopřejeme !!!

Maurerová Růžena
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Čermáková Marie
13. 9. 1932 – 82 let

Maléřová Jarmila

Hyvnarová Jana

9. 9. 1945 – 69 let

17. 9. 1950 – 64 let

Zlámalík Petr

Urbánek Ladislav

18. 9. 1920 – 94 let

21. 9. 1958 – 56 let

Ketmanová Marie
20. 9. 1918 – 96 let
24

Rozloučili jsme se

Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.

Kolek Ladislav
1. 7. 2014
Lakomá Růžena
2. 7. 2014
Roháčová Helga
8. 8. 2014
Ambrožová Bohumila
16. 9. 2014

Soutěž o nej... časopis pro seniory roku 2013

V červnu letošního roku jsme se zúčastnili prvního ročníku soutěže Zlaté listy. Soutěž o nej... časopis
vyhlásil Domov pro seniory Heřmanův Měštec „Zámek“ ve spolupráci s odborným časopisem Sociální
služby. Jedná se o celorepublikovou soutěž časopisů, jíž se mohl zúčastnit každý domov pro seniory
nebo domov se zvláštním režimem, který z vlastních finančních i personálních zdrojů vydává ročně
minimálně 4 čísla vlastního časopisu.
Celkově se do soutěže přihlásilo 30 časopisů. Ve skupině A (do šesti výtisků za rok) se účastnilo 18
časopisů a ve skupině B (nad 6 výtisků za rok) 12 časopisů. Do užšího kola postoupilo ze skupiny A 6
časopisů a ze skupiny B 4 časopisy. Vyhlášení výsledků proběhlo 8. 10 .2014 a v době tohoto čísla jsou
výsledky již známy. Náš časopis „A tak tu žijeme...“ se v této celorepublikové soutěži umístil na 4.
místě se 354 body. První místo ve skupině A patřilo Domovu seniorů Drachtinka (404 bodů), druhé
místo získal Domov pro seniory U Bažantnice (396 bodů) a třetí místo obsadilo Sociální zařízení města
Bílovce (385 bodů). Vítězům gratulujeme a budeme se snažit, abychom v příštím roce patřili mezi ně.
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Pohled ze zpětných vazeb
A jak nás vidí stážisté, odborníci, návštěvníci, studenti a příbuzní?
Erich Krömer, stážista Charita Praha, Domov Mukařov: „Domov na mě
působil velmi pozitivně – jak vzhledem a prostředím, tak celkovou náladou
klientů i personálu. Velice hezké je také okolí domova – zahrada, domácí
zvířectvo, místa pro posezení pro klienty, ale také nápaditý systém
venkovních teras u pokojů klientů. Kladně také hodnotím aktivizační
programy, které jsme navštívili.“
Klára Heinzová, stážistka Domov Bílá Opava: „Prostředí je útulné a
vstřícné ke klientům i návštěvám. Nabízí plnohodnotné využití klientům a
dostatečné soukromí. Velmi kladně hodnotím domácké, rodinné prostředí,
působení zvířat a cvičebních pomůcek v areálu Domova. Nejvíce se mi líbily reminiscenční koutky a
hřiště pro seniory.“
Jiří Pasz, fotograf, který se věnuje sociálním a humanitárním tématům: „Paní Chodurová, ještě jednou
chci vyjádřit respekt k tomu, co jste v Odrách vybudovali. Stáří je v současné společnosti odsunuto do
jakési šedé zóny, a proto mi připadá skvělé, pokud někdo věnuje tolik času lidem, jež rodiny neopatrují.
Přeji Vám, ať se vám všem v Odrách daří a třeba se někdy sejdeme. Musím si totiž pohladit toho tuleně.“

Luštěte s námi
Tajenka z minulého časopisu je: „...Čtyři noví pacienti“.
Výherkyní se stala paní Jarmila Zavadilová, která za vyluštěnou tajenku obdržela dárkový balíček.
Výherkyni blahopřejeme a už se těšíme na vaše vyluštěné tajenky
z tohoto čísla. Tajenku ze strany 27. odevzdávejte ošetřujícímu
personálu nebo paní Vyrubalíkové v kanceláři Domova do 10. ledna
2015. Na vylosovaného luštitele čeká dárek.
Vyluštěné sudoku ze strany 6:
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Na co se můžete těšit v následujících měsících:
2 .10. - beseda se starostou
9. 10. – posezení při harmonice
16. 10. – zájezd Maria Skála, opékání buřtů
26. 11. – Od klasiků k současnosti - pásmo písní a mluveného
slova pana Málka

3. 12. – Mikulášská zábava s hudbou a občervstvením
22. 12. – Československé duo

Nenechte si ujít: klub vaření, zpívání s Anežkou, overball, výtvarný klub, čtení z tisku,
trénování paměti na „Klepárně“, vzpomínkový dýchánek. setkání s Ivem, canisterapie,
turnaj v ruských kuželkách, vycházky na město, mše a jiné.

Babí léto je tady
...aneb trocha romantiky neuškodí...
Babí léto je odedávna vnímáno jako jakýsi poslední rozmar léta, kterým se s námi toto nejhezčí
roční období loučí. Nevšimnout si krásy babího léta prodchnutého romantikou nebo ho nějak
prošvihnout, to by byl skutečný hřích. Přichází v samém závěru léta a končí se začátkem
podzimních plískanic.

Ve vzduchu začne poletovat chmýří babího léta, ukrývající v sobě malé pavoučky, dozrávají
kaštany, kvetou poslední luční i zahradní květy. Příroda se začíná připravovat na podzimní
přehlídku barev a padajícího listí a načerpává ze zbytků posledních hřejivých slunečních
paprsků ještě nějaké ty zásoby na zimu. Toť babí léto.
Babí léto však není jen pojmem tak dobře známý básníkům. Je to především pojem
meteorologický, lépe řečeno klimatologický neboť se úzce váže k výskytu určitého typu počasí v
určitou roční dobu - někde mezi druhou polovinou září a polovinou října.
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Okénko Miroslavy
Vážení a milí uživatelé,
na Ministerstvu pro místní rozvoj (dále jen MMR) jsem podala návrh na
projekt „interaktivní koutek smyslové zahrady“. Tento návrh byl komisí
vybrán a schválen. MMR nám přispěje na vybudování smyslové zahrady
částku 325 000,- Kč. Součástí zahrady bude i prosklený pavilon 4x 4 m,
který bude vybudován na zahradě za budovou „Domek“. Na pavilon budou navazovat venkovní
prvky: zvýšené záhonky, truhlíky, hmatový chodníček v nádobách (písek, kamínky, oblázky –
k procvičování hmatu), květinová výsadba, ptačí pítko, zvonkohry, vodní prvek. Venkovní úpravy
proběhnou ale až na jaře roku 2015. Pavilon a jeho okolí můžete navštěvovat a využívat k relaxaci
a odpočinku. Smyslová zahrada rozšíří nabídku našich programů. Může zde probíhat aromaterapie, smyslová animace a „vzpomínkové dýchánky“.
Krajský úřad Ostrava (náš zřizovatel) přispěl částkou 900 000,-Kč na stavební úpravy půdy nad
prádelnou. Zde bude vybudována školící místnost, kterou budeme využívat při vzdělávání
vlastních zaměstnanců a pracovníků z jiných sociálních služeb, pro stážisty, na pracovní porady a
metodické schůzky. Úpravami vznikne 1 hostinský pokoj pro přespání lektorů, stážistů, ale i pro
možné přespání vašich blízkých a návštěvníků, kteří za vámi přijedou z větší dálky.

Přeji vám krásné „babí léto“
Vaše Miroslava Chodurová
28

redaktor: Vyrubalíková Monika
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