A tak tu žijeme…
Časopis o životě v našem domově

říjen – listopad – prosinec

Od října do konce roku se v našem domově obvykle koná nejvíce akcí. Je to samozřejmě tím, že v tomto období
nás čeká spousta svátků a s nimi spojené tradice. V tomhle čísle našeho domovského časopisu bychom vám chtěli
připomenout nejen akce, které proběhly, ale zároveň zvyky svátků, které jsou dnes již za námi. Samozřejmě
nebudete ochuzeni o soutěžní křížovku, vtipy či rubriku „Seznamte se“.
Přejeme zábavu při čtení!
Vaše redakce

Seznamte se

V posledních dnech jsme rozšířili řadu našich zaměstnanců. Nově o vás pečují nové pracovnice: paní
Kuruová Žaneta, Pokorná Lucie a slečna Skálová Marcela.

Žaneta Kuruová
Pracovník v sociálních službách – obslužná péče
Nástup:

27. 10. 2014

Jak se jí u nás líbí?
„Do domova jsem se moc těšila. Kdysi jsem tady navštěvovala svou babičku.
Na uživatele se těším, jsou hodní a milí, ráda si s nimi povídám. Personál
V případě potřeby ochotně poradí.“

Lucie Pokorná
Pracovník v sociálních službách – obslužná péče
Nástup:

10. 11. 2014

Jak se jí u nás líbí?
„Práce s lidmi se mi líbí. Baví mě starat se o uživatele, pečovat o ně.
Kolegyně jsou fajn a v kuchyni se výborně vaří."

Marcela Skálová
Pracovník v sociálních službách – obslužná péče

Marcela Skálová

Nástup:

18. 11. 2014

Jak se jí u nás líbí:
„Dříve jsem pracovala v administrativě. Tato práce se mi však líbí víc.
Těší mě, když za mnou je vidět kus práce.
Kolegyně jsou perfektní, pomůžou i poradí.“
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Modlitba ve stáří
Pane, ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu
a jednoho dne budu starý.

Chraň mne před domněnkou, že musím při každé příležitosti
a ke každému tématu něco říci.
Zbav mne velké náruživosti chtít dávat do pořádku
záležitosti druhých.
Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochotný pomáhat,
ale abych přitom nešťoural a neporučníkoval.
Zdá se mi, že je škoda z přemíry moudrosti nerozdávat,
ale ty, Pane, víš, že bych si rád udržoval pár svých přátel.
Nauč mne, abych dovedl mlčky snášet své nemoci a obtíže.
Přibývá jich a chuť hovořit o nich roste rok od roku.
Netroufám si prosit, abys mi dal dar s radostí poslouchat
druhé, když líčí své nemoci, ale nauč mě trpělivě je snášet.
Také se neodvažuji prosit o lepší paměť, ale jen o trochu
větší skromnost a menší jistotu, když se má paměť neshoduje
s jejich pamětí.
Nauč mě té obdivuhodné moudrosti umět se mýlit.
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Drž mě, abych byl, jak je možno, laskavý.
Starý morous je korunní dílo ďáblovo.
Nauč mě u jiných odhalovat nečekané schopnosti
a dej mi krásný dar, abych se také o nich dovedl zmínit.
Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechci si stěžovat,
ale tobě, Pane, to říkám – bojím se stáří.
Je mi tak, jako bych se musel rozloučit, nemohu zastavit čas.
Pociťuji, jak den ze dne ztrácím sílu a přicházím o bývalou krásu.
Byl jsem pyšný na to, že se stále ještě mohu měřit s mladými.
Teď cítím a uznávám, že již toho nejsem schopen.
Byl bych směšný, kdybych se o to pokoušel.
Ale ty, Pane říkáš: „Kdo věří ve mne, tomu narostou
křídla jako orlovi.“
Dej mému srdci sílu, abych život přijal tak, jak jej ty řídíš.
Ne mrzoutsky, ne lítostivě se skleslou náladou,
ne jako odcházející, ale jako vděčný a připravený ke všemu,
k čemu ty mě ještě povoláš.
A k tomu mi dej všechnu sílu srdce. Amen

Beseda se starostou

Dne 2. října využil starosta Ing.
Pavel
Matúšů
předvolebního
období k návštěvě našeho domova.
V Tančírně se sešlo plno zvědavých
uživatelů, kteří si chtěli poslechnout
plány města do budoucna a přispět
svými typy.
Město je na tom ekonomicky
dobře a tak by v příštích letech
chtělo pokračovat v dalším rozvoji
Městské nemocnice, vybudovat
denní stacionář pro seniory,
postavit novou hasičskou zbrojnici,
zlepšit dopravní situaci ve městě,
pokračovat v opravách chodníků a
místních komunikací, podporovat kulturu či chránit. Doufáme, že se jim vše podaří a budeme držet palce.
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Výtvarný klub
Ve výtvarném klubu rozhodně nezahálíme.
6. a 13. října v Tančírně jsme si sedli k oblíbené
práci s keramickou hlínou. Tentokrát
vznikaly i takové výrobky jako květináče
či hrnec.

Týden sociálních služeb

Pro letošní týden sociálních služeb, který se konal ve dnech 6. – 10. října, jsme připravili pro veřejnost
bohatý program. 8. – 9. října se konaly Dny otevřených dveří. Na
případné zájemce čekala výstava fotografií „Domov včera a dnes“ a
výstavka výtvarných prací našich uživatelů. 9. října si občané mohli
přijít poslechnout přednášku v Tančírně na téma „Animační programy
pro uživatele s Alzheimerovou chorobou a s onemocněním
demence“. Při této příležitosti jsme lidem představili našeho
robotického tuleně „Iva“, přidali jsme ukázky chromoterapie a
bazální stimulace a ti, které problematika opravdu zaujala, mohli
shlédnout film aktivizace tancem „Senior Dance v našem Domově
v Odrách“.Naši uživatelé se mohli těšit 8. října na zájezd do poutního
místa Maria Skála s opékáním špekáčků v přírodě a 9. října na
posezení s harmonikou.

Zájezd
Je podzimní ráno 8. října a my netrpělivě vyhlížíme autobus, který
nás doveze na místo, kde jsme už sice v uplynulých letech byli, ale rádi
se sem vracíme. Přijíždí autobus a již uháníme směrem na Vítkov, kde u Klokočůvku, v pěkném hlubokém a
lesními stráněmi obklopeném údolí, leží poutní místo Panny Marie ve Skále - Mariastein. O počátku poutního
místa se dochovala řada zbožných pověstí a legend ve Spálově i v okolních obcích.

Pověst se odehrává za hrozných dob třicetileté války. Do tichého údolí Odry zasáhla krutá vřava války.
Bojovali zde švédští žoldnéři Mansfeldovi proti císařským. Po jedné ze šarvátek se podařilo čtyřem raněným
vojákům uniknout do skalní rokle, které se teď říká „Panna Maria ve Skále“. Tato rokle byla zarostlá hustým
křovím. Uprchlíci se cítili před nepřítelem v bezpečí, ale hrozilo jim jiné. Rány pálily jak oheň. Horečně
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rozpálené rty prahly po kapce čerstvé vody, ale nikde pramene, nikde ani trocha pitné vody. Kolem nich jen
pustá skála a dole bahnitá, nečistá voda Odry, protékající bažinou porostlou rákosím.
Anděl smrti se snesl na skálu, ve které leželi ranění vojáci v horečných snech, a dotkl se svými smrtícími
perutěmi tří z nich. Byli to praví žoldnéři tehdejší
doby. Dávno už odvrhli víru v Boha a důvěru
v mocnou ochranu Panny Marie. Vojenská služba
jim byla jenom krvavým řemeslem a svědomí
nemilou přítěží při loupení a drancování. „Bůh
nechtěl dalších zločinů, proto je odvolal před svůj
soud“, vypravuje pověst.
Jenom jeden ještě žil – vlastně umíral. Těžce
raněn, opuštěn od světa, ležel mezi mrtvými druhy.
Doma čeká upracovaná žena, čekají děti…a on leží
bez pomoci ve skalním temnu. Les šeptá v nočním
temnu smutnou píseň. Je to i jeho pohřební píseň,
jestli nepomůže v poslední chvíli ta, ve kterou vždy,
i za bitevní vřavy věřil – Panna Maria. Z úst
umírajícího se dere bolný sten: „Maria, matičko, neopouštěj mne, vrať mě mé ženě, mým dětem!“ A hle, jaký
to nebeský zjev se pojednou vznáší před jeho vytřeštěným zrakem! Krásná Paní se k němu blíží a v jejich
očích je tolik lásky, tolik slitování. Panna Maria! Je to přelud, hra fantazie, výplod horečky? Nikoliv, neboť
z pusté skály se najednou valí mocný pramen. Sotva se čistá ledová voda dotkne rozpálených rtů umírajícího,
horečka prchá a zraněný klidně oddychuje. Skalní skrýš se před jeho rozradostněnýma očima mění jako
zázrakem. Není to už temná hrobka, kde se ze všech koutů šklebí smrt. Je to svatyně pod ochranou „Panny
Marie ve Skále“.
Brzy se o zázračném uzdravení vojína dozvědělo celé okolí. Odevšad přicházeli lidé ke Skále a stáli s
posvátnou úctou u tajemné rokle. Jednoho dne visel ve Skále krásný obraz Panny Marie. Nikdo nevěděl, jak
se tam dostal. K tajemnému obrazu putovali poutníci ve stále větším počtu. A nebylo divu. Zuřila válka. Třicet
let bídy, třicet let, kdy nebyl žádný dům, žádný člověk jistý před nepřítelem.
Konečně se převalila válka jako zlá, vše ničící bouře. Města a dědiny, hrady, kláštery a chrámy ležely
v troskách. Zle se vedlo venkovskému lidu a trvalo to léta, než byly zpustošené domy znovu postaveny a pole
dána do pořádku. Též ve Spálově, do jehož farnosti Skála patří, povstal z trosek svatého chrámu nový kostel,
v němž se opět mohly konat bohoslužby, válkou přerušené. Poněvadž stále více poutníků putovalo k Panně
Marii ve skále, umínili si obyvatelé Spálova, že přenesou milostivý obraz ze Skály do svého chrámu Páně.
V slavnostním procesí byl obraz přenesen do farního kostela a postaven na oltář. V noci však, jak pověst
vypravuje, obraz z kostela zmizel a ráno ho našli na starém místě ve Skále. Znovu zanesli obraz do Spálova,
kostel byl v noci hlídán, ale marně. Zdálo se, jako by neviditelná moc nechtěla dopustit, aby Skála byla
zbavena zázračného obrazu. Ani třetí pokus se nezdařil, a tu prý se zavázala obec Spálov slavnostním slibem,
že budou putovat každý rok na svátek Narození Panny Marie v procesí k Panně Marii ve Skále. Tak vypravuje
pověst. zdroj: turistický leták ing. Petra Lelka Pramen u poutního místa „P. Marie ve Skále“

Citát
Ve stáří si uvědomíte, že vás od mládí sice dělí desetiletí, stačí
však kdykoli zavřít oči a je tu s vámi
Penelope Lively
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Biografická kniha paní Marie
Paní Marie se narodila 5. 2. 1922 doma
v rodinném domku ve Starojické Lhotě.
U jejího porodu asistovala porodní bába paní
Nováková, stejně jako u ostatních devíti
sourozenců. Nejstarší byl bratr Karel, pak Franta,
Tonda, Vojta, Vašek. Pak se začala rodit děvčata.
Paní Marie, které říkali Maruško, Máňo, ale i
Mařko, po ní sestra Milena, Jiřina, které říkali Ířa,
Zofka a nejmladší sestra Hana.

Maminka Julie Škrabáková se narodila v roce
1886 a celý život byla v domácnosti. Také se
starala o drobné zvířectvo a zahrádku. S tím jí
pomáhala děvčata, především nejstarší
Maruška. Tatínek Antonín Škrabák se dožil 90
let, pracoval jako zedník. V zimě, kdy nebylo
možné dělat tuto práci, lámal na rybnících ledy
a dodával je do místních pohostinství. Tatínek
spolu s chlapci měli na starosti chlév a práci
okolo domu. Žili skromně, chlapci spali v jedné
komoře, děvčata s rodiči v druhé. Byli zvyklí
pomáhat nejen rodičům, ale i sobě a hlavně
starší sourozenci se starali o mladší. Paní Marie
kromě toho, že se starala o
drobné zvířectvo (králíci, drůbež, prase) hodně mamince pomáhala se
zahrádkou. To ji ovlivnilo na celý život a
práce na zahradě pro ni nebyla dřinou, ale
radostí.
Od dětství ráda šila, začalo to šatičkami
na panenku, později si sama ušila svatební
šaty. Svatební šaty ušila také svým dvěma
dcerám. Pletení, to byla také radost.
Dodnes nosí svetry, které si sama upletla.
Nejvíce má v oblibě fialový, zelený a žlutý.
Dětství, to nebyly jen povinnosti, ale
našel se čas i na hry. Její nejlepší kamarádka
Blaženka, která bydlela ve stejné vesnici, ji
doprovázela dětstvím, mládím i dospělostí.
Rozdělila je až smrt Blaženky. Když se našel
čas, hrála si paní Marie s hadrovými
panenkami, které si sama ušila a tužkou jim
namalovala obličej. Kočárek si vyrobila z krabice od bot a na kolečka použila špulky od nití. V létě se ráda chodila koupat
na „Kaděr“, což byla přírodní nádrž, která zachycovala vodu z polí a luk. Také si pamatuje, jak dostala výprask za to, že
vyklopila mladší sestru z kočárku. S kamarádkou Blaženkou si rády zpívaly. Nejoblíbenější písničkou byla „Červená
sukýnka“. Ovlivnila ji tak, že si sama červenou sukni ušila.
Do školy chodila ráda, mezi dětmi byla oblíbená, měla hodného učitele. Dodnes si pamatuje, jak byla bita za to,
že neznala v zeměpise poloostrovy a dostala špatnou známku. Dnes je vyjmenuje všechny zpaměti. Paní Marie
neměla ráda němčinu.
Paní Marie měla ráda vůni květin – nejvíce vůni šeříku, pivoněk a hyacintů.
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Z jídel měla nejraději bramborovou polévku,
vepřovou pečeni, zelí a brambory.
Paní Marie je katolička, křtěná i oddaná
v kostele. Pokud mohla, pravidelně navštěvovala
kostel, nejdříve s rodiči a sourozenci, později i
s manželem a dětmi. Děti byly taktéž křtěny i
oddány v kostele. Víra je pro paní Marii i nyní stále
důležitá.

Svaté přijímání jejích dvou dcer a kamarádky

Ubrus, který paní Marie sama šila a darovala Starojickému kostelu
Starojická Lhota
byla a je pro paní Marii nejen symbolem dětství,
ale celého života. Byla starousedlíkem, vždy se
z jiných koutů světa ráda vracela domů.

Nejkrásnější pohled je pro ni z domu na Starojický hrad.
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Výběr povolání byl pro paní Marii ovlivněn jejím koníčkem – šitím. Po obecné škole se učila švadlenou, v 8 km
vzdálených Hustopečích nad Bečvou. Učení milovala. Co jí vadilo, bylo dennodenní dojíždění na kole za každého
počasí. Zdokonalila se v šití, šila nejen na sebe, ale i pro své sourozence a děti. Vyučila se v roce 1939, do zaměstnání
jezdila ke své mistrové do Valašského Meziříčí. Část výplaty odevzdávala domů, ale zbývalo jí dost i na své potřeby.
V tu dobu ráda chodila pěšky s kamarádkou Blaženkou do kina do sousední vesnice vzdálené 4 km. Tehdy se hrály
filmy s O. Novým, N. Gollovou, A. Mandlovou, V. Ferbasovou. To byly idoly jejího mládí. S mladými z dědiny se
setkávali v tělocvičně, kde si i zazpívali a zatancovali. Vzpomíná si na písničku: „Až do Jičína vede pěkná pěšina“.

Při těchto setkáváních se seznámila se svým milým a budoucím manželem Frantíkem.

V lednu 1944 byl konec radostnému mládí. Přišli si pro ni domů četníci a odvedli ji na vlakové nádraží do transportu
na nucené práce do Rajchu. Je to jedna z jejich nejhorších vzpomínek. Maminka, sourozenci i ona plakali. Poprvé byla
pryč z domu. V zemi, kterou nenáviděla, neměla ráda ani německý jazyk. Ještěže měli na cimře Poláky, kteří ji
překládali. Byla pryč od ledna 1944 až do konce války. Zažila neskutečný hlad. Její milý Frantík byl také totálně
nasazený, ale v jinou dobu a v jiném městě.
Po válce se stále častěji setkávala se svým budoucím manželem.
Sňatek dlouho neodkládali, uzavřeli ho dne 16. 11. 1946 v kostele ve
Starojické Lhotě. Manžel pocházel z hospody, kde měli také hostinu.
Z počátku žili u Františkových rodičů na vejminku, později si v jejich
rodné vesnici postavili svépomoci domek. V roce 1947 se narodila
první dcera Emilka, v roce 1948 dcera Iřa (Jiřinka) a v roce 1956 syn
Fanek (František). Po narození dětí přijala práci v místním JZD, bylo
to blízko domu, ale práce byla velmi náročná. Pracovala v živočišné
výrobě, později před důchodem v rostlinné. Volný čas nejraději
trávila ve své oblíbené zahrádce. Občas si zašli s manželem na
tancovačku. Stále měla svou kamarádku z dětství Blaženku, se
kterou jezdila na zájezdy, které pořádalo JZD, do divadel do Nového
Jičína a Zlína. Ze zájezdu si vždy přivezla něco do své zahrádky.
Rodina byla nadevše, měli se moc rádi. Děti do dnes maminku
pravidelně navštěvují v Domově Odry.
Začaly také zdravotní problémy, byla na operaci se žlučníkem, které
se moc bála. Trápily ji záda z těžké práce, ale nejvíce se bála o svého
manžela, který byl velmi silný kuřák. Největší ztráta byla smrt
manžela, bylo mu pouhých 59 let. Zůstala na baráčku spolu se
synem Fankem a jeho rodinou. Se snachou vycházela moc dobře,
pomáhala jim s vnoučaty. Do penze odcházela v 54 letech, bylo jí
líto, že opouští spolupracovníky, ale těžká práce jí nescházela. Doma se starala o drobné zvířectvo (koza, prase, králíci,
slepice) a svou zahrádku.
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Stala se babičkou na plný úvazek, hlídala vnoučata – hlavně o
prázdninách. Ty, které s ní žili doma- Romana a Lenku vodila do
školky.
Dlouho bez zaměstnání nevydržela, dostala nabídku pracovat v lese.
Tam chodila, jen když ji potřebovali. Práce v lese jí bavila, nebyla tak
náročná, jak v zemědělství. Pracovala, dokud jí to zdraví dovolilo –
celkem dalších 11 let.
Celým životem ji provázela její víra v Boha. Když měla trápení, chodila
do kostela. Dodnes využívá duchovní služby nabízené Domovem
Odry.
Ve stáří ráda vzpomíná: nejraději na děti, svatbu s Frantíkem, práci
v lese, svou zahrádku – ta ji moc chybí, na rodnou vesnici. Syn
František ji pravidelně informuje o dění ve Starojické Lhotě.
Bohužel zdravotní stav paní Marie vyžaduje pravidelnou 24 hod. péči,
což doma syn se snachou nemohli zajistit. Paní Marie u nás v Domově
Odry žije již 4 roky. Má svůj jednolůžkový pokoj, stále se zajímá o dění
nejen kolem sebe, ale i ve světě. V Domově má svou malou zahrádku,
v ní oblíbené květiny, které ji provázely celým životem (lilie, hyacinty,
narcisy). Na dotaz jaké jsou zvláštnosti stáří mi řekla, že vše je
pomalejší a na všechno je více času. Představa, že by mohla žít nějak
jinak, ji vůbec nenapadá. Se životem je spokojená a co mělo být, to bylo.

Zveřejněno se souhlasem paní Fabíkové Marie
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Zpívání s harmonikou – 9. října
Dnešní
dopoledne
odpočíváme po včerejším
výletě u písniček, které nám
přijel zahrát a zazpívat
harmonikář, pan Ing. Piskoř
Písničky, které jsme si společně
s ním zazpívali, se všem líbily.

Turnaj v šipkách
15. října nás v turnaji v šipkách, který pořádal denní stacionář v Novém Jičíně, reprezentovali pan
Grich Valentín s Hyvnarovou Janou. Náš tým doprovodila paní Jaklová Štěpánka. Pan Grich si vedl velmi
dobře a vybojoval 1. místo.
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Pan Krnács vyhrál soutěž „Domov plný života“

Jak jsme vás již v letním čísle našeho časopisu
informovali, někteří z našich uživatelů se zapojili
do celostátní soutěže „Domov plný života“. Jejich
úkolem bylo vytvořit hračku pro děti. Pan Grich
Valentín soutěžil s kočárkem vyrobeným

z překližky, paní Jaklová Štěpánka s keramickým dominem a pan
Krnács Ladislav poslal do soutěže papírové maškarní masky. 16.
října proběhlo vyhlášení vítězů na Gerontologických dnech
v Ostravě. Vítězem soutěže se stal pan Krnács a cenu pro něj
převzala paní Lada Kolečková.

Pan Krnács Ladislav již dříve úspěšně reprezentoval náš
domov a jeho diplomy dnes zdobí chodbu 1. patra na
Domku.
Blahopřejeme!!!
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Zpívání s Anežkou
17. října, 4. a 25. listopadu jsme si společně zazpívali s Anežkou v jídelně na Staré
kuchyni naše známé a oblíbené písničky.

Turnaj v ruských kuželkách
Dne 22. října proběhlo na Tančírně 10. kolo celoročního turnaje v ruských kuželkách. Účastnilo
se ho 15 aktivně hrajících uživatelů.
V tomto kole byla nejúspěšnější paní Bártková Libuše, které se podařilo nahrát 42 bodů. Na druhém
místě s 41 body se umístila paní Kajšová Vlasta a třetí místo v tomto kole patřilo paní Chmelové
Aurélii.
Výhercům blahopřejeme a všem hráčům přejeme hodně štěstí v dalších kolech.

Koncert DATIO

22. října potěšil naše uživatele
svými písničkami dívčí pěvecký
sbor při církevní škole svaté
Anežky České v Odrách, pod
vedením
sbormistra
Josefa
Zajíčka.
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Pranostika na měsíc říjen

Je-li říjen velmi zelený, bude za to leden studený.

Klub vaření
23. října jsme si v našem klubu vaření
usmažili
voňavé,
křupavé,
po
majoránce vonící bramboráky. Tradiční
pokrm, který připravujeme ze syrových
brambor, mouky, vejce, česneku,
majoránky a špetky soli. Vůně, která se
uvolňovala při smažení nás tahala za
nos a během chvíle na talířích nezbyl
jediný kousek. Nezbývá čekat na příští
klub vaření.

Luštěte s námi
Popletená přísloví – vaším úkolem je sestavit správná znění následujících přísloví, které se nám díky
tiskařskému šotkovi nějak popletla. Správné řešení najdete na straně 36.

Kolik řečí umíš,
toho píseň zpívej

Kovářovic kobyla
a koza zůstala celá.

Koho chleba jíš,
tolikrát jsi člověkem.

Nevstoupíš dvakrát,
hloupého trkni.

Chytrému napověz
do téže řeky.

Vlk se nažral,
chodí bosa.
14

Návštěva hřbitova

Přiblížil se čas dušiček a my jsme
31. října zamířili na místní hřbitov
uctít památku zesnulých a zavzpomínat na naše blízké, kteří už nejsou s
námi.

Dušičky
Jsou svátky, které poodhalují roucho mezi nebem a zemí, ale je jen jediný den v roce, který pootvírá bránu,
tam odkud se nikdo živý nevrátí. V tento den se hranice mezi světem živých a mrtvých ztenčuje. Více než
1000 let se miliardy lidí z celého světa právě v tento den setkávají s dušemi svých zesnulých předků. Je to čas
vzpomínání, odpouštění, ale i rozjímání nad vlastními životy. 2. listopadu slavíme dušičky.
Samotná smrt a úvahy o ní patří k nejstarším myšlenkám vůbec. Téměř všechna světová náboženství jsou
založena na víře, že smrtí vše nekončí, ale dále pokračuje. Od nepaměti hraje tedy významnou roli pohřební
obřad, ale i uložení mrtvého.
Nepohřbít nebožtíka byl největší hřích a nebýt pohřben bylo největším trestem. Pohřební obřad je jedním
z nejstarších rituálů. Je to způsob, jak se s blízkým naposledy rozloučit a následné období truchlení nám
pomáhá vyrovnat se s jeho smrtí. Dnes se smrti bojíme. Smrt je tabuizována. Důstojné rozloučení se
zesnulým se dnes po hříchu vytrácí. Venkov tradici udržuje, ale ve velkých městech jsou stále častější pohřby
bez obřadu. Umírání schováváme za zdi ústavů a nemocnic. To si neuměli naši předkové ani představit.
Bývalo samozřejmostí, že lidé umírali doma obklopeni rodinou.
Lidé od jak živa věřili, že po smrti se oddělí duše od těla a odchází do nebe k Bohu. A s touto vírou se pojily
i představy, jak duši tu cestu usnadnit. Příbuzní otevírali okna nebo dveře, aby duše zemřelých mohly vyletět
ven. Okna se pak zavírala a někde se překrývala kusem látky, což mělo zmást duši, aby nepoznala svůj dům
a nechtěla se třeba vrátit. A jindy zase příbuzní obraceli nádoby dnem vzhůru, aby se v nich duše nemohla
schovat. Některé duše totiž nerady opouštějí dům, ve kterém zemřely.
Svátek dušiček měl svou obdobu v historii předkřesťanských dob. Právě období kolem 1. listopadu mělo
pro naše předky magický význam. Věřili, že v tento den se svět živých prolíná se světem zemřelých a je třeba
před nimi se ochránit pomocí světla ukrytého v lampičce. Zvyk vyřezávat lucerničky z dýní je u nás populární
z 90. let minulého století. I když to není naše tradice, rychle u nás zdomácněla, ale původně jde o vynález
skotských keltů. Haloween se tomu začalo říkat až v Americe, kam se skotští a irští emigranti v 19. století
masivně stěhovali. Jejich zvyk se v Americe rychle ujal. Dýně však nebyly tím hlavním materiálem keltů pro
výrobu luceren. Původně je vydlabávali z brukve vodnice. To až v Americe začali používat dýně. A z čeho je
dříve vyráběli u nás? Čeští kluci dříve neznali dýně, vyřezávali z cukrové řepy. Takovým lampičkám se říkalo
„bubák“. Tedy aspoň na severu Čech.
Zatímco pohanské tradice flirtují se smrtí předků v rozverném duchu, křesťanský svátek Dušičky předky
pietně uctívají a soucítí s nimi. Květiny totiž připomínají víru, že smrtí všechno nekončí, a proto Dušičky ve
městech začínají právě v květinářství.
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Nejtypičtější květinou, kterou přinášíme na hřbitov je chryzantéma neboli listopadka. Říká se jí také
dušička. Chryzantéma symbolizuje ochranu proti zlu a špatným silám. Chryzantémy jsou dušičkovou květinou
také proto, že jsou odolné a kvetou až do prvních mrazů. Kytice na hrobech by neměly být umělé. Pouze živé
květiny totiž připomínají víru, že smrtí vše nekončí.
Duše zemřelých předků lidé uctívali od nepaměti. Květiny a girlandy už zdobily sarkofágy starých římanů
v antickém světě. Bez květin se neobešel žádný pohřební rituál. Ale proč právě věnec? Kruhový tvar věnce
představuje nekonečný vesmír, ale taky stále se opakující začátek a konec, nikdy nekončící koloběh života a
smrti. Zelená barva jehličnanů znamená naději na další život, zmrtvýchvstání, nesmrtelnost a uchování
vzpomínek.
Na první pohled je patrné, že tento svátek slavíme všichni, ač jsme věřící či bez víry. Vždyť silněji u nás
vnímáme už jen Vánoce. Nejenže hroby podobně upravujeme a zdobíme, hřbitovy také spojují rodiny.
Druhého listopadu se totiž příbuzní často sejdou u hrobu svých předků. Ačkoli o Dušičkách jsou hřbitovy plné
lidí, kteří přišli uctít památku svých blízkých, téma naší vlastní smrti nám nebylo tak vzdálené jako
v současnosti. To například středověký člověk se setkával se smrtí po většinu svého života. Nemoci a hlad
učinily smrt všudypřítomnou a lidé se průměrně dožívali 40 let. Na smrt se připravovali už od dětství. Sloužily
k tomu texty, které se začaly tisknout už v 15. století. Např.: „Hledíš-li za stínem mrtvých, hleď dobře poznati
sebe, aby ses života stínem nezmýlil. Toho se střez“. Nebo:“Školáček tu v pánu spinká, rád do školy chodíval.
V umění jak náboženském tak v literárním prospíval. I vy dítky v školním věku zemřít můžete. Buďte mravny
milé dítky, i vás smrt nešetří“. Zní to morbidně, ale dřív se to tak nebralo. Nejhorší co mohlo středověkého
člověka potkat, bylo zemřít náhle, aniž se stačil rozloučit a
požádat o odpuštění hříchů, to ale platí i dnes.
Oheň svíčky symbolicky očišťuje duše zemřelých a
pomáhá je usmířit s Bohem. Stejně tak vzpomínka
zemřelého při zapálené svíčce nám pomáhá smířit se
s odchodem a konec konců i s naší vlastní smrtelností.
Nebývá zvykem chodit po tmě na hřbitov. Pravdou však
je, že v době Dušiček mají hřbitovy nepopsatelnou
atmosféru. Jenže o dušičkové noci se lidé za hřbitovní zdi
neodvážili. Podle lidových pověr se na hrobech scházely
hříšné duše, které opustily očistec. Zpět do něj se opět
vracely ráno se zvoněním kostelních zvonů.
Liturgie pamatuje na nebožtíky při každé mši, ale tak která se slouží o svátku Dušiček má přece jen
slavnostnější ráz. Navíc je to církevní svátek, při kterém se vzpomíná na všechny zemřelé. Tedy i na ty,
kteří byli bez víry. Duše nám připomíná, že každý chybuje. Živí na rozdíl od mrtvých však mohou své chyby
ještě napravit. Živému člověku můžeme také říci, že jsme mu odpustili, ale pro zemřelého je už příliš pozdě.
Můžeme mu to sdělit skrze Boha a modlitby právě při zádušní mši.
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Podle křesťanské víry se totiž za všechny naše chyby zaplatil Ježíš Kristus, když zemřel na kříži za nás hříšníky,
aby nám všem bylo odpuštěno. Vzkříšeného Krista připomíná svíce zvaná „paškál“. Zapaluje se jen několikrát
v roce, např. při velikonocích, při křtinách, pohřbech a také při dušičkách. Její plamen má připomenout
věřícím, že na ně dopadá Kristovo světlo. Liturgie tak lidem v době dušiček dává spíše naději na vzkříšení než
smutek.
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10519120758-dusicky/

Výtvarný klub

3., 11. a 18. listopadu jsme se opět sešli v Tančírně, abychom pokračovali v práci
s hlínou. Předměty, které jsme v předchozích dnech vyrobili, máme vypálené a
v těchto dnech jsme se věnovali jejich glazování. Po naglazování budou naše výrobky
opět vypáleny. Hotové je budeme prodávat o srpnové veselici.

Pozvánka
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Svatý Martin
11. srpna očekáváme svatého Martina na bílém koni. Kdo to ale svatý Martin byl? A proč byl svatý?
Lidé si často svatého Martina představují jako středověkého rytíře, zřejmě pro jeho ušlechtilé
skutky. Martin se ale neoblékal do středověké uniformy rád. Už ve svých deseti letech měl úplně jiné
touhy. Chtěl se stát mnichem. Jeho otec o tom nechtěl ani slyšet. Přál si, aby syn šel v jeho šlépějích.
Sám byl totiž vysoce postaveným vojákem římské armády. Martina tedy museli odvést násilím. Prý se
vzpouzel tak, že ho do vojenské přísahy drželi v řetězech, aby neutekl. Když už ale přísahu složil, nebylo
cesty zpět. I když se stal vojákem proti své vůli, bral tuto povinnost s naprostou zodpovědností a
vážností. Brzy se stal dokonce důstojníkem. Přesto byl podle legendy jiný než ostatní vojáci. Chyběla
mu agresivita a naopak soucítil se slabšími. Svému sluhovi prý dokonce čistil boty.
Má před sebou dlouhou cestu. Pocházel z římské Panonie na území dnešního Maďarska.
Procestoval celou latinskou Evropu, až se dostal do Gálie, dnes Francie. Přesněji do města Tours.
Město Tours, kam Martin doputoval, když dosloužil v římské armádě, bylo vinařskou oblastí. Možná i
proto si bez vína oslavy svátků už ani nedokážeme představit. V polovině září se sklízejí první hrozny
raných odrůd a vinaři se už nemohou dočkat, až je promění v jiskřivý nápoj. Mladé víno z těchto
hroznů poprvé okoštují tradičně 11. listopadu na svatého Martina. Sklizeň vína určuje počasí. Ideální
čas sklizně nastává v okamžiku, kdy vinaři usoudí, že přírodní obsah cukru a kyselina v hroznech je
v optimálním poměru. Ušlechtilé kvasinky přemění vinný cukr na alkohol a za 3 až 6 týdnů můžeme
koštovat. Tradice popíjení mladého vína je známa od pohanských dob a její původ je prostý.
V dřívějších dobách se dobré víno pokaždé neurodilo a bohatá sklizeň byla spíše výjimečná. Nebyly
také známé dnešní postupy při zpracování a uchovávání vína a tak se lidé na mladé víno těšili, neboť
to loňské nemuselo být příliš chutné nebo bylo dávno vypité. Majitel vinice tradičně zval na svatého
Martina vinaře a sousedy, aby poprvé ochutnali mladé víno a společně zhodnotili novou úrodu. První
zmínky o popíjení mladého vína právě na svatého Martina pocházejí už ze 13. století. Mniši opěvovali
svatého Martina za to, že jim jeho svátek přináší hojnost vína a veselou náladu. Zvyk se ale stal
známější až v 18. století, kdy si na svatého Martina připíjeli na dvoře císaře Josefa II.
Na svatého Martina vrcholily podzimní radovánky před
přísným adventním půstem. Úroda z polí už byla pod střechou,
tak si lidé mohli vydechnout a uspokojit vinařské a labužnické
choutky. Popíjelo se a hodovalo s čeládkou, která odcházela na
zimu ze statku a uzavíraly se nové pracovní smlouvy a obchody.
Na venkovech je ale dnes svátek především vítanou příležitostí
k posezení se sousedy.
„Svatomartinská okova oře oková“. Tyhlety dobroty o svatomartinském posvícení nemohou
chybět na žádném stole. Tradovalo se, že svatý Martin měl nevlastní matku, která ho chtěla otrávit.
Když pekla koláče, dala do jednoho jed. Aby otrávený kus poznala, ohnula ho. Když ale vyndala koláčky
z pece, byly zahnuté všechny. Tak vznikly údajně svatomartinské rohlíčky. Ale vypráví se i lepší pověst.
Když totiž přijel Martin na bílém koni do jednoho města, našel tam jen chudáky, kteří si nemohli o
pouti ani koláče napéct. Poručil tedy svému koni, aby shodil všechny okovy. Brzy jich bylo plné
náměstí. Bělouš ho poslechl, ale hned se mu udělaly nové. Martin pak jezdil od vesnice k vesnici křížem
krážem a cesty byly za chvíli plné podkov. Děti se pro ty podkovy shýbli, aby si je pověsily pro štěstí,
ale místo nich našly krásně vypečené rohlíčky. Od té doby lidé pečou každý rok podkovy a plní je
ořechy a mákem. Děvčata dávala svatomartinské pochoutky svým nápadníkům a statkáři jimi
obdarovávali čeledíny, nebo děvečky, kterým na svatého Martina končívala služba. Rohlíčkům se také
proto říkávalo „vandrovnice“. Někde je však dodnes známe jako roháče, zahýbáky nebo Martiny.
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„Na svatého Martina kouřívá se z komína“ nebo „Na svatého Martina bývá dobra peřina“
případně „Martin přijíždí na bílém koni“. To jsou lidové pranostiky hovořící o přicházející zimě a
prvních sněhových vločkách a musíme smeknout před pozorovacím talentem našich předků, protože
průměrné datum prvního sněžení v našich nížinách je opravdu 11. listopadu.
Martin na bílém koni je však opravdu očekáván každý rok, ať sněží nebo ne. Jednoho zimního
dne zahlédl Martin v městské bráně promrzlého žebráka. Sám už měl jenom zbroj, vojenský oděv a
plášť. Když ale viděl, že ten ubožák prosí nadarmo a nikdo se do dobrých skutků příliš nehrne, rozhodl
se zachránit ho sám. Vytasil svůj meč a svůj plášť rozetnul na dvě poloviny. Jestli je to pravda, musel
být dost šikovný. Jen si to představte: sundat si plášť, jednou rukou ho podržet a druhou rukou
rozseknout ho vejpůl a přitom nespadnout z koně. Ale legendy přesné být nemusí. Podle této Martin
daroval jednu půlku pláště žebrákovi a do druhé se sám zahalil.
Setkání svatého Martina s žebrákem u brány je nejznámější epizodou Martinova života. Sláva
svatého Martina se udržela dodnes nejen v kalendáři. Každý rok vjíždí Martin na bílém koni do českých
měst, aby nám připomněl dobré skutky a také nás vytrhl z každodenních starostí. Legenda říká, že
poté, co obdaroval žebráka polovinou svého pláště, měl zjevení, které mu napovědělo, že je čas odejít
z armády. Rozhodl se, že si splní svůj dávný sen. Stane se mnichem. Martina lákala dnešní Francie,
tehdy zvaná Galie. Právě tam začaly vznikat první kláštery, v nichž žili mniši odtrženi od světského
způsobu života. Martina takový život přitahoval. Skutečně tam dorazil a ve městě Tours jeden klášter
založil.
Na první pohled vypadal Martin jako žebrák a pro církevní hodnostáře byl naprosto nepřijatelný.
Tehdejší biskupové a klerici pocházeli z místních aristokratických rodin a na Martina se dívali dosti
z patra. Byl to pro ně pouhý cizinec, bůhví odkud a k tomu obyčejný, nevzdělaný voják. Zatímco
biskupové Martinem opovrhovali, občané města si ho velmi oblíbili. Dokonce se rozhodli, že ho zvolí
svým biskupem, to ale Martin nechtěl. Tak byl skromný, a když pro něj občané přišli, schoval se.
Martina ale svým kejháním prozradily husy, takže svému osudu nakonec neunikl a stal se biskupem.
Za tento svůj přečin jsou husy každý rok na svatého Martina náležitě
trestány. Jiná pověst říká, že Martina husy tak rušily svým kejháním při
kázání, že je za to odsoudil, aby v tento den jeho památky skončily na
pekáči. Kdo ví, jak to bylo. Jisté je, že svatomartinská husa nechybí na
hostinách minimálně od 15. století. Taková husička dokázala nasytit
celou rodinu i s několika dětmi. Hostina na svatého Martina patřila hlavně na venkově k nejbohatším
v roce. Předčila dokonce i svatováclavské posvícení. Říkalo se také, že na svatého Martina husa zpívá
nejpěkněji a kdo ji v ten den neochutná, bude celý příští rok hladovět.
Svatomartinské posvícenské hody byly posledními v roce před adventním půstem, a proto se bylo
třeba do zásoby nasytit. I když byla husa uprostřed, nemohl si na maso každý dělat stejné nároky.
Rozdělování mělo svá pravidla: nejnižší sluha dostal křídlo, to aby při práci dobře létal. Vyšší sluha
dostal stehno a pán si nechal zbytek. Při svatomartinských hodech se také věštilo z husích kostí. Pokud
byly bílé, měla být zima na sněhu, malé kosti předpovídaly zimu teplou a blátivou a to bylo špatné
znamení pro budoucí úrodu. Dnes se tradiční martinská husa peče hlavně na venkově, kde bývá
součástí nedělního oběda před svatým Martinem. Stále oblíbenější bývá také v restauracích, kde
kuchaři musí za jediný den upéct i 100 hus a nezastaví se až do pozdního večera.
Martin byl díky svým skutkům tak oblíbený, že ho pokládali za svatého ještě za jeho života. Stal se
jedním z prvních patronů Evropy. Dožil se 81 let a údajně zemřel na jedné ze svých cest 8. listopadu
397. Svátek slavíme o tři dny později 11. listopadu, tedy v den jeho pohřbu. Z legend o jeho činech
nám kromě husích pečínek zůstal plášť. Jaké se vněm skrývá poselství do dnešních dnů? Snad: dělme
se a pomáhejme slabším, mějme slitování, ale čiňme s vědomím síly a nikoli slabosti. Pomáhejme
neokázale, ale zároveň tak, abychom sami nezmrzli.
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10519120758-nase-tradice/212562260400025-svaty-martin
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Porada s uživateli

12. listopadu proběhla v Tančírně porada vedení domova s uživateli. Ředitelka přivítala přítomné
uživatele a všechny zúčastněné informovala o budování školící místnosti, která je prováděna nad prádelnou.
Školící místnost bude využita pro stážisty a porady zaměstnanců. K vybudování této místnosti poskytl krajský
úřad finance a také nám dal požadavek, abychom si akreditovali vlastní vzdělávací program.
Dále ředitelka informovala uživatele o vybudování skleníku, který bude v rámci interakční smyslové zahrady.
Na tento skleník získala ředitelka finance z Ministerstva práce pro místní rozvoj.
Ředitelka vzpomněla na měsíc říjen, kdy probíhal celostátní týden sociálních služeb. V Domově 6. října
proběhlo školení pro zaměstnance s panem doktorem Matuškou, dne 8. října se konal zájezd na Marii skálu
a 9. října hrál v Domově harmonikář pan Ing. Piskoř, který se moc líbil.
V dalším bodě ředitelka informovala uživatele o plánovaných akcí: dne 26. 11. přijde zahrát na housle pan
Málek se svým synem, který ho doprovází na klavír. V měsíci prosinci by chtěla ředitelka opět pozvat pana
harmonikáře, který se všem moc líbil. Dne 22. 12. proběhne v Domově koncert Československého dua, jedná
se o klasickou hudbu, hry na housle a klavír. Před Vánoci náš Domov každý rok navštěvují děti ze škol a školek
se svými vánočními vystoupeními.
Ředitelka dále informovala uživatele o konaných kontrolách, které v Domově probíhaly během roku. Všechny
kontroly dopadly výborně.
Uživatelé byli v dalším bodě informováni o soutěži Domov plný života, kde se svými výtvory vyhrál pan
Krnács. Cenu přebírala paní Kolečková dne 16. 10. na Gerontologických dnech v Ostravě. Dne 15. 10. nás
reprezentoval pan Grich v šipkách, kde získal krásné první místo.
Dne 11. 11. nás opět chtěla navštívit paní Zemanová, která měla doprovodit svého manžela po
Moravskoslezském kraji. Chtěla se podívat na to, jak pracujeme s parem, ale bohužel ze zdravotních důvodů
se omluvila.
Ředitelka v dalším bodě sdělila uživatelům, že jsme od 2 příbuzných uživatelů, kteří již odešli, dostali
sponzorské dary. Obě paní byly z ošetřovatelského oddělení, rodina byla moc spokojená s poskytovanou
péčí.
7. Na konec porady ředitelka dala prostor k dotazům pro uživatele. Všichni přítomní uživatelé byli spokojeni
a neměli žádný dotaz. Ředitelka ukončila poradu a popřála všem zúčastněným dobrou chuť.

Zapsala: Bc. Stoklasová Dagmar
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Listopadové kolo v turnaji v kuželkách
12. listopadu proběhlo v Tančírně již 11. kolo našeho celoročního turnaje v ruských
kuželkách. Nejúspěšnější hráčkou tohoto kola, do kterého se aktivně zapojilo 15 uživatelů, byla
paní Kajšová Vlasta s 51 body. Druhé místo obsadila paní Miková Edda s 45 body a na třetím
místě se umístil pan Zlámalík Petr s 44 body. Výhercům blahopřejeme a všem hráčům přejeme
hodně úspěchů do finálního kola.

Soutěž Podzimní dekorace
Naše uživatelky se zapojily do soutěže „Senioři mezi námi“ a 13. listopadu vyráběly podzimní
dekorace. Soutěž každoročně vyhlašuje firma Maretti ve spolupráci s nadačním fondem
Phoenix. Kromě podzimní dekorace má soutěž ještě křížovkářskou část, které jsme se rovněž
zúčastnili.

paní Kajšová soutěžila
s šípkovými růženci

paní Šímová Olga je autorkou tohoto krásného
podzimního věnce

Theodorová Zdeňka
vyrobila šípkový věnec
paní Horáková Ilsa zhotovila tento
podzimní strom
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Klub vaření - 19. 11.
V dnešním klubu vaření jsme využili podzimních plodů a usmažili jsme si jablka v županu.
Jejich příprava je velmi snadná. Oloupeme jablka. Odstraníme jadřince a nakrájíme jablka na
kolečka. Do mísy nalejeme mléko, přidáme vejce, cukr, špetku
soli a prosátou mouku. Vše pořádně zamícháme. Na
rozpálenou pánev nalejeme podle potřeby olej. Jablka

namáčíme v těstíčku a ihned vkládáme na pánev s
olejem. Restujeme, dokud nejsou jablka v těstíčku
krásně zlatavá. Jablka v županu všem přišla k chuti
a byla vítaným zpestřením našeho jídelníčku.

Od klasiků po současnost
Advent již klepe na dveře a program pro uživatele se začíná plnit. 26. listopadu začínáme vystoupením pana
Málka Jaroslava, který tentokrát potěšil naše uživatele programem „Od klasiků po současnost“. Své
vystoupení pan Málek zpestřil hrou na housle a na klavír jej doprovodil jeho syn.
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Návštěva první dámy
26. listopadu již podruhé v letošním roce zavítala
paní Zemanová Ivana do našeho domova. Ve svém
nabitém programu při dvoudenní návštěvě
moravskoslezského kraje našla čas, aby potěšila naše
uživatele milým úsměvem a také zjistila, jak si vedeme
v terapii s naším robotickým tuleněm Ivem, kterého
jsme dostali právě od ní 17. června letošního roku.
Díky první dámě jsme prvním domovem, který má
možnost se seznámit s tímto robotickým terapeutem
a využívat ho v praxi. Veškeré poznatky z těchto
terapií zaznamenáváme, abychom poznali, jak na naše
uživatele Ivo působí a jaké pokroky díky němu dělají.
Pro mnohé uživatele je náš Ivo láskou na první
pohled. Tuleň totiž dokáže reagovat na naše teplo,
dotyky i oslovení. Na každé setkání s ním se lidé
velmi těší, hladí ho a povídají si s ním. Tuleň jim
přináší uklidnění a dobrou náladu. Dokonce i
uživatelé, kteří málo hýbou horními končetinami,
snaží se Iva hladit a mají radost, když jim Ivo
spokojeně usne v klíně. Lidé, kteří už téměř
nekomunikují, najednou tvoří celé věty a po celou
dobu přítomnosti tuleně si s ním povídají.

Tentokrát se Ivana Zemanová nezdržela dlouho.
Měla totiž v plánu navštívit ještě muzeum Zdeňka
Buriana ve Štramberku a rodný dům Sigmunda
Freuda v Příboře. Svůj dvoudenní pobyt na severní
Moravě zakončila v technickém muzeu Tatra
Kopřivnice.
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Advent
První letošní adventní neděle připadla na den 30. listopadu a tak hned následující den naši
zaměstnanci vyzdobili domov adventními dekoracemi a na zahradě před Domkem a Vilou vyrostl
tradiční symbol vánoc - betlém v životní velikosti.

Slovo „advent“ je odvozeno od latinského slova „adventus“ neboli příchod. Je to tedy období očekávání spasitele,
období oslav narození Ježíše Krista. Svátek začíná první adventní nedělí, tedy čtyři týdny před Štědrým dnem. Nejde
jen o samotné narození Ježíše, ale taky očekávání křesťanů na jeho druhý příchod na konci věků a nastolení království
božího na zemi a to mimo jiné znamená pokání a odříkání. Jenže náboženská podstata adventu se odjakživa mísila se
světskými radostmi, které v dnešní moderní a konzumní době mají samozřejmě navrch, ale na druhou stranu proč si
to adventní očekávání neosladit medovinou anebo trdelníkem.
Trdelník – jedno z nejtypičtějších vánočních pochoutek překvapivě pochází
z Maďarska. Jeho tvar stočeného kynutého těsta na válci není náhodou. Symbolizuje
totiž hada a jako dárek se hojně nosíval novorodičkám v šestinedělí. Dříve tato
laskomina nesměla chybět na slavnostním stole v žádné chalupě.
Církev hlásala 4 neděle půstu, ale lidé v sobě nikdy nezapřeli pohanskou krev
předků. Vánoční trhy nabízely od středověku vše od vykrmené husy až po pivo
s medovinou. Prodávaly se třeba i jedlé hračky, jako například čert ze sušených švestek, ježek či král z jablek a křížal.
Spíše než výrazem půstu se tak advent stal rohem hojnosti. Navzdory pamlskům se nejžádanějším zbožím v době
adventu pyšnili hlavně betlémáři. Ti prodávali figurky do betlémů i celé stavěné betlémy. A kdo si z nich na trhu
neodnesl aspoň jednu postavičku, k tomu prý chodil ježíšek jako poslední. Prahu bohatě zásobovala Příbram, proslulá
výrobou chlebových betlémů. Postavičky byly vymodelovány z chlebového těsta s příměsí dřevěných pilin a klihové
vody. Stoletá historie dala vzniknout celé řadě druhů betlémů, od těch skromných domácích za pár korun až po
betlémy nevyčíslitelné hodnoty, které svými rozměry připomínají malá funkční města.
Součástí vánočních trhů na náměstích a ryncích bývají také atrakce.
K obveselování vystupovali kejklíři všeho druhu, na nárožích zpívali potulní
muzikanti a žebráci náboženské písně i lidové písničky. Na rozdíl od města se
na venkově více zachovaly pradávné zvyklosti a pověry, v nichž dominuje
oheň, zvířecí talismany a příroda obecně. Právě tady církev zápasila o
podstatu adventu s magií starou jako lidstvo samo. Právě tady život vezdejší
po staletí dýchal odkazem doby předkřesťanské. A tak se původní pohanské
rituály, jako třeba ozdobit stromeček, promísily s křesťanskými vlivy a
zanechaly nám do dnešních dnů řadu krásných vánočních zvyků pro potěchu těla i duše.
Přestože zvyk ověšování stromků pochází již z pohanských dob, podoba této tradice, jak ji známe dnes, je překvapivě
mladá. Začala se prosazovat až v polovině 19. století a to hlavně v bohatých měšťanských rodinách. Na venkov tato
tradice dorazila teprve před 100 lety. Původně prastarý rituál našich dávných předků se po staletích znovu vrátil.
Zdobení stromů v mrazivém čase adventu bylo vlastně výrazem úcty k živé přírodě a nadějí pro opětovný příchod jara.
S příchodem křesťanství získává oheň, tedy i plamen svíčky, novou symboliku. Světlo boží, světlo věčné kristovy
lásky. O adventu jsou první zmínky z 5. století n. l. V 11. století se ustálil
v rozmezí čtyř týdnů, tak jak ho známe dnes. Advent rámuje čtyři adventní
neděle. Té první se lidově říká železná, následuje bronzová, stříbrná a zlatá.
Adventní věnec, na němž každou neděli zapalujeme další a další svíčku,
nám vlastně ohlašuje příchod štědrého dne. Věnce se ale dlouho nepoužívaly.
Stačila snítka, větvička nebo obyčejný proutek, něco živého z přírody, něco, co
symbolizovalo schopnost přírody přežít zimní tmu. Věnce se začaly zdobit až
v první polovině 19. století. Nejdřív se vyřezávaly ze dřeva a barvily se na
zeleno, ale brzy se začalo používat čerstvé chvojí, tak jako dnes. Tradičními barvami věnce zůstávají zelená a červená.
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Zelená symbolizuje přírodu – tedy život, a červená krev Ježíše Krista prolitou za spásu světa. Ale i zapalování
jednotlivých svíček na adventním věnci má svou neméně zajímavou historii. Jistý teolog Johan Heinrich Vicher
z Hamburku prý spravoval městský sirotčinec a jednou na počátku adventu pověsil ke dveřím sirotčince dřevěné kolo
či věnec vyřezaný ze dřeva a na něj každý den připevnil hořící svíčku. Pod něj dal pokladničku na milodary pro opuštěné
a osiřelé děti. My dnes už známe na adventním věnci pouze čtyři svíčky. Každou neděli se zapálí další, až nakonec hoří
všechny čtyři. Liturgická barva pro advent je fialová, a proto i svíčky na věnci jsou většinou fialové, mohou být však i
červené nebo růžové. Růžovou barvu mají totiž roucha, které si oblékají kněží na mši třetí adventní neděli.
Se svátky příchodu Ježíše Krista se pojí i řada lidových zvyků a říkadel. Tak například podle hořících svíček se hádala
délka života. A pokud svíce hořela nerovnoměrně nebo nečistým plamenem, znamenalo to nemoc či neřest.
S adventem se pojila i řada společných prací – vázání povřísel, strouhání loučí nebo šindelů, anebo předení.
Navzdory církevním zákazům a pokutám za přestupky, přetrvávaly po staletí věštby. Neprovdané dívky žádaly o
ženicha například tím, že klepaly na kurník. Když se ozval kohout, do roka měly být pod čepcem. Nebo do pečiva
darovanému mládenci tajně zapékaly svůj vlas, řasu nebo dokonce i chloupek z lůna. O tom, co potká hospodyni či
hospodáře si zase povídala hospodářská zvířata lidskými hlasy o nejdelší noci v roce.
Předvánoční průvody a zvyky – to nebyl jen čert a anděl, to byly také třeba Barbory, Lucie a další hodně zajímavé
postavy (např. Perechty – to byly babky, které strašily děti. Dávaly pozor, aby se nepřejídaly z mikulášské nadílky nebo
při štědrovečerní večeři. Dítěti, které se přejedlo, rozpárala bříško a vycpala ho koudelí. Nebo Ambrož rozházel po
návsi cukrovinky a ty děti, které se jich dotkly, honil. Koho chytil, tomu pěkně nařezal.)
V době adventu probíhají v kostelech tzv. „rorátní mše“, a typické liturgické zpěvy, které tyto mše doprovázejí, jsou
často úchvatným zážitkem. Slovo „rorate“, od kterého je název mše odvozen, znamená latinsky „rosa“. A mše se tak
jmenuje proto, že je sloužena časně ráno, tedy za rosy. Obřad probíhá před 5. hodinou ranní, ve tmě, která symbolizuje
dobu před příchodem spasitele. Staročeské roráty jsou výtvorem reformace, která překládala latinské texty do češtiny.
„Rosu dejte nebesa z hůry a oblakové čtěte spravedlivého. Otevři se země a vypuď spasitele.
Vesnický kraj je trvalý strážce lidových obyčejů, my jsme však naše adventní putování začali ve městě a tam jej také
završíme. Ve městě totiž vznikl jeden nejmladší klíčový zvyk vánočního období. Který? Nejí se to celé najednou, ale
postupně. Nevěší se to na stromek, ale je to závěsné. Už víte? Je to adventní kalendář. Ten první vznikl údajně už v roce
1851. Byl ručně dělaný a rozhodně nepřipomínal ten dnešní s okénky, za kterými bývají čokoládky. První tištěný
adventní kalendář vznikl v roce 1908 v Mnichově. Tehdy ho vyrobil duchovní tiskař Gerhard Lang. Kalendář se jmenoval
„V zemi Ježíškově“ a byl vystřihovací. Kalendáře tehdy znázorňovaly výjevy z Bible. Nejdříve se vyráběly jen z papíru a
bez okének, pak už měly i otvírací dvířka a dnes už je druhů bezpočet z čokolády nebo z perníků. Sama historie perníků
je historií jednoho z nejstarších druhů sladkého pečiva vůbec, i když první zmínka o jeho prodeji na našem území
pochází z počátku 14. století. Nejdříve se na něj používaly ze dřeva vyřezávané formy, mnohem později se s rozvojem
cukrářství začal zdobit nejrůznějšími polevami. Dnes mají krásné
perníčky své místo i mezi oblíbenými vánočními ozdobami.
No a nesmíme zapomenout i na vánoční cukroví. Odjakživa se
peklo především z perníku, ale původ pečení vánočního cukroví sahá
až do pohanských dob. Mělo funkci obřadní a ochrannou. Například
kulaté pamlsky znázorňovaly nebo symbolizovaly slunce, tedy život.
Pekla se i různá zvířátka a zavěšovala se na dveře domů a chlévů, ale
taky na ovocné stromy. Cukroví chránilo před zlými duchy a rozdávalo
se členům rodiny, ale i celé chase.
Tak
takhle vypadá Ježíšek?
V každém případě se dnešní svátky od těch minulých dost liší. Adventní a vánoční cesty už nevedou, jak se říká,
všechny jen do Říma. Přiznejme, že mnoho z nás to mnohem častěji táhne do nákupních center. Doba se změnila, ale
neměli bychom zapomínat na pravý smysl a význam adventu. Vždy šlo především o čas lásky, sounáležitosti i onoho
trochu zvláštního očekávání. A v podstatě od nepaměti šlo o to, společně a ve zdraví přečkat onen zimní čas, kdy celá
rodina spí.
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10519120758-nase-tradice/212562260400003-advent
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Klub vaření – 30. 11.

Na dnešní klub vaření se
všichni uživatelé těšili. Napekli
jsme totiž perníčky, bez kterých by
se vánoce neobešly. Perníčky je
třeba péct s řádným předstihem, aby do Štědrého
dne pěkně změkly. Potřebné suroviny včetně
nezbytného koření jsme zpracovali v těsto, které
jsme rozváleli na plát. Formičkami jsme vykrajovali
tvary s vánočními motivy. Aby perníčky byly lesklé,
potřeli jsme je ještě horké ještě teplým vejcem.

Mikulášská zábava
3. prosince se konala v Tančírně Mikulášská zábava. Úvod patřil krátké poradě. Porada se týkala těchto
bodů:
1. Porada se konala před zahájením
Mikulášské zábavy. Ředitelka přivítala
všechny zúčastněné i pana Ing. Piskoře, který
dnes bude hrát po ukončení porady na
harmoniku. Paní ředitelka představila dárek,
který jsme dostali od paní Zemanové, která
nás navštívila 26. 11. Potravinový balíček
obsahoval krásná jablka, zrnkovou kávu,
kterou pil pan prezident Masaryk, dále
švestková povidla, meruňkový džem,
čokolády, červenou řepu a čaj.

2. Ředitelka zúčastněným sdělila, že jsme od
města dostali punč, který včera na rozsvěcování
vánočního stromu neprodali. Punč dostanou
všichni uživatelé na dnešní Mikulášské i ti, co
zůstali na pokojích.
3. Ředitelka se rozloučila a předala slovo panu
Ing. Piskořovi.
zapsala: Bc. Stoklasová Dagmar
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Zpěv s Anežkou
Dne 4. prosince jsme se sešli na Staré kuchyni, abychom si společně s Anežkou zazpívali známé písničky.

Výtvarný klub
5. a 11. prosince jsme se ve výtvarném klubu zabývali výrobou
vánočních
přání.

Jejich ústředním motivem byl vystřižený stromek
z papíru omotaný drátkem s navlečenými korálky.

Kvíz
Vaším ukolem je přiřadit věty ke správným obrázkům

A

B

1 Rodiče, kteří mají zájem vidět idiota,
nechť se dostaví do ředitelny

2 Nudíte se? Kupte si medvídka mývala!

C
3 Chčije a chčije.

D
F

E

4 Nepotěšil jste mne, ani já vás.
nepotěším.
5 Stěrače stírají, klakson troubí…

6 A komu tím prospějete?

Řešení najdete na straně číslo 36 tohoto časopisu
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Finále v celoročním turnaji
10. prosince se odehrálo na Tančírně
prosincové a tedy poslední kolo
v celoročním turnaji v ruských kuželkách.
V tomto kole byly výsledky hráčů velmi vyrovnané.
První místo patřilo panu Zlámalíkovi Petrovi, který
nahrál 37 bodů, druhé místo za 35 bodů obsadila paní
Jaklová Štěpánka a o třetí místo se podělili čtyři hráči,
a to: paní Bártková Libuše, Chmelová Aurélie, pan
Grich Valentín a paní Vodičková Anděla.
Tohle kolo bylo finální, sečetli jsme tedy body a
vyhlásili vítěze celoročního turnaje:

Bártková
Libuše
Grich Valentín

2.
437 bodů

1.

Zlámalík Petr

471 bodů

3.
432 bodů

následující pořadí:
4. Horutová Eleonora
5. Mikušková Františka
6. Vodičková Anděla
7. Chmelová Aurélie
8. Lukašíková Anna

426 bodů
425 bodů
412 Bodů
410 bodů
409 bodů

Rozhovor s vítězem:
Paní Bártková, v letošním roce jste vítězem celoročního turnaje v ruských kuželkách. Jak dlouho se téhle hře
věnujete ?
„Od té doby, co jsem tady v domově. Nastoupila jsem v polovině roku 2008 a od samého začátku se mi ve hře dařilo.
Hned v roce 2009 jsem získala diplom za 2. místo. Od té doby jsem 2. místo v celoročním turnaji získala ještě 2x,
jednou jsme se umístila na 3. místě a teď jsem dostala diplom za 1. místo.
Věnovala jste se někdy aktivně nějakému sportu?
V mládí jsme chodila jednou týdně do Sokola zacvičit si na žíněnkách na kruzích, nebo skákat přes kozu. Dnes cvičím
pouze na svém pokoji.
Co vám přináší hra v ruských kuželkách?
V 65 letech jsem dostala mozkovou příhodu. Od té doby nechci být sama a potřebuji komunikovat nejlépe v malé
skupině lidí. A samozřejmě výhry povzbudí a potěší.
Děkuji za rozhovor a do další hry přeji hodně dalších úspěchů.
28

Během vánočních svátků se v televizi často setkáváme se staršími filmy. Tentokrát bychom vám chtěli připomenout
film z roku 1938:

Cech panen kutnohorských
režie: Otakar Vávra
hlavní role: Zdeněk Štěpánek, Ladislav Pešek, Jiřina Šejbalová
Polepšíš se doopravdy? Necháš kouření, pití a ženských? Takové
sliby žádala Hana Vítová po Zdeňku Štěpánkovi na konci filmu „Cech
panen kutnohorských“. Oba v té chvíli stáli u kostela svatého Jakuba
v Kutné Hoře. Za sebou v dálce měli chrám svaté Barbory.

Děj snímku Cech panen kutnohorských se odehrával v roce
1590. U kostela svatého Jakuba natáčel režisér Otakar Vávra více
záběrů. Schody před vchodem pamatují i souboj Mikuláše
Dačického s podvodníkem Davidem Wolframem (Bedřichem
Karenem). Chvíli před soubojem se Zdeněk Štěpánek vydával na
schodech za žebráka. Kolem něj vycházeli z kostela Theodor Pištěk, Antonie Nedošínská, František Smolík,
Jiřina Šejbalová či Ladislav Boháč. Filmový fanoušek, jehož tito herci svým uměním někdy v životě potěšili,
jim může na schodech před kostelem věnovat tichou vzpomínku.
Otakar Vávra natáčel v Kutné Hoře v těžkém čase – v roce 1938. „Bylo to v době vyvrcholení
předmnichovského politického napětí. Film měl tehdy posílit vědomí českých lidí a varovat před zrádci,“
uvádí se v úvodních titulcích snímku. Kostel svatého Jakuba, který si Vávra do svého filmu vybral, je nejstarší
z kutnohorských kostelů. S jeho stavbou začali dělníci po roce 1330,
Mikuláš Dačický čelil ve filmu panským výtkám, že vede zhýralý život. On ale svým kritikům vmetl do tváře:
„Páni také rádi ze života uždibují, ale tajně! Kdežto já veřejně,“ pravil Zdeněk Štěpánek v šatech historické
postavy.
„Ty si vedeš nezvedeně a jen po šenkovních domech se potloukáš,“ musel poslouchat Dačický. Kárání se
jen smál. „Jen laj, jen laj,“ reagoval pobaveně. A rád si posadil na klín Adinu Mandlovou, která hrála
povětrnou Rozinu s velkým výstřihem. Rozinu místní žárlivé ženy dohnaly až na pranýř. „Je to čarodějka, vábí
nám muže,“ křičely žárlivé paničky. Jejich manželé, kteří za Rozinou chodili, zařídili, aby dostala na pranýři
jen malé rány. Adina Mandlová se nerozpakovala odhalit před bitím svá záda. „To koukáte, co? To si každá
nemůže dovolit, takhle ukazovat záda,“ popíchla nasupené paničky. Těm pak bylo líto, že Rozina na pranýři
ani nepípla bolestí.
Ve scéně s pranýřem se objevila ve filmu další významná památka Kutné Hory – Kamenný dům. Z jeho
oken se komparzisté dívali na „něžný výprask“ Roziny – Adiny Mandlové. „Tento dnes nejproslulejší
kutnohorský dům pamatuje již dobu předhusitskou, jejíž stopy
nalezneme ve sklepích a v mázhauzu,“ informuje městský
informační portál. Dům je turistům přístupný.
V černobílém Vávrově filmu je vidět i kutnohorský Vlašský dvůr a
samozřejmě i chrám svaté Barbory. „Chrám byl vždy symbolem
města a dodnes zůstává nejznámější kutnohorskou stavbou. Kostel
je považován za nejoriginálnější pozdně gotický chrám
katedrálního typu v Evropě. Stal se výrazem někdejšího bohatství a
moci města,“ uvádí se na webu kutnohorské farnosti. Historické
jádro Kutné Hory s chrámem svaté Barbory a katedrálou
Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci je na seznamu UNESCO.
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Prodej textilu
15. prosince 12
proběhl v domově v Tančírně prodej textilu.
Uživatelé si tak mohli nakoupit potřebný textil v areálu domova.

Předvánoční besídka
Dne 16. prosince zavítaly do
našeho domova děti z družiny při ZŠ
Komenského. Připravily si pro naše
uživatele pásmo písniček, básniček a
tanečků.

Předvánoční dárek pana Léva
17. prosince přivezl pan Lév do našeho domova pohodu a dobrou náladu. Pro naše uživatele zahrál na
kytaře a zazpíval vánoční koledy, známé písničky, které jsme si mohli zazpívat s ním a také písničky na přání.

Vystoupení Československého dua
22. prosince přichází na řadu další vystoupení,
tentokrát vážná hudba v podání Československého
komorního dua. Duo založili v roce 2004 český houslista
Pavel Burdych a slovenská pianistka Zuzana Berešová.
Od té doby pravidelně vystupují na hudebních
festivalech v Německu, Rakousku, Česku a Slovensku.
Často vystupují i v evropských metropolích, např.
v Římě, v Sofii, v Aténách či Budapešti.
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Štědrý den
Vánoční dekorace zdobí náš domov již od
počátku adventu, stromky jsme již nazdobili, cukroví
napekli, takže Štědrý den již může do našeho domova
přijít. Tak jako v celé naši zemi dodržujeme tento den
zvyky, jako jsou půst (k obědu jsme měli hrachovou
polévku a krupicovou kaši), k večeři jsme si pochutnali
na smaženém kaprovi, filé či kuřecím řízku a
bramborovém salátě. Jako další chod přichází na řadu
domácí vánočka a cukroví a kdo má chuť,
může vše zapít čajem s rumem.
Po večeři si rozkrojíme jablíčko, zda je
v něm hvězdička jako symbol zdraví
A proč vlastně slavíme Štědrý den?
Právě v tento čas naši předkové
oslavovali zimní slunovrat. Tedy období
těsně po nejdelší noci v roce. Byly to svátky
smrti a znovuzrození a některé národy o něj
prosily oběťmi. S příchodem křesťanství vystřídaly svátky pohanské svátky nové: zrození slunečního vládce vystřídala
oslava narození Ježíše Krista. Ať už je původ vánoc jakýkoliv, žádný jiný svátek není spojen s tolika zvyky a obyčeji, které
mnozí z nás dodnes dodržují. Tak si některé připomeňme:
Snad nejkrásnější zvyk je zdobení vánočního stromečku. Tato tradice pochází už z 6. století a zasloužil se o ni irský
misionář, opat Kolumbán z Luxeuilu a Bobba. Bretaňským a burgundským pohanům se snažil přiblížit svátek narození
Krista. A tak ozdobil jehličnan, místními uctívaný po slunečním slunovratu, křížem ze zapálených pochodní. Zimní
slunovrat podobně ozdobeným stromkem tehdy slavili i germánské kmeny či keltové. A tak katolická církev zkrátka
považovala zdobení stromků za pohanský zvyk. Naštěstí jej později přijala i za zvyk vlastní. Podle všeho se první
ozdobený vánoční stromeček u nás objevil v roce 1812. Tehdejší ředitel stavovského divadla Jan Karel Liebich pozval
ke štědrovečernímu stolu herce a jejich manželky. K překvapení a potěšení všech vévodila salónu jeho bytu krásná
jedle s ozdobami a svíčkami. Další rok se již nazdobený vánoční stromeček objevil v mnoha měšťanských
domácnostech. O pár let později se stromky začaly v Praze běžně prodávat. Zpočátku byly výsadou jen bohatých rodin.
Naštěstí však zlidověly. Ale ozdobený stromeček není jedinou vánoční rostlinou.
Neměli bychom zapomínat na jmelí. Zelené, stříbrné nebo pozlacené snítky téhle zvláštní rostliny, která roste na
stromech, zavěšujeme na lustry nebo nad dveře. Naši předkové věřili, že jim jmelí přináší nesmrtelnost či znovuzrození,
chrání před ohněm, bleskem, čarodějnicemi a zlými duchy. A tomu, kdo jej dostane darem, přináší štěstí. Druidové jej
v době zimního slunovratu sbírali pro jeho léčivé schopnosti. Prý léčí všechno, včetně ženské neplodnosti.
Ovšem i půst měl podle předků zvláštní účinky. Kdo se zdržel jídla, uviděl zlaté prasátko. Tak si totiž naši předkové
představovali slunečního boha, tedy symbol hojnosti. Věřili, že pokud po postní době snědí kousek vepřového masa, i
oni přijmou část síly slunce. Dnes má zvyk poněkud přenesenou podobu. Tu využívají především rodiče.
Než se usedlo k vánočnímu stolu, bylo se třeba
nejen postit, ale i stůl řádně připravit. Aby byl
následující rok štědrý, nesměla hospodyně na nic
zapomenout. Vydrhnutý stůl se vykouřil jalovcem.
Kolik druhů jídla, tolik mandelů obilí příští rok. Sudý
počet talířů, aby rodinu nenavštívila smrt. A ještě
slámu na podlahu, aby připomněla, že v betlémě
právě na ni bylo uloženo děťátko. Do jednoho rohu
stolu dáme pecen chleba, aby měla rodina stále co jíst.
Do druhého rohu přijde košíček se vším, co se urodilo,
aby byla úroda i příští rok. Do třetího rohu dáme
minci, aby byl blahobyt, a do čtvrtého rohu dáme něco
pro zvířata – třeba miska zrní. Zvířata byla pro naše
pradědy a prabáby snad to nejdůležitější. Obstarali je
jako první, když ráno vstali. Zvířatům patřila modlitba
večer před spaním a ve vánočním čase prosba, aby
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byla rodině ku prospěchu i v následujícím roce. A proto si jeho hospodáři právě o Štědrém dnu předcházeli. Dělili se
s nimi o štědrovečerní večeři. Například kravám a koním se dávala vánočka, houser dostal třeba česnek. Teprve když
byla veškerá zvěř napojena a nakrmena, mohli ke štědrovečerní večeři usednout lidé. Zvláště nedočkavé byly děti. Ani
jim však nezbývalo nic jiného než počkat až na nebi zazáří první hvězdička.
Potom se rozkrajovalo jablíčko. lidé si tak věštili zdraví a sílu do příštího roku. Jadřinec ve tvaru hvězdičky znamenal
zdraví, jadérka ve tvaru křížku předvídala nepříjemnosti.
To by snad nebyly ani vánoce, kdyby děti neměly pod stromkem dárky. Tradici obdarovávání na oslavu nového roku
znali už ve starém Římě. Naši pradědové zvyk přijali. Kdysi však šlo především o drobnosti z lásky, nebo na přilepšenou
chase v hospodářství. Děti ale dostávaly nejvíce dárku odedávna. Do punčochy rodiče balili
vlastnoručně vyrobené hračky – hadrové panenky či koníky. Radost tehdy byla i
z malého kousku čokolády či oříšků.
Štědrý den byl v lidové tradici od jakživa pokládán za den osudový, proto je
většina zvyků spojena s věštěním počasí, úrody nebo lidských osudů. Snad
nejoblíbenější věštbou bylo pouštění skořápkových lodiček. Do půlky skořápky se
vložila malá svíčka a ta se zapálila. Plula-li skořápka, znamenalo to cestu. Pokud se
ale převrhla a svíčka zhasla, byla věštba předzvěstí smrti.

A jak se slaví vánoce v…





v Argentině přináší dárky kůň Magi, který pro ně běží k Ježíškovi až do Betléma. Proto mu rodiny pokládají
před dům trochu sena a misku s vodou, aby měl dostatek jídla a pití na dlouhou pouť.
v Austrálii je o vánocích žhavé léto, a tak najdeme sváteční tabuli přímo na pláži. Podává se teplý švestkový
nákyp s rozinkami a ořechy polévaný vaječným koňakem. Australané si zaslaná vánoční přání vyvěšují do oken,
kdo jich má nejvíc.
v Japonsku je hlavním svátkem na konci roku „Ošógau“, oslava příchodu nového roku. Rodina v čele s otcem
prochází celým domem, hází do každého roku sušené fazole a vyhání tak ven démony. 24. prosince patří
k oslavě pouze ozdobený dort.
vánoční svátky v Itálii začínají až na Boží hod, po papežově požehnání Urbi et orbi. Dárky nenosí Santa Klaus
ani děda Mráz, nýbrž hodná, ale škaredá čarodějnice Befana, která létá na koštěti a do obydlí se dostává
komínem.

Pohled ze zpětných vazeb
Naším domovem v uplynulém období prošla spousta stážistů, odborníků, studentů i návštěv z řad příbuzných. A jak
náš domov vidí?
Bc. Dagmar Rayo, Domov se zvl. režimem Darkov, stáž: „Ve vašem domově jsem se cítila opravdu jako doma, možná
i lépe. Určitě doporučím veřejnosti k nahlédnutí a načerpání inspirace, jak pracovat se seniorem. Personál na mně
působí jako někdo blízký, slušné chování a po profesionální stránce velmi dobrý.“
Hana Laušmanová, DpS Radkova Lhota, stáž: „Líbí se mi u vás pěkné, domácí prostředí s mnoha milými maličkostmi,
které určitě uživatelům velmi zpříjemňují život. Stáž u vás nám poskytla nápady pro náš domov.“
rodina pana Ferdinanda Poulíčka: „Touto cestou ze srdce a s vděčností děkujeme všem zaměstnancům Domova Odry,
kteří se o pana Poulíčka starali až do posledního dne, vždy příkladně a s láskou. Domov Odry si svůj název opravdu
zaslouží, protože svým uživatelům neposkytuje jen ubytování, stravu a péči, ale skutečný DOMOV.“
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Narozeniny v říjnu oslavili

Buš Jan
1. 10. 1934 – 80 let

Petráš Otto
25. 10. 1942 – 72 let

Kachtíková Květoslava
8. 10. 1921 – 93 let

Alešová Ludmila
30. 10. 1925 – 89 let

Blahopřejeme !!!
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Chrástecká Marie
4. 11. 1930 – 84 let

Vodičková Anděla
3. 11. 1921 – 93 let

Marek Josef
27. 11. 1937 – 77 let

Vodičková Anděla
3. 11. 1921 – 93 let

Blahopřejeme !!!
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Kupková Bohumila
27. 12. 1933 – 81 let

Blahopřejeme!!!
A jak slaví kočky narozeniny?
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Rozloučili jsme se

Čas hojí rány, čas slzy osuší,
klid a lásku vnese do duší,
abychom mohli s úsměvem vzpomínat.

Maruerová Růžena
24. 10. 2014

Čermáková Marie
27. 10. 2014

Pařenica Václav
28. 10. 2014

Poulíček Ferdinand
8. 12. 2014

Luštěte s námi
Tajenka z minulého čísla: … kladný projev nenávisti.
Výherkyní se stala paní Theodorová Vlasta, která za vyluštěnou
tajenku obdržela dárkový balíček.

Vyluštění kvízů z tohoto čísla:
str. 14 Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem.
Nevstoupíš dvakrát do téže řeky.
Kovářovic kobyla chodí bosa.
Chytrému napověz, hloupého trkni.
Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.
Vlk se nažral a koza zůstala celá.
str. 27

A4, B5, C6, D1, E2, F3

I v tomto čísle jsme pro vás připravili výherní křížovku. Vyluštěné křížovky odevzdejte ošetřujícímu personálu nebo
v kanceláři ředitelství paní Vyrubalíkové Monice.

Pranostika na měsíc prosinec

Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
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Na co se můžete těšit v následujících měsících:

Rádi bychom vás pozvali na tradiční ples,
který se bude konat 25. února v Tančírně
Každý týden se koná:
výtvarný klub ( pondělí - Tančírna),
klepárna (Pondělí Stará kuchyň a Vila)
zpívání s Anežkou (Stará kuchyň)
čtení novin (pátek)
cvičení s overballem
skupinová a individuální terapie
Jednou měsíčně:
celoroční turnaj v ruských kuželkách
klub vaření
canisterapie
mše (2x měsíčně)

Ukázky ze smyslové skupinové a individuální aktivizace
S prezentací fotek souhlasí všichni uživatelé.

Podzimní ovoce – vzpomínky na vlastní zahradu
Práce na zahrádce – podzimní ovoce a zelenina
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Houby – houbová polévka se zeleninou

Sázení cibulovin

Smažení bramborových placek

Výroba a smažení jablečných lívanců
– loupání a krájení jablek

Podzimní zahrada – sklizeň úrody

Výroba draka

Draní peří
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Cvičení s míčem – vzpomínání na cvičení v mládí

Moje práce – moje profese

Smažení bramborových placek

Ruční práce – pletení, háčkování, motání vlny

Příprava dýňového kompotu

Zima - zimní oblečení

Předvánoční čas – louskání ořechů
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Plesová sezóna – příprava na ples

Pečení jablečného štrůdlu

é.

Vánoce, vánoční zvyky, cukroví

Vaření, kuchyně
l
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Vážení uživatelé, přátelé a věrní čtenáři,
s hlasem vánočních zvonů
ať zavítá do našeho Domova V Odrách
radost a spokojenost
a ať s námi
zůstane po celý
příští rok
přeje vaše Miroslava Chodurová
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Napsali o nás

Redaktor: Vyrubalíková Monika
Uživatelé písemně souhlasili s prezentací fotografií.
U
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Luštěte s námi
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