A tak tu žijeme …
Časopis o životě v našem Domově

leden – únor březen 2016
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Vážení uživatelé,
jsme rádi, že Vám můžeme přinést nové jarně laděné číslo našeho domovského časopisu. Přinášíme
Vám v něm články o dění v našem Domově (klub vaření, canisterapie, oslava MDŽ, ples a jiné),
zajímavosti a také kvízy, kris kros a soutěžní křížovku. Přejeme Vám příjemné chvíle s naším
časopisem.
Vaše redakce

Seznamte se
Kolektiv našich zaměstnanců rozšířila paní Miroslava Strnadelová.

Miroslava Strandelová
Mirka nastoupila do Domova 14. března na pozici pracovník
v sociálních službách. V tomto oboru už sbírá zkušenosti více
než 5 let.
Jak se jí u nás líbí?
Jsem tady spokojená. Péče o klienty mě moc baví, je to pěkná práce
a kolegyně jsou vstřícné a pomáhají mi.

Cvičení s overballem

7. 1.

Nový rok jsme přivítali cvičením. Cvičení
s overballem probíhá každý čtvrtek dopoledne od
10,00 do 11,00 hodin v jídelně na Vile a zároveň ve
stejný čas na budově Stará kuchyň. Při cvičení
uživatelé sedí a používají různé pomůcky –
overbally, kelímky, plachtu, šátky, malé míčky.
Cvičení je prokládáno zpěvem a tréninkem paměti.
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Turnaj v ruských kuželkách
V úterý 12. ledna jsme zahájili lednovým kolem celoroční turnaj v ruských kuželkách. Z 15
hráčů, kteří změřili své síly, byla nejúspěšnější paní Horutová Eleonora s 39 body. Pěkné
druhé místo dnes patřilo paní Válkové Elišce za 35 bodů. O třetí místo se podělili hned tři
hráči: Grich Valentín, Havlíčková Zdeňka a Mikušková Františka. Blahopřejeme všem
hráčům a těšíme se na výkony hráčů v dalších klání.

Porada uživatelů
13. 1. 2016
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Pranostika na leden

4 sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší
Co leden

Když si děda nevzpomíná

Ve čtvrtek 14. ledna navštívily pracovnice
Domova Odry společně s paní ředitelkou
Miroslavou Chodurovou mateřskou školu ve
Vražném s přednáškou „Když si děda
nevzpomíná“. Dědeček (Marta Martinátová)
s vnukem (Renáta Janíčková) dětem
představili zábavnou formou alzheimerovu
chorobu. Vše bylo doprovázeno mluveným

slovem paní ředitelky. Na závěr se
děti potěšily robotickým tuleněm
„Ivem“, kterého Domov Odry získal
díky nadačního fondu Ivany
Zemanové.

Klub vaření
20. ledna jsme se sešli na Tančírně v Klubu vaření.
Co dnes budeme vařit? Milujeme bramborové placky.
Takže placky opět vítězí! Hned se pouštíme do práce.
Škrábeme brambory, strouháme na struhadle a
během přípravy těsta si povídáme. Paní Jaklová
nabídla, že by v domovské kuchyni ráda pomáhala,
třeba právě se škrábáním brambor. Kdysi byl
v kuchyni stroj na loupání brambor, který brambory
oškrábal nedokonale, tak ze tří čtvrtin a brambory
bylo třeba doškrábat. Dnes však do kuchyně
dodavatel přiváží již oloupané brambory. Těsto je
připraveno a nejdůležitějšího úkolu – tedy smažení, se
ujímá Jana Hyvnarová. Jde jí to skvěle. Tak teď už jen zbývá popřát dobrou chuť.
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Zpíváme s Anežkou
26. ledna na Klepárně a 3. února na Staré Vile jsme si společně s Anežkou
zazpívali naše oblíbené písničky.

výtvarný klub
Roztál sníh a všude nalézáme opuštěné šnečí ulity. Přírodní materiál, který je zadarmo
a ještě lze z něj vyrobit zajímavé výtvory. My jsme se rozhodli pro originální závěsné dekorace. Vyčištěné
ulity provlékáme vlascem a připevňujeme k dřevěnému plátku tenkého kmene. Výsledek působí velice
zajímavě .

Canisterapie

10. února přijel do Domova pan Došek se svými fenkami německých ovčáků. Uživatelé se vždy na
canisterapii těší. Užívají si polohování, kdy na ně působí „psí“ teplo a dochází k celkovému zklidnění. Pejsky
si také hladí, čímž si procvičují jemnou motoriku.
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Přátelský turnaj v ruských kuželkách

11. února proběhl v Domově turnaj
v ruských kuželkách, při kterém změřili své síly
hráči Domova Odry a Domova Příbor. Aktivně se
do hry zapojilo 10 uživatelů. Vítězem
pětičlenných družstev se stal Domov Odry.
Nejvíce bodů nahrála paní Bártková Libuše
z Domova Odry, jen o dva body méně získal pan
Grich Valentín rovněž z Domova Odry.
Odměnou vítězům byl nejen diplom, ale i dort
ve tvaru kuželky, který ředitelka Domova Odry
nechala pro tuto příležitost upéct.
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Výtvarný klub

V pondělí 22. února na Staré kuchyni v jídelně jsme si vyzkoušeli v rámci Výtvarného klubu práci se
dřevem. Broušením a lepením malých dřevěných špalíčků postupně vznikala pěkná květinová dekorace.

Rozesmátý muž vstoupí do zpovědnice. „Odpusťte mi, otče, zhřešil jsem.
Strávil jsem týden se sedmi krásnými ženami.“ Nedělej si starosti, synu,“
odpoví kněz. „Vezmi sedm citrónů, vymačkej z nich šťávu a vypij ji.“ „A to
smaže mé hříchy?“ „Hříchy ne, ale ten pitomý úsměv!“
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Luštěte s námi
Friedrich Dürrenmatt: Láska není náklonnost, ale neschopnost… (viz. tajenka).
Do políček vpisujte vodorovně a svisle uvedené výrazy. Vyluštěnou tajenku najdete na předposlední
straně tohoto časopisu.

APARÁT
ESTÉTI
KOCOUR
ODPOR
ŘEMDICH

BLEDOST
FANTAZ
KOMOCE
OKTET
SEDLÁK

ČÁST
ÍRÁNEC
LÝTKO
ORSEJE
SOUTĚŽ

DEBATA
JETELE
NOTACE
OSTROH
TERCETO

DROŽKA
KADLUB
OBOJEK
POPRUH
UZENKA

ÉROVKA
KAKAO
OBAVA
RUDL

Turnaj v ruských kuželkách
V úterý 23. 2. se uskutečnilo na Tančírně únorové kolo celoročního turnaje v ruských kuželkách.
V tomto kole s velkým náskokem zvítězila paní Horutová Eleonora (45 bodů), druhé místo obsadil pan
Grich Valentín (38 bodů) a za ním, v těsném závěsu se umístily hned tři hráčky, a to: Bártková Libuše,
Lukašíková Anna a Horáková Ilza. Všechny tyto dámy nahrály 37 bodů. Vítězům gratulujeme a všem
hráčům přejeme hodně štěstí do dalšího kola.
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Vycházka na město 23.2.
Úterní odpoledne patří vycházce na město. Počasí je ještě chladné a tak
účelem téhle vycházky je především nákup oblečení a návštěva optiky.
K Odrám a jejich okolí se váže spousta pověstí, které shromáždil předseda
Historickovlastivědného spolku pan Wiltsch Květoslav v knize Pověsti Oderska
a tady je jedna z nich.

Hraniční znamení – tři smrky
V dávných dobách, kdy se ustanovovaly hranice zemí nebo panství, sloužily
významné vysoké a tlusté stromy jako hraniční body. Na stromech se
vysekávaly zářezy a jiné značky. Také bývalé tři smrky sloužily k označení
hranic. Bylo jimi označeno místo styku tří katastrů – Oder, Dobešova a Veselí.
Takové body sloužily pro orientaci nebo i pro ukrytí pokladu.
V Odrách žil kdysi kovář Rabel, bydlel na dnešní Hranické ulici, v č. p. 132.
Po druhé světové válce dostal na výchovu několik mladých učňů, aby v Odrách zůstali po odsunu Němců
dobří kováři. Rabel svěřené chlapce svědomitě učil a ve chvílích odpočinku jim vyprávěl staré báchorky a
pověsti. Jedna z nich se traduje dodnes.
Po Bílé hoře museli všichni protestantsky smýšlející obyvatelé opustit Moravu a Slezsko. Majetek jako
zámky, domy a polnosti jim byly zkonfiskovány. Přišli i o ostatní věci, které nepobrali s sebou na vůz, proto
opouštěli domovy jen s tím nejcennějším. Za hranicemi země už číhali loupeživé bandy a často uprchlíkům
jediný majetek uloupily. Aby se protestanti mohli bránit, odcházeli do Polska a Německa často ve velkých
skupinách. Mnozí si alespoň cennosti a větší obnosy peněz pojistili tím, že je společně zakopali na hranicích
u významných orientačních bodů. I na Dobešovském kopci se v té kruté době sešla skupina vystěhovalců.
U velikého stromu uskutečnili poslední bohoslužbu v domovině a potom vykopali hlubokou jámu. Do ní
uložili truhlici s penězi a cennostmi z drahých kovů a kamenů. Na truhlici položili velký popravčí meč, jako
symbol odplaty za krutou daň po Bílé hoře. Po tajném obřadu lidé odešli do vyhnanství. Jejich poklad už
nikdy nespatřil světlo světa. Nikdo z nich se domů nevrátil. Až po více než sto letech přišlo zpět několik
rodin z Lužického Srbska. Historku o ukrytém pokladu dobře znali. Krajina se za tu dobu změnila natolik,
že se jim poklad nepodařilo najít. Někde v lesích dál čeká na objevení.
Kovářští učni měli tento příběh rádi, jeden z nich si umanul, že poklad najde a vykope. Sám si vyrobil
malý krumpáč a lopatu, s nástroji se toulal polesích a kopal a kopal. Dokonce i jako velmi starý dědeček
jezdíval do lesa na kole, s krumpáčem a lopatkou pověšenými na štangli. Nikdy nikomu neprozradil, kde
právě kope. A poklad asi nenašel, protože zemřel jako chuďas.
Na Veselí se dochovala mezi lidmi jiná pověst o Třech smrcích. Údajně rostly na místě hrobů švédských
vojáků, padlých v období třicetileté války.
Příběh byl napsán dle vyprávění oderského kováře Vojtěcha Zdražila, který byl jedním z učňů kovářského mistra Rabela.
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Zpíváme s Anežkou
2. března jsme si na Vile společně s Anežkou zazpívali naše oblíbené písničky.
"Proč jdeš vždycky na balkon, když tvá
žena zpívá?"
"Aby si nikdo nemohl myslet, že ji biju."

Klub vaření
I když rádi vaříme i jiné recepty, přece jen bramborové placky jsou pro naše uživatele
TOP! A tak 3. března opět škrábeme a strouháme brambory, připravujeme těsto na
bramboráky a hlavně se všichni těšíme na konzumaci.
A co o něm praví wikipedie?
Bramborák (starší název cmunda) je tradiční pokrm většiny slovanských a germánských národů a Maďarů.
Připravuje se smažením na tuku tenké vrstvy těsta z jemně nastrouhaných syrových brambor, mouky,
vajec, česneku, soli a majoránky, případně mléka a dalšího koření (kmín, pepř, nakrájená cibule). Jí se
teplý, samostatně nebo se zelím a uzeným masem (kaplická cmunda), jako obal vepřového masa (havířský
nebo slezský řízek) nebo se škvarky. Může se použít i jako příloha, obvykle k masu a omáčce.
V Německu je rozšířena i sladká varianta bramboráku (Kartoffelpuffer): těsto se připravuje bez česneku a
zmíněných koření, bramborák se potírá sladkým jablečným protlakem. Taktéž v Polsku se bramborák
(Placek ziemniaczany) jí i na sladko, jen posypaný cukrem, případně politý smetanou. Na Valašsku se
připravuje jen ze strouhaných syrových brambor a mouky, za tepla se potře máslem a pocukruje.
Bramboráky, jinak též „latke“ případně „latkas“, tradičně jedí Židé během svátku chanuka. Olivový olej,
na kterém se smaží, je připomínkou oleje z chanukového příběhu, který po vysvěcení jeruzalémského
druhého Chrámu vydržel zázrakem v chanukovém svícnu hořet po osm dní.
V pohádce „Byl jednou jeden král“ připravoval
panovník Jan Werich s Vlastou Burianem lívance
pro celé království. Víte však jaký je rozdíl mezi
lívancem a omeletou?
a) lívance jsou z kynutého těsta s droždím, omelety
jsou jen z vajec, mouky a mléka
b) lívance jsou malé a omelety velké
c) lívance nemohou být slané
Správná odpověď je a)
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Oslava MDŽ
Vypadáš skvěle
Mezinárodní den žen je mezinárodně uznávaný svátek stanovený
Organizací spojených národů k výročí stávky newyorských švadlen
v roce 1908, který slavíme 8. března. Již několik let se v tento den
promění „Tančírna“ v kosmetický a kadeřnický salon a naše dámy
se svěří do rukou šikovných pracovnic v sociálních službách. Za
několik minut proběhne úžasná proměna. Posuďte sami.

před…

a

po…
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S kyticí růží jedeme k vám
Dne 16.3. nás navštívili muzikanti Zdeněk Černohouz a Jaroslav Šolc
z Olomouce s pořadem „S kyticí písní jedeme k vám“ a naši uživatelé si
společně s nimi zazpívali staropražské a lidové písničky ze všech koutů naší
vlasti.

Výtvarný klub

17. března jsme se sešli v Tančírně ve výtvarném
klubu. Velikonoční pondělí letos připadlo na 28. březen a
je tedy nejvyšší čas, abychom vytvořili velikonoční přání
a nazdobili kraslice.
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Luštěte s námi
Vyluštěnou tajenku najdete na předposlední straně totoho časopisu.

Pranostika na březen

V březnu prach a v dubnu bláto
–
sedlákovi roste zlato.
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Bowling Nový Jičín

23. března se naši uživatelé zúčastnili bowlingového
turnaje, pořádaného denním stacionářem Škola života v
Novém Jičíně. Naše družstvo si vedlo velmi statečně a
dosáhlo velmi pěkného výsledku, který však na vítězství
tentokrát nestačil.

Turnaj v kuželkách
Ve čtvrtek 24. března se odhrálo v Tančírně další kolo celoročního turnaje
v ruských kuželkách. Nejlépe si v tomto kole vedla paní Mikušková Františka, která nahrála
úžasných 46 bodů. O druhé místo se podělila paní Bártková Libuše s Jaklovou Štěpánkou. Obě
dámy získaly po 37 bodech. Třetí místo obsadili pan Buš Jan a Klezlová Irena s 36 body. Za
zmínku určitě stojí i výsledek pana Gricha Valentína a Válkové Elišky. Oba hráči získali 35 bodů.
Vítězům blahopřejeme a těšíme se na výsledky dubnového kola.
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Velikonoce
Velikonoce jsou většinou spojovány s jarem, což je správné, neboť
opravdu časově spadají právě do tohoto období (Boží hod velikonoční je
vždy první nedělí po prvním jarním úplňku). Stejně tak jako spojujeme
Velikonoce s jarem, spojujeme jaro s životem. Na jaře se budí příroda a s ní
veškerý život po dlouhém zimním spánku a dává nám to najevo vůněmi,
zpěvem ptactva a pestrými barvami. Snad právě proto v tento krásný čas
naši předkové slavili svátky plodnosti a po velmi dlouhou dobu považovali
jaro za začátek roku nejen zemědělského, ale i kalendářního.
Symboly velikonoc:

Vejce
Na symbol je povýšila starověká filozofie – žloutek představoval
oheň, bílek vodu, skořápka zemi a v oblém konci sídlil vzduch.
Zvyk malovat či zdobit vejce nijak nesouvisí s křesťanskými
tradicemi. Vejce se barvila dlouho před zavedením křesťanských
velikonočních svátků a jejich zdobení je odvozeno od toho, jaké
prostředky měli lidé k dispozici. Nejstarší zdobená vejce (husí)
byla nalezena v sarkofágu ve Wormsu nad Rýnem z doby kolem
roku 320 n. l. Barevné skořápky vajec našli archeologové
v našich zemích na jižní Moravě a pocházejí z 11. století. Zvyk
obdarovávat se o velikonočních svátcích zdobenými vejci je znám asi od 14. století a provází jej legenda:
Když Ježíš se svatým Petrem putovali po světě, právě v období jarních svátků přišli do statku a požádali o
kus obyčejného chleba. Ten zrovna neměla, ale aby hladové pocestné nasytila, upekla jim v horkém
popelu vejce, které právě snesly slepice. Když pak chtěla skořápky vyhodit, proměnily se jí před očima ve
zlato. A tak na památku této události se lidé od této doby obdarovávají zdobenými vejci.
Beránek
Velikonoční beránek je vyjádřením čistoty a nevinnosti a je
znamením života. Patří k symbolickým pokrmům v židovské
tradici. Kočovní Izraelité vyháněli stáda na nové pastviny. Když
postavili stany, jejich vchody pomazali krví obětovaného beránka
na ochranu před démony pouště. Považovali se za boží stádo,
jehož pastýř je Bůh. Pro křesťany beránek symbolizuje Beránka
božího, nevinného, čistého a poslušného, který byl obětován na
kříži a jeho krev zachránila pokřtěné od hříchu a smrti. Jak obřadní
pokrm je znám již od středověku. Již v 16. století jej pekli
z kynutého těsta na Zelený čtvrtek. Až na Boží hod upekli celého opravdového, kterého servírovali ve velké
míse na rosolu. Postupem doby byl chov ovcí značné omezen a masité beránky nahradily pečené z těsta.
Řehtačky
Ve středověku se řehtačky používaly mj. ke svolávání bohoslužby od Zeleného čtvrtka, kdy zvony umlkaly
(odlétaly do Říma) až do Bílé soboty, kdy se zvony opět rozezněly. Řehtačkami točily i děti, které chodily
po velikonočních koledách a při tom odříkávaly: My Jidáše honíme/na dřevo mu zvoníme/Kdo ho viděl, ať
nám poví/o nevěrným Jidášovi./Ó Jidáši nevěrný, cos to učinil/že jsi Pána Krista židům prozradil?/Za to
musíš v pekle hořit/s čertem ďáblem se tam mořit! S obchůzkou se začínalo u kostela nebo kapličky, jež se
obešly jednou dokola, a poté se pokračovalo vesnicí dál. Řehtalo se na Zelený čtvrtek v 18 hodin (v tento
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den zvony odlétají), na Velký pátek v 6, 12 a 15 hodin (umřel Kristus) a poté v 18 hodin (zvony byly
požehnány Papežem a vracejí se zpět). Poslední řehtání se odehrálo o bílé sobotě v 6 hodin – v poledne
již zvony oznamují „Byl jsem tam, byl jsem tam!“
zdroj: Receptář speciál a Katka křížovky speciál

Velikonoční kvíz
Prověřte si své znalosti
1. Vyplácení děvčat pomlázkou je dnes velmi živý zvyk. Slečnám a paním má
dodat sílu a energii z mízy ukryté v čerstvých prutech. Víte, ze které doby je
tento velikonoční obyčej poprvé doložen?
a) ze 14. století
b) z 10. století
c) ze 17. století
2. Sérii dnů, která začíná nedělí před velikonocemi
(svátek Zmrtvýchvstání) a končí velikonoční nedělí
(neboli Božím hodem velikonočním) se v rámci
liturgického roku říká:
a) Velikonoční oktáv
b) Velikonoční dekáda
c) Velikonoční týden

6. Na Zelený čtvrtek se naposledy ozve kostelní
zvonění, říká se, že zvony odletěly do Říma, a jejich
zvuk nahrazují řehtačky. Víte, kdy se potom zvony
opět rozezní?
a) na Bílou sobotu večer
b) ráno na Velikonoční pondělí
c) Až po Velikonocích

3. Oslava křesťanských Velikonoc je doložena už od
2. století. Tehdy však ještě nešlo o pohyblivé svátky konaly se ve stejnou dobu jako jeden z hebrejských
svátků, jemuž se dodnes přezdívá „Židovské velikonoce“. Víte který svátek to je?
a) Purim
b) Chanuka
c) Pesah

7. Když přesně (+/-) pár minut o jarní (ale i podzimní)
rovnodennosti postavíte na rovné ploše syrové vejce
na širší konec, zůstane díky ustálení gravitace Země
na okamžik samo stát. Víte ale, kdy letos jarní
rovnodennost nastane?
a) 20. března v 5.31 hodin
b) 20. března ve 12.04 hodin
c) 21. března v 6.15 hodin

4. Do velikonoční nádivky dáváme kromě kopřivy
i jiné jarní bylinky. Magdalena Dobromila Rettigová
doporučovala „vonný openec“, správně popenec.
Jde o hluchavkovitou rostlinku, která na jaře kvete
drobnými kvítky zbarvenými:
a) bíle nebo narůžověle
b) žlutočerveně
c) modře či fialově

8. Každá z šesti nedělí před Velikonocemi má svůj
název. Víte, jak jdou z sebou?
a) 1. Květná, 2. Smrtná, 3. Družná, 4. Pražná,
5. Kýchavá, 6. Černá
b) 1. Černá, 2. Pražná, 3. Kýchavá, 4. Družná,
5. Smrtná, 6. Květná
c) 1. Smrtná, 2. Družná, 3. Pražná, 4. Černá,
5. Květná, 6. Kýchavá

5. Pro křesťany předchází Velikonocím období
tzv. čtyřicetidenního půstu. Jenže tento čas začíná
popeleční středou a končí Velikonoční nedělí, takže
vlastně trvá déle než 40 dnů. Kolik?
a) 46
b) 41
c) 44

9. Velikonoční ostrov proslulý sochami tajemného
původu objevil v roce 1722 Jacob Roggeveen. Víte,
proč ho pojmenoval právě takto?
a) Dal mu jméno po své manželce Easter.
b) Doplul k němu právě na Velikonoční neděli
c) Bylo na něm hodně barevných ptačích vajec

Zdroj: příloha Novojičínského deníku

Správné odpovědi: 1a), 2a), 3c), 4c), 5a), 6a), 7a), 8b) 9b)
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Vítání jara
Vynášení smrti a vítání jara je západoslovanský lidový zvyk pocházející z předkřesťanské éry. Jeho
ústředním prvkem je slaměná figura oblečená v ženských šatech, známá pod četnými jmény jako například
Morana, Morena, Marzana, Mařena, Smrt, Smrtka. Rituál se zpravidla koná na Smrtnou neděli, ale také
na neděli Družebnou a Květnou. Figuru Smrtky vytvářely dívky z došku a oblékaly ji do ženských šatů nebo
ovinuly do hadrů, figura byla také různě zdobena, například stuhami nebo
kraslicemi. Z barev se používala především bílá a černá. Poté byla nastrčena na
tyč, či prostě vzata do rukou. Jinde byla dělána z tyči obalené slámou.
Smrt je vynášena z vesnice za zpěvu obřadních písní a poté vhozena do vody či
do příkopu, pálena nebo zakopávána do země. Poté se všichni rozutekli a věřili,
že ten kdo doběhne do vesnice poslední, do roka zemře. Součástí slavnosti bylo
také koledování. Házení do vody že nejspíše nejde o zničení Smrti a Zimy, ale
pouze o její poslaní zpět do podsvětí, do kterého je vodní tok branou.

Jak se slaví jaro v Evropě

Draci: Berck-sur-Mer, Francie
My si draky tradičně spojujeme
s podzimem, na severu Francie si
však milovníci draků nejvíc užijí od
9. do 17. dubna. V těchto dnech
totiž letos město hostilo tradiční
festival pouštění draků, na který se
sjíždějí účastníci ze všech koutů
světa. K vidění bývá spousta
létajících oblud.
Scoppio del Carro: Florencie, Itálie
Tradiční „výbuch vozu“ před
florentskou katedrálou se odehrává
každý rok na Velikonoční neděli.
Zdobený vůz nejdříve slavnostně
projede městem až před dóm, kde
jej naloží petardami a rachejtlemi.
Zápalná šňůra vede od vozu až k
hlavnímu oltáři. Na konci mše ji
kněz zapálí, oheň proběhne
chrámem a spustí ohňostroj jako
oslavu i požehnání.
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Sächsilüüten: Curych, Švýcarsko
Třetí dubnové pondělí se bouřlivé
oslavy příchodu jara slaví v Curychu.
Slavnost začíná pestrým průvodem
tradičních řemeslných cechů a končí
se pálením Böögga – postavy
sněhuláka, který představuje zimu.

Scoppio del Carro: Marsden, Velká
Británie
Místní tradice praví, že jako první
oznamuje změnu počasí k lepšímu
hlas kukačky. Proto na počest jejímu
návratu
pořádají
každoročně
slavnost, jejíž datum se časem
ustálilo na 21. duben.

Feria de Abril: Sevilla,
Španělsko
Flamenco, koně a záplavy
skvělého jídla
charakterizují dubnové
trhy (od 7. do 14. dubna)
v hlavním městě Andalusie.

Zdroj: Rigest digest výběr
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Ples
Ve středu 30. března uspořádal Domov pro své uživatele
„Tradiční ples“ v „Tančírně“, která se změnila v nádherně
vyzdobený plesový sál. Paní ředitelka Miroslava Chodurová
srdečně přivítala domácí i hosty. Pozvání přijala vedoucí soc.
odboru Bc. Miroslava Hrčková a místostarosta Ing. Pavel
Matůšů z Městského úřadu (pan starosta se s politováním
omluvil). Pro všechny bylo připraveno pohoštění: káva,
zákusek, víno. K večeři se podával řízek s bramborovým
salátem. Díky sponzorským darům jsme připravili i bohatou
tombolu. K poslechu a tanci hrál pan Stanislav Zelina a nálada
byla výborná. Příjemným překvapením večera bylo
vystoupení bubeníků ze Základní umělecké školy v
Odrách pod vedením pana učitele Romana Petříka.
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Informování o změnách směrnic

Od 01. 02. 2016 dochází ke změně Směrnice č. 3 – Odměny za pomocné práce vykonané v rámci pracovní terapie
v zařízení.
Uživatelé mohou v rámci pracovní terapie vykonávat v zařízení pomocné práce: práce na zahradě, úklid, mytí
nádobí, pochůzky, apod., a to maximálně 20 hodin za měsíc, odměna za 1 hodinu práce je stanovena ve výši Kč
59,--. (V předchozí směrnici bylo možno vykonávat maximálně 8 hodin za měsíc).

S účinností od 01. 03. 2016 dochází ke změně Směrnice č. 8 – Ceník služeb.
Dochází ke změnám cen za poskytování těchto fakultativních služeb v Domově Odry:
 Větší opravy prádla (př. zkracování) - cena 25,-- za každou započatou ¼ hodiny,
 Pomoc při zajištění soukromé akce na „Tančírně“ (příprava tabule, výzdoba, úklid) – 33,-- za každou
započatou ¼ hodiny,
 Doprava osob a věcí – domovským automobilem Renault – 6,70 za 1 km,
 Čas řidiče (jízda + čekání) - 32,-- za každou započatou ¼ hodiny,
 Ubytování v hostinském pokoji pro příbuzné (nad prádelnou):
- ubytování – 1 noc 180,- Kč/noc, dítě do 6 let 45,- Kč, dítě nad 6- 18 let 90,- Kč/noc
- ubytování – každá další noc 120,- Kč/noc, dítě do 6 let 30,- Kč, dítě nad 6 -18 let 60,- Kč/noc

Dále dochází ke změnám cen úkonů péče – týká se uživatelů, kteří nepobírají příspěvek na péči (viz směrnice).
Uživatelé hradí příspěvek na zájezd ve výši Kč 50,-- osobu (původně 30,---).
Obě aktualizované směrnice jsou k nahlédnutí v barevných složkách: Informace pro uživatele, opatrovníky, rodiny
uživatelů a ostatní, kteří se zajímají o život v Domově Odry na nástěnkách budov (na Vile v přízemí, na Kuchyni u
jídelny, na Domku v 1. patře, na ALDě), popř. v kanceláři sociálních pracovnic.
V případě potřeby požádejte o vysvětlení sociální pracovnice.
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Narozeniny v lednu oslavila

Gaberová Jarmila
7. 1. 1932 - 84 let

BLAHOPŘEJEME !!!
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Narozeniny v únoru oslavili

Fabíková Marie
5. 2. 1924 – 92 let

Malének Zdeněk
6. 2. 1932 – 84 let

Mikulenková Blažena
13. 2. 1927 – 89 let

Jaklová Štěpánka
12. 2. 1925 – 91 let

Blahopřejeme!!!
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Horáková Ilsa
5. 3. 1928 – 88 let

Mikulíková Mária
23. 3. 1922 – 94 let

Šímová Olga
27. 3. 1933 – 83 let

Pro Paní Mikulíkovou Anežka připravila
malou oslavu narozenin

Hrčková Marie
31. 3. 1926 – 90 let

Blahopřejeme !!!
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Zpětné vazby
V uplynulém čtvrtletí se nám sešlo mnoho pěkných zpětných vazeb především od stážistů. Zde
jsou některé z nich:
Bc. Lucie Pospíšilová, DiS./Domov Štíty/:
„Vážená paní ředitelko,

od naší páteční návštěvy nemohu Váš Domov vyhnat z hlavy. Takhle přesně má vypadat opravdový domov.
Krásné místo pro život. Domácké, příjemné prostředí s usměvavými zaměstnanci (i ta uklízečka, která šla
vyhodit odpadky do kontejneru nás pozdravila a usmála se!!), celková milá atmosféra. Génius loci je velmi
přátelský, domácký a radostný. Nic strojeného, chladného, institucionálního…
Moc se mi líbí, jak to u vás JDE. Ne, že něco MUSÍ být tak a tak, protože je to něčí nařízení shora. Je vidět, že
jste tady pro uživatele, VY se přizpůsobujete uživatelům, VY jste v podstatě u nich „na návštěvě“, protože
ONI jsou DOMA. A to DOMA se vám se svým týmem pracovníků podařilo skutečně vytvořit.
Nikdy se mi to ještě nestalo, viděla jsem řadu pobytových služeb, i v zahraničí, ale od pátku vím, že váš
Domov je beze zbytku zhmotněním mých představ o pobytových službách pro seniory. Takto bych sama
chtěla trávit svou vyměřenou dobu, když už nebudu zvládat být doma…“
Mgr. Silvie Matůšová /ZŠ praktická Horní Lideč/:
„… Děkuji, že jsem měla možnost absolvovat stáž v tomto zařízení a načerpala nápady a cenné rady pro mou
práci. Oceňuji reminiscenční koutky, Snoezelen, rehabilitační místnost, což vnímám jako nadstandart. Celé
zařízení je velmi pěkné a ráda se zde vrátím“.
Alžběta Kovandová /student FAMU/:
„Milá paní ředitelko,
chtěla bych Vám moc a moc poděkovat za skvělé natáčení! Byla jsem nadšená z vašeho Domova,
z atmosféry, která tam panuje i z toho, jak skvěle a s jakou energií se o všechny uživatele staráte. Moc díky i
za čas a ochotu s jakou jste se nám s natáčením Vy i paní Marta pomáhaly!
Budeme se moc těšit na viděnou ve čtvrtek na debatě a potom zase příště u Vás v Odrách!“

o

Střípky z Domova
Dne 10.3. byla ředitelka Miroslava Chodurová pozvána do Prahy,
kde se u příležitosti konání festivalu „Jeden svět“ účastnila
panelové debaty na téma „Péče a technologie“, aby předala
zkušenosti s naším terapeutickým robotem tuleněm Ivem.
(který je jediným svého druhu v ČR ).

25

Plníme přání seniorům
„Plníme přání seniorům“ je projektem firmy Sodexo,
která se ve spolupráci svými partnery snaží
podporovat aktivní stáří a naplňuje přání seniorů.
Domov Odry byl se svým přáním patrového kurníku
pro slepice zařazen mezi finalisty.
15. dubna byla veřejná sbírka spuštěna a vy se
můžete o ní informovat na stránkách:
www.plnime-prani-seniorum.cz

Rozloučili jsme se

Dulavová Božena

13. 1. 2016

Janírková Jarmila

26. 1. 2016

Čas nikdy neběží tak rychle,
aby se dalo zapomenout.

Přivítali jsme

Vítáme nové uživatele, kteří nastoupili v lednu, únoru a březnu:

Hrčková Marie
Malénková Božena
Boháčová Barbora
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Na co se můžete těšit
5. května
zájezd do Hradce nad Moravicí
čeká vás rozsáhlý areál s parkovou úpravou, jehož součástí je empírový Bílý zámek, historizující
Červený zámek a bílá věž, vše ve stylu německé novogotiky

19. května

vystoupení italského tenora s baletkou

V týdnu se koná:
Klepárna, čtení z novin, výtvarný klub, cvičení s overballem, reminiscence,
smyslová aktivizace, vycházky, smyslová zahrada, trénování paměti, mše

Jednou měsíčně:
turnaj v ruských kuželkách, Klub vaření, canisterapie

Luštěte s námi

Tajenka z minulého čísla časopisu: … dobrým kuchařům.
Výherkyní se stala paní Klezlová, která obdržela
dárkový balíček. Gratulujeme.

Tajenka KRIS-KROSU ze strany 9: …žít jeden bez
druhého
Tajenka křížovky ze strany 14: …že připravím
večeři, děti.
Na následující straně je soutěžní křížovka.
Znění její tajenky odevzdejte personálu
do 31. 5. 2016. Vylosovaný luštitel se opět
může těšit na dárkový balíček.
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