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Časopis o životě v našem domově

duben – květen – červen 2013

Vážení uživatelé,
časopis „A tak tu žijeme...“ vydáváme pro vás již 17 let od roku 1997. Technika nebyla
ještě na takové úrovni jako dnes, a proto se časopis tiskl černobíle. S přibývající
technikou jsme do časopisu začali stahovat z internetu a kopírovat z časopisů různé
zajímavosti ze světa. Jaké bylo naše překvapení, když jsme se dozvěděli ze zpětných
vazeb od uživatelů, že nechtějí časopis „100 + 1 zajímavostí“ (to si mohou přečíst
v časopise, shlédnout na internetu, navíc jednou týdně v Domově probíhá čtení z tisku),
ale že by si představovali časopis přímo o dění v Domově a jeho okolí, a to z přítomnosti,
minulosti i budoucnosti. Vyslyšeli jsme tedy názory uživatelů a časopis má teď podobu,
jakou si uživatelé přejí. Časopisy jsou k dispozici na všech třech budovách v patrech a
pro vlastní potřebu si můžete koupit 1 výtisk časopisu za symbolickou cenu 15,-Kč
(náklady jsou hrazeny ze sponzorských darů).
Chodurová Miroslava

Dopis dceři

Moje drahá,
každý den vidím, jak stárnu, a proto tě prosím, měj se mnou trpělivost a snaž se
pochopit, čím procházím.
Pokud mi něco musíš stále dokola opakovat, prosím neříkej mi „totéž jsem ti říkala před
minutou“ a vzpomeň si na časy, když jsi byla malá a já jsem ti musela večer co večer
vyprávět stále tentýž příběh, dokud si neusnula. Někdy se stane, že se nechci vykoupat,
neuváděj mě prosím do rozpaků a nezlob se na mě. Pamatuji si, jak jsem tě musela jako
malou honit, když jsem se tě snažila osprchovat a ty ses vymlouvala, jak si jen mohla.
Když vidíš, jak nerozumím novým věcem, dej mi prosím čas a nedívej se na mě
pohrdavě. Vzpomeň si, jak jsem tě trpělivě učila každou věc, ať už to bylo oblékání,
česání nebo to, jak pěkně jíst.
Pokud občas ztrácím pojem o tom, o čem mluvíme, dej mi prosím čas si vzpomenout a
zorientovat se. Nebuď nervózní, netrpělivá a arogantní, i pro mě je to těžké, když si
nemohu vzpomenout. V té chvíli vím jen to, že chci být s tebou a že si pro mě tou
nejdůležitější.
A když mi moje staré unavené nohy nedovolí pohybovat se rychle jako dříve, podej mi
prosím ruku tak, jako já jsem ti podávala svou, když jsi se poprvé snažila chodit. Přijdou
dny, kdy jsem smutná ze stáří, prosím pochop mě, vezmi mě za ruku a buď se mnou do
konce života. Miluji čas, který jsem s tebou strávila a děkuji za něj. Vždycky jsem tu byla
pro tebe a chci jen říct, miluji tě moje milovaná dcero!

ze slovenštiny přeložila Miroslava Chodurová
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Vzpomínkový dýchánek „Velikonoce“
Ve čtvrtek 4.4. jsem se sešli na Staré kuchyni a vyprávěli jsme si o
velikonocích, které v letošním roce připadly na 1. dubna. S velikonocemi se pojí
spousta zvyků, na které už se pozapomnělo a tak jsem si je připomněli. Podle
kalendáře začíná jaro bez ohledu na počasí dnem jarní rovnodennosti.
Očekávané změny v počasí mělo pozitivně ovlivnit „vynášení Morény“,
prosperitu hospodářství pak mělo zabezpečit úkony a obyčeje vykonávané ve
velikonočním týdnu.
Na smrtnou neděli se váže starý zvyk vynášet ze vsi Smrtku, (krajově také Moranu či Mařenu).
Morana symbolizovala zimu, nemoci, a lidé ji proto odnášeli pryč od svých obydlí, pálili ji nebo ji
utopili v řece či v potoce. Smrt se utopila a vše špatné odplavalo.
Na květnou neděli si lidé donesli do kostela větvičky, které jim kněz posvětil modlitbami.
Lidé si je pak donesli domů, kde se uchovají po celý rok do Popeleční středy, kdy se pálí a slouží
k posypání popelem. Někdy se větvičky nosí na hřbitovy.
Od tohoto dne až do Velkého pátku se v kostelech četly pašije, statě z evangelia, hovořící o
utrpení Ježíše. Věřilo se, že během pašijí, je možné objevit poklady ukryté v zemi.
I jídla v těchto dnech měly svou čarovnou moc. Většinou se jedly různě dlouhé těstoviny s mákem –
aby na obilí narostly dlouhé klasy s množstvím zrna. Ze zeleniny se používaly jen takové druhy, při
kterých si hospodáři přáli, aby co nejdříve rozkvetly. A naopak zelí se vůbec nejedlo, aby hned nešlo
do květu.
Na Zelený čtvrtek či na Bílou sobotu se muži, ženy a dospívající mládež chodili umývat do
potoka. Začínalo se již před ranním zvoněním. Děvčata věřila, že budou čerstvé jako vlaštovky,
nebudou mít pihy na tváři a když si umyjí vlasy, rychleji jim budou růst. Hospodyně musely umýt před
východem slunce nádobí a hlavně nádoby na mléko, aby krávy dobře dojily. Taktéž všechno řádně
pozametat a vynést ven smetí, aby se v domě nedržel hmyz. Dobytek si také „užíval své“ – všechno
to mělo sloužit na jeho ochranu před neduhy a zvelebení. Koňům se uvázala do ohonu červená nit –
ochrana před uřknutím, krávu třikrát otřeli pánskými kalhoty, aby byla plodná a pysk jí natřeli
slaninou, aby se nenadýmala. Na práh stáje se položila vejce, pokud ho kráva rozbije, je to předzvěst
blízkého úhynu.
Hospodáři na Velký pátek obvykle značkovali ovce, protože věřili, že ovce méně budou cítit
bolest a rány se jim budou rychleji hojit. Tak jako se měly rány rychle hojit zvířatům, tak se měly
rychle hojit poškozené místa rostlinám, proto se tento den štepily mladé stromky. Jídelní lístek na
Velký pátek byl podobně jako na Zelený čtvrtek sestavený se záměrem ovlivnit úrodu.
Na bílou sobotu se lidé věnovali vaření a pečení svátečních jídel. V některých oblastech pekli
jehně, jinde pekli beránky z těsta a nejvíce se jedly vajíčka. Významnou úlohu měl oheň, který se
zapaloval na Bílou sobotu. Novým ohněm se zapálila velikonoční svíce, zvaná paškál. Oheň měl mít
magicko-ochranou sílu.
Na velikonoční neděli se přes mši světily
velikonoční jídla. Velikonoční pondělí bylo ve
znamení koledování a pomlázky.
Za
vyšlehání chlapci dostávali od děvčat pestře
zdobené kraslice. Byly darem cenným,
protože na skořápkách byla vyhotovena díla
trvající leckdy i několik hodin. Za vsí bývalo
živo, protože se tam hrávaly hry o vajíčka,
např. vajíčka se nechávaly koulet po šikmé
ploše a komu se dokoulelo vajíčko dále,
vyhrál.
Zdroj: Velˇká noc 2/97
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Vážení uživatelé, můžete si přečíst přednášku z konference v Ostravě naší pracovnice Marty
Martinátové a druhou část přednášela naše pracovnice Dita Chudá.

Historie
M.Martinátová:
Domov důchodců v Odrách vznikl v roce 1956 v prostorách bývalé zemědělské školy. Nutno
podotknout, že prostory této budovy byly pro bydlení seniorů zcela nevyhovující.
Zpočátku pečovaly o obyvatele domova
řádové sestry a nebyl vymezen okruh osob,
kterým se služby poskytovaly. Do domova se
přijímaly osoby s různým zdravotním i mentálním
postižením a různého věku. Schopní a zejména
mladší obyvatelé nahrazovali i personál a svou
prací se podíleli na chodu zařízení. V domově byly
8lůžkové pokoje s nedostatečným počtem
sociálních zařízení. Například jedno WC používalo
i 15 obyvatel. Pokoje byly mnohdy průchozí, kdy
se do některých místností muselo procházet přes
jiný pokoj. Pokoje byly vytápěny kamny a ráno
museli obyvatelé v každém pokoji zatopit. V noci
se z důvodu bezpečnosti netopilo vůbec. Obyvatelé
se podíleli na přípravě dřeva na zimu a skládání
uhlí.Jídlo se vařilo na velkém sporáku,pod který se
přikládalo uhlím a dřívím. Z kuchyně převážel jídlo na
vedlejší budovy obyvatel domova ve várnicích na
dvoukolovém vozíku. Tímto vozíkem také zajišťoval
veškeré zásobování potravin pro celý domov
z místních obchodů .Pro domov byla v té době
charakteristická vůně po lyzolu- tehdy nejčastěji
používaná dezinfekci- a po moči, neboť se používaly
pro inkontinentní obyvatele jen bavlněné pleny.
Zahradu domova obhospodařovaly obyvatelky
domova a všechny produkty z ní se zužitkovaly
v kuchyni. Jelikož byly budovy bez výtahu, vyprané
prádlo se nosilo ručně v koších na půdu, kde se sušilo.
Řádové sestry byly po jejich
odchodu z domova nahrazeny
zdravotnickými
pracovníky
–
diplomovanými
sestrami,
ošetřovatelkami a sanitářkami.
Tyto i když mnohdy velmi kvalitní
pracovnice kladly důraz hlavně na
ošetřovatelskou péči, na striktní
dodržování harmonogramu režimu
dne,
provádění
dezinfekce,
dodržování diet, dohlížely na zákaz
kouření a zákaz požívání alkoholu.
Snahou v dobré víře bylo seniora
ochraňovat, říkat mu, co je pro něj
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nejlepší. Tento přístup vedl
mnohdy
k prohlubování
závislosti
uživatele,
jeho
pasivitě a k omezování vlastní
vůle rozhodovat o sobě a o
svém životě. Domov byl spíše
nemocnicí.
Ošetřovatelky
v bílém oděvu a zdravotní
sestry v čepcích se staraly jen o
základní potřeby člověka.
Snahou bylo poskytovat co
nejkvalitnější ošetřovatelskou a
zdravotní péči. Ostatní potřeby
a
práva
uživatelů
byla
opomíjena. Nepodporovalo se navazování společenských kontaktů, nebyla prováděna aktivizace
uživatelů, životní perspektiva zde zcela chyběla Nebyl kladen důraz na zachování důstojnosti seniorů,
ochranu jejich osobní svobody, soukromí, právo na vyjádření svých názorů a
uspokojování
individuálních potřeb. V domovech vládl nemocniční až kasárenský řád. Byly stanoveny návštěvní
hodiny – jen ve středu a neděli. V důsledku toho mnohdy docházelo ke zpřetrhání rodinných a
přátelských vazeb a vztahů. Obyvatelé byli do domova přijímání bez jakýchkoli informací o tom, jak
to v domově vypadá a už vůbec se nezjišťovalo, jak by si život v domově představovali. S obyvateli
nebyl uzavřen žádný kontrakt, dohoda či smlouva. Mnohdy byl obyvatel přijat do domova bez
vlastního souhlasu, proti své vůli,
často jen na žádost rodinných
příslušníků. Praxí bylo, že se do
pokoje vstupovalo bez klepání,
intimní úkony se prováděly veřejně
bez
známek
diskrétnosti.
Obyvatelům domova personál
převážně tykal a oslovoval je
křestními jmény.
V dnešní době nám přijde zvláštní,
že obyvatelé s pokorou přijímali
rozhodování personálu o svém
osobním životě v domově. Bylo to
snad i dobou, která potlačovala
rovnost a partnerství, respekt a
důstojnost k člověku. Ve společnosti i v domovech panoval předsudek, že senioři jsou na obtíž, že
rodina o starého člověka nemá zájem, případně ho využívá jen jako zdroje peněz. A domov pro
většinu veřejnosti představoval jen chudobinec a bylo lepší se tomuto místu obloukem vyhnout.
Toto ohlédnutí do minulosti jsme si vybrali záměrně, abychom poděkovali všem zaměstnancům
v sociálních službách a dali námět k zamyšlení – jaký obrovský kus práce museli vynaložit, aby jejich
zařízení měla dnešní podobu.
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Rozkvět domova
D.Chudá:
Do popředí zájmu se domovy důchodců dostaly až po roce 1989. Do té doby byla úroveň péče
velmi nízká, jak po materiální tak i po personální stránce. Přestože se od válečného období do
politického převratu zvyšovala technická a ekonomická úroveň v domácnostech, v domovech tomu
tak nebylo. Materiální vybavení bylo značně zastaralé, opotřebované a finance na jeho obnovu
domovům chyběly.
Po roce 1989 nastaly v naší republice zásadní
změny, a to jak v oblasti politické a ekonomické,
tak v oblasti sociální. Samozřejmě se začala
měnit také situace v ústavních zařízeních. Oblast
sociálních služeb prošla rozsáhlými změnami.
Základním cílem byla snaha o vytvoření
moderního systému sociální pomoci a podpory,
kde by nebyl uživatel jen pasivním příjemcem
služeb. Velký posun nastal se zavedením
sociálních standardů a po nabytí platnosti
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
který klade velký důraz na spolupráci mezi
poskytovatelem a uživatelem služeb a rodinnými příslušníky při řešení nepříznivé sociální situace.
V zákoně je jasně stanoven individuální přístup, rovnoprávnost, respekt a důstojnost k uživateli.
Kvitovali jsme s povděkem, že nám zákon
vymezil povinnost stanovit si okruh osob,
kterým budeme službu poskytovat, čímž
došlo k vyhranění a specializaci poskytované
služby pro určité uživatele. V našem zařízení
jsme se zaměřili na seniory ve věku 65 a více
let. Došlo ke změnám názvosloví – domov
důchodců se změnil na domov pro seniory,
z obyvatel se stali uživatelé, z příspěvku na
bezmocnost je příspěvek na péči. Sociální
šetření se změnilo na důstojné jednání se
zájemcem o službu, kde zájemce dostává
veškeré relevantní informace o našem
zařízení. Při nástupu uživatele do domova se
na partnerské úrovni uzavírá smlouva o poskytování služeb podle individuálních potřeb včetně
konkrétních podmínek poskytování služby, což je
významným krokem směřujícím k uplatnění jeho
svobodné vůle. Změnilo se i složení personálu
v domově, nižší zdravotnické pracovníky nahradili
pracovníci v sociálních službách. Postupně
probíhala rekonstrukce a modernizace celého
zařízení. Vícelůžkové pokoje se přestavěly na
pokoje jednolůžkové a dvoulůžkové s vlastním
sociálním zařízením. Zmodernizoval se i
prádelenský a stravovací provoz. Byly provedeny
stavební úpravy, aby byl do všech budov zajištěn
bezbariérový přístup.
Nejdůležitější a nejzásadnější změnou byla ovšem nutnost změnit přístup a myšlení personálu
k uživatelům. Dnes jsou uživatelé a pracovníci rovnoprávnými partnery. Pracovníci procházejí mnoha
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vzdělávacími semináři a kurzy a mají povinnost soustavného vzdělávání. Nejtěžší bylo pochopení
standardů kvality pracovníky a jejich následné zavedení do naší praxe. Naši pracovníci jsou
ztotožněni s tím, že spokojené a důstojné stáří je spojeno s udržením autonomie a zachováním si
vlastní identity. Respektování lidské důstojnosti je pro nás
jednou z nejdůležitějších součástí práce se seniory, musí být
dodržováno všemi zaměstnanci domova bez rozdílu.
Nebudeme se bavit o tom, jakým způsobem zachováváme
důstojnost – že jde o klepání na dveře, důstojné oslovování a
podobně. To už je v dnešní době samozřejmostí, tak jako
individuální plánování služby s uživatelem, kdy uživateli
pomáháme s motivací pro plnění jeho osobního cíle a tím
posilujeme jeho důstojnost, sebedůvěru. Také v seniorském
věku je důležité mít smysl života a zažívat pocit úspěchu při
dosažení svého cíle.
Nabídka animací se přizpůsobuje požadavkům, zájmům,
schopnostem a dovednostem uživatelů. Snažíme se vycházet
z jejich koníčků a zálib, kterým se věnovali před nástupem do
domova. Respektujeme jejich dosavadní způsob života a životní
návyky. V nabídce máme vhodné animace i pro uživatele
s onemocněním demence. Nesnažíme se pro ně vymýšlet infantilní hry jako je stavění kostiček nebo
vybarvování omalovánek. Toto nahrazujeme nabídkou činností, ke kterým měli blízko a jsou v nich
hluboce zakořeněné. Velice dobře se nám osvědčuje „Klub vaření“ a činnosti, které pro ně
v minulosti byli běžné například draní peří, vylupování fazolových lusků, louskání ořechů, sběr bylinek
a vaření léčivých čajů, které si pak se svými sousedy společně vypijí. Velmi oblíbené mezi našimi
uživateli jsou „reminiscence“, které spočívají ve vzpomínání uživatelů na jejich dřívější život a tyto
vzpomínky jsou většinou spojeny s příjemnými zážitky, přinášejí prožitky, emoce a umožňují
bilancování, posilují identitu, důstojnost a motivují uživatele ke komunikaci. A plno dalších
animačních technik se zaměřením na trénování paměti, které podporují soběstačnost a
samostatnost.
Od roku 2005 pracujeme s konceptem bazální stimulace, který je osvědčenou metodou
k uvědomění si vlastní identity a podporuje kontakt s okolím. Další používanou metodou je
kranioskrální terapie, která uvolňuje fyzické i
psychické napětí.
Velký
význam
má
v dnešní
době
informovanost společnosti o dění v domovech a
zapojení uživatelů do společenského života. Za
tímto účelem pořádáme každoročně „Dny
otevřených dveří“. To, že nás veřejnost přijímá a
respektuje je vidět i z každoročně pořádané letní
veselice, kdy do domova zavítá okolo 100 hostů.
Při návštěvě domova jsou pak velmi překvapeni,
jak důstojně a smysluplně se dá žít i uživatelům
v domovech pro seniory.
Citát
Mládí není období života, ale stav duše.
Goethe
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Dne 9. 4. nám naše kuchařky připravily:

„DEN KRAJOVÉ KUCHYNĚ“
Hanácká kuchyně
V samém srdci Moravy leží turistický region Střední
Morava - Haná. Rozkládá z větší části v
olomouckém kraji, pouze menší část na východě
zasahuje do kraje zlínského. Na západě sousedí s
Moravským krasem, na jihu se Slováckem, na
východě ho lemují Bílé Karpaty a Valašsko a na
severu hraničí s Moravskou bránou, Oderskými
vrchy a Nízkým a Hrubým Jeseníkem. Podstatnou
část jeho území tvoří rovinatá oblast kolem horního
toku řeky Moravy. Větší část této oblasti zaujímá
velmi úrodná nížina po staletí nazývaná Haná.
Většina lidí má Hanou po gastronomické stránce
spojenou především s vynikajícími tvarůžky.
Opravdovou chloubou jsou ale omáčky. Samozřejmě nechybí také buchty a koláče. Haná je
plná vynikajících jídel, která vám dnes představíme.
Mezi základní jídla Hanáků patřila kaše. Jelikož bylo obilí
hlavní surovinou, která se na Hané pěstovala, nelze se
tomu divit. Jedly se kaše moučné, krupicové, do vody či do
mléka zavařené. Vařily se husté kaše z hrachu a zelených
fazolí. Dělaly se i zahuštěné boby v mléčné omáčce.
Polévka je grunt i na Hané
Na Hané se objevují klasické polévky, které se často doplňují asi nejznámější pochoutkou
z tohoto kraje – s tvarůžky.
Pokud máte rádi česnečku, uvařte si tuto hanáckou variantu. Velice jednoduchá je pak tato
syrnica. Opravdu hutná polévka, která zasytí je Chabašťová polévka s uzeným bůčkem.
Samozřejmě, že i Hanáci mají svou specifickou zelňačku.
Maso jen po zabíjačce
Zdrojem masa byly pro Hanáky zejména zabíjačky,
které se nazývaly šperke. Většinou se na statku
zabíjela dvě až tři prasata a to v zimě, protože v létě
se špatně skladovalo maso. Jako nejčastější
konzervace masa se využívalo uzení. Uzené maso se
zelím a knedlíkem nebo třeba se švestkovou
omáčkou. Získané sádlo se vyškvařilo a uložilo do
dřevěných škopků, nebo do černých zakouřených
hliněných hrnců, takzvaných lošťáků. Sádlo se využívalo po celý rok a uchovávaly se v něm i
klobásky, které tak nevysychaly.
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Vrcholem jsou omáčky – hlavně švestková
Pravou chloubou kuchyní z rovinaté Hané jsou omáčky. Jde hlavně o dva typy – černou a
bílou. Černá se původně vařila z černého piva, rozinek, ořechů, perníku, bezinkových
povidel a sušených švestek. Aby byly pikantnější, přidávala se vepřová krev propláchnutá
octem. Šlo o sváteční omáčku, například k vánočnímu kaprovi nebo k drůbeži na svatbě.
Bílé omáčky vždy obsahovaly smetanu a ostrou chuť jim dodával většinou křen. K hovězímu
masu se podávaly cibulové, česnekové, jablkové, okurkové nebo houbové. Ale s masem se
podávaly jen o nedělích. Přes týden se servírovaly bez masa, většinou s knedlíkem.
Buchty, koláče, buchty, koláče
Snad každý z nás má před očima obrázek selky v hanáckém kroji, která má v rukou tác plný
koláčů a buchet. Prim hrají buchty a koláče s kynutého těsta. Ne náhodou je hlavní
hanáckou náplní mák. Toho se totiž na Hané selo velmi mnoho. Sedlák míval deset až
patnáct měřic pole osetého mákem. Byly jej dva druhy. Hanácký kvetl červeně a český bíle.

Vtip z Hané:

Ležijó tři hanáci ve stodole na seně. Najednó jeden řiká “Hoři!” Druhý na to: “Tož co, šak nás
tode nenechajó, šak nás venesó.” Třetí se jen ušklíbne a vece:”Že se vám chce furt tema hobama
mlátit.”
http://www.vseovareni.cz/magazin/hanacka-kuchyne-neni-jen-tvaruzcich/

Jídelníček na tento den krajové kuchyně:

Snídaně
martinovské loupáky, bílá káva

Oběd
chabašťová polívka s uzeným bůčkem
D – rýžová
hanácký biftek, brambory, kompot
D- přírodní vepřový řízek, bramborová kaše, kompot

Svačina
jogurt

Večeře
1. hanácké nudle s perníkem (nudle vařené v mléce)
2. hanácká pomazánka, chléb, čaj
(tvarůžky, tvaroh, koření)

9

Vycházka na město a návštěva galerie
Dne 11. dubna počasí přálo, a tak jsme si vyšli na procházku na
náměstí, kterou jsme spojili s návštěvou výstavy obrazů v Informačním
centru. Obrazy malířky Pavly Hájkové, která často
vystavuje nejen v Odrách, ale i v galerii v Třinci, ve
Studénce, na zámcích Bartošovice, Trnávka či
Klímkovice, se nám velmi líbily.
obrázky: http://www.atelierhajkova.cz/about.php

Výtvarný klub
V pondělí 15. dubna jsme se ve výtvarném klubu zabývali
keramikou. Vyráběli jsme květináče a kuličky, z kterých se
budou kompletovat zvonkohry, které nabídneme na srpnové
veselici k prodeji.

Dubnové kolo turnaje v kuželkách
Dne 18. dubna v Tančírně se uživatelé utkali v dubnovém kole
v turnaji v ruských kuželkách. Nejúspěšnějším hráčem tohoto kola byla
paní Lakomá Růžena s 39 body, druhé místo se 34 body obsadila paní
Steinová Jarmila a na třetím místě s 33 body se umístila paní Bártková
Libuše.
Výhercům blahopřejeme a všem účastníkům přejeme hodně úspěchů
do dalšího kola.
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Porada s uživateli
Dne 12. dubna se konala informační schůzka s paní ředitelkou. Uživatelé
byli informováni o finanční situaci a o akcích, které proběhly v Domově.


V současné době chybí na provoz Domovu přes 1 mil. korun. Tato částka je sice
velká, ale podobná situace je ve všech sociálních službách. Ředitelka hovořila o
konaných soutěžích, do kterých je Domov zapojen a proto přijedou 3. května z Prahy
z České alzheimerovské společnosti a zhodnotí péči na ALDě. Kapacita Domova se
zvláštním režimem je 11 míst. Před dvěma roky, jsme dostali certifikát Vážka a letos
toto ocenění musíme obhájit.



V dalším bodě paní ředitelka pozvala uživatele na 18. dubna, kdy bude v Tančírně
prodej textilu. Ředitelka připomněla uživatelům, že mohou Tančírnu využívat i
k soukromým účelům a to zejména k oslavám. V Tančírně je k dispozici kuchyňka
s vybavením, která je také k dispozici. Za pronájem účtujeme 100,- Kč.
Dále paní ředitelka hovořila o canisterapii. Do Domova jezdí pan Došek se dvěma
psy.



Následně paní ředitelka přivítala nové uživatelky Domova, paní Šímovou a paní
Fuskovou. Paní Šímová se představila a řekla o sobě pár vět. Paní Šímová je bývalá
ředitelka základní školy a nyní se věnuje vytváření výtvarných děl.



Paní ředitelka dále zopakovala všem přítomným uživatelům, že
stěžovat. Mohou tak vyjádřit své připomínky a nápady. Uživatelé
pracovníkům, rodině a také svým patronům. Klíčový pracovník by
uživatele minimálně 2x měsíčně. Patron je osoba, která by měla
bližší vztah a sledovat jeho potřeby.



V dalším bodě paní ředitelka vzpomněla na ples, který se konal na počest pana
Poulíčka Ferdinanda a byl nazván jako „Ferdinandův ples“. Pan Poulíček dříve rád
maloval, a proto dostal dort, představující paletu s barvami.



Paní ředitelka zhodnotila velikonoční výzdobu, kterou jsme měli venku a tímto by tak
chtěla poděkovat pracovníkům, kteří Domov vyzdobili.



Pan Bayer připomněl, že letos pojedeme na výlet. Paní ředitelka řekla, že jezdíme
maximálně do 70 km a hlavně tam, kde mají bezbariérový přístup.

Na závěr ředitelka poděkovala všem za účast a ukončila poradu.
Zapsala: Stoklasová Dagmar
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mají možnost si
se mohou svěřit
měl navštěvovat
mít s uživatelem

Prodej textilu
Dne 18. dubna k nám do Domova zavítali prodejci textilu a uživatelé si
tak mohli nakoupit zboží přímo v prostorách Domova.

Návštěva výstavy patchworku
V pátek 19. dubna jsme si vyšli na „dámskou“
procházku do města. Cílem naší vycházky byla
tentokrát výstava patchworku v Informačním centru.
Jedná se o 300 let starou techniku, která spočívá
v sešívání ústřižků různě barevných látek, které se
kombinují a skládají do
geometrických obrazců. Ty
se
následně
podšijí
rounem
a
podšívkou.
Vznikají tak pokrývky,
polštáře a jiné dekorativní
výrobky, které se dají uplatnit jako přehozy na postele, na křesla,
polštáře či drobné předměty pro radost.
Své výrobky na výstavě prezentovala paní Iva Chovancová,
která pořádá i kurzy pro zájemce o tuto techniku.
fotografie http://www.odry.cz/jaro-v-patchworku/gs-5907/p1=17192

Vzpomínkový dýchánek „Praní a žehlení prádla od minulosti“
24. duben přinesl slunečné počasí a tak dnešní posezení u kávy se konalo
venku. Dnešní doba přinesla lepší prací prostředky a čím dál dokonalejší pračky
na praní, které hospodyňkám usnadní práci a ušetří čas. My však zavzpomínali
na to, jak se pralo kdysi.
V rodině paní Lakomé se ložní prádlo pralo každý měsíc a osobní podle
potřeby. Po vysvléknutí ložního prádla se vybralo z rožků smetí a poté se prádlo
namočilo a zasypalo pracím prostředkem, nejlépe sodou. Soda změkčila vodu a
špína lépe pouštěla. Teprve druhý den přišla řada na samotné praní. Bylo třeba nahřát vodu a
v neckách na valše se značnou fyzickou námahou se drhlo prádlo. Vyprané prádlo se vykroutilo a
následně máchalo i v třech nádobách s čistou vodou, dokud voda nebyla zcela bez pracího prášku.
Poté se uvařil škrob, prádlo se naškrobilo a pověsilo ven. Prádlo však nesmělo přeschnout, protože
pak ho bylo nutné před žehlením nakropit. Praní prádla tenkrát zabralo celý den.
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V rodině pana Týma také prali na valše, ale později používali dřevěnou kývačku na prádlo.
Paní Červenková zavzpomínala na dobu, kdy jako mladá svobodná dívka sloužila na zámku
v Kuníně. Prádlo se tam pralo v neckách, ale pro žehlení prádla
měli na zámku ruční mandl. Prádlo však muselo být precizně
vymandlované, nesměl být na něm žádný sklad.
Pan Bayer jen připomněl, že praní prádla byla ryze ženská
záležitost a muži se něm podíleli jen přitápěním pod kotlem, aby
hospodyňky měly vodu při praní teplou.
Žehlička jak ji
známe dnes se
objevila
poprvé
v 15.
století.
Postavila se na
kamna a když se
dostatečně
nahřála, prádlo se
vyžehlilo. Později
měla žehlička plochu na rozpálené dřevěné uhlí.
Přinesli jsme starou žehličku a valchu a vše si
názorně připomněli. Po práci jsme si zazpívali a
uživatelé se rozešli na oběd.

Domov byl přihlášen do soutěže „Senior centrum roku 2012“.
Umístili jsme se mezi 10-ti nejlepšími Domovy se zvláštním režimem. I když jsme cenu
neobdrželi, určitě nás nominace potěšila a příští rok se pokusíme cenu získat.
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Vycházka do města a návštěva výstavy
Jarní sluníčko nás láká ven a tak jsme si 25.
dubna vyšli opět na náměstí na procházku.
Tentokrát nám Informační centrum nabídlo expozici
dřevěných soch řezbáře z Klokočůvku.
Pan Petr Kučerka vyrábí dřevěné včelí úly,
kukačkové hodiny či obrazy na stěny. Jedno z jeho
děl
si
můžete

prohlédnout u vlakového nádraží v Odrách, kde
museli z důvodu bezpečnosti pokácet dva
stromy a kmen jednoho z nich byl využit k
dřevořezbě propagující Odersko.
Procházku jsme zakončili zmrzlinou, která
v tomto slunečném dni přišla vhod.

Canisterapie
Dne 30. dubna a 26. června přišel
potěšit uživatele našeho Domova pan Došek se
svými psy. Kontakt se psem naši uživatelé vnímají
především jako příjemné rozptýlení, někteří však
využívají relaxační a rehabilitační polohování. Tato
terapie je v našem Domově velmi oblíbená a naši
uživatelé se na ni vždy těší.

„Není lepšího psychiatra na světě než štěně olizující
tvou tvář.“
Ben Williams

3. května 2013 proběhl v Domově se zvláštním režimem audit odborníků
z České alzheimerovské společnosti a platnost certifikátu „Vážka“ byla
na dalších 18 měsíců prodloužena.
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Dne 14. května jsme pro nás kuchařky připravily
„DEN KRAJOVÉ KUCHYNĚ“
Královéhradecko
Královéhradecký kraj leží v severovýchodní části Čech.
Hranici kraje tvoří z více než jedné třetiny státní hranice s
Polskem v délce asi 208 km
Na severu a severovýchodě se rozkládají pohoří
Krkonoše a Orlické hory, které na jihu a jihozápadě
přecházejí do úrodné Polabské nížiny. Obě pohoří od
sebe odděluje Broumovský výběžek, geologicky i
horopisně pestrý, který byl kdysi plochou pánví mezi
dvěma pohořími a kde příroda vytvořila rozsáhlá skalní města. Jsou to Teplické a
Adršpašské skály, Broumovské stěny, Křížový vrch a Ostaš. Nejvyšším vrcholem kraje je
Sněžka (1 602 m n. m.) v Krkonoších, která je zároveň nejvyšší horou České republiky.
Nejníže položeným bodem je hladina Cidliny na
území okresu Hradec Králové v nadmořské
výšce 202 m.
Národní přírodní památka Babiččino údolí,
jehož pojmenování je odvozeno z názvu knihy
Babička od Boženy Němcové, propojuje na
ploše více než tří set hektarů cenné přírodní
prvky s citlivým zásahem člověka. V údolí se
nacházejí stavby a místa známé z knihy –
empírový zámek Ratibořice, Staré bělidlo,
Panský mlýn i nechvalně proslulý Viktorčin
splav.
Území s krásnou přírodou nedaleko hlavního města Prahy se již po polovině 19. století stalo
oblíbeným letoviskem české literární, umělecké a intelektuální smetánky. Byly to právě
osobnosti českého kulturního
života, které zde hledaly
inspiraci a cítily se zde doslova
jako v ráji. Jejich vlastní
pojmenování Český ráj se vžilo
do povědomí lidí natolik, že je
dnes oficiálním názvem celé
turistické oblasti, která nabízí
pestrou
škálu
přírodních
zajímavostí,
stavebních
památek
a
děl
lidové
architektury.
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Harmonickou krajinu tohoto pomyslného ráje charakterizují rozmanitá pískovcová skalní
města s bory, lesy, hluboká údolí potoků, říčky, rybníky, louky, malebné vesničky, množství
hradů a zámků.
Vydáte-li se prozkoumávat kraj dále, například do Kladského pomezí, neopomeňte okusit
pro zdejší region bezpochyby nejznámější Pavlišovský řízek. Svůj název dostal podle
vesnice Pavlišov, kterou najdete nedaleko Náchoda. Jedná se o klasický smažený řízek s
houskovým knedlíkem a kyselým zelím. Na jídelním lístku ho najdete také pod názvem
Pavlišovák v okolí Úpice jako Úpický řízek.
Krkonošské sejkory
Jedná se o krajový druh bramboráků, který je velmi oblíbený
na různých
krkonošských
slavnostech a
jarmarcích, které se
pekly přímo na plotně.
V minulosti byly velmi
častým pokrmem i u chudších vrstev, protože obsahují
suroviny, které byly k dostání téměř v každé
domácnosti.
Muzikanti
Jedná se o bramborové placičky pečené ve tvaru čtverečků. Posypané cukrem a skořicí
mohou mít i sladkou variantu.
http://www.kralovehradeckyregion.cz/

Jídelní lístek pro tento den krajové kuchyně:
Snídaně
loupáky, bílá káva

Oběd
polévka hnědá s osmaženou krupicí
Pavlišovský řízek (smažený řízek), zelí, knedlík
D – vepřový přírodní plátek, houskový knedlík, čínské zelí

Svačina
domácí smetanový krém

Večeře
1. Toč z Máslojed, červená řepa
2. cibulová polévka se sýrem. rohlík
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Výtvarný klub - 6. května
V dnešním výtvarném klubu jsme opět vytvářeli
keramiku. Uživatelé si tuto výtvarnou techniku oblíbili
a na jejich výtvorech bylo vidět, že je práce s hlínou
těší.

Květnové kuželky
Ve středu 15. května se v Tančírně konalo další kolo celoročního turnaje
v ruských kuželkách.
V tomto kole se nejvíce dařilo Káňovi Lumírovi, který s 37 body obsadil 1.
místo. Na 2. místě se umístila paní Lakomá Růžena s 35 body a na 3. místě
se umístil pan Poulíček Ferdinand s 34. body.
Vítězům blahopřejeme a přejeme všem hráčům úspěchy v dalších kolech.

Návštěva výstavy výtvarných výkresů
V pátek 17. května jsme se vydali na náměstí do Městské galerie v Odrách na
„Výstavu výtvarných výkresů“ u příležitosti 60. výročí založení Střední školy Odry. Škola byla
založena v roce 1953 a vyučovaly se tady obory jako zedník, tesař, kamnář, obkladač,
kominík a plno dalších profesí. Po shlédnutí výstavy jsme se přesunuli na lavičky na
náměstí, kde jsme se osvěžili zmrzlinou.

Květnové vaření
Ve čtvrtek 23. května jsme se pustili do
smažení jablečných lívanců.
Oloupali jsme a nastrouhali jablka, přidali
mouku, vejce, cukr a sůl a vytvořili těsto.
Z těsta jsme nasmažili spoustu lívanců, které
jsme hned s chutí snědli.

17

Jarní zájezd
V pátek 24. května v 8,30 h jsme vyrazili navštívit
Zemědělské družstvo a. s. v Luboměři. V družstvu se
nás ujal předseda pan Josef Stoklas a místopředseda
ing. Alois Mik a společně nás provedli družstvem,
podívali jsme se do kravína
a
seznámili se
zajímavostmi z chovu krav. Na cestu jsme dostali darem
jogurty.
Poté jsme jeli do Klokočůvku k poutnímu místu Maria
Skála. Zde, ve skalní sluji, ze které vyvěrá pramen pitné
vody, se nachází kamenný oltář se sochou Panny Marie.
K poutnímu místu se vztahuje řada legend a pověstí.
Podle pověsti zde byl za dob Švédských válek
zázračně uzdraven na smrt raněný voják vodou
vytékající ze skály. Tato zpráva se brzy roznesla.
Mlynář ze Spálova ke skále umístil obraz Panny
Marie. Po vystavění kostela ve Spálově byl obraz
přenesen na oltář. Několikrát obraz záhadně
zmizel i ze zamčeného kostela a vždy byl nalezen
ve skále na původním místě. Původní obraz Panny
Marie byl před 100 lety nahrazen kamennou
sochou P. Marie s Ježíškem v náručí, kterou dala
udělat v obci Gurawa v Haliči (dnešní Polsko) u
tamního kamenosochaře majitelka hostince Marie
Futschiková roz. Bössová, a jež stojí podnes na
oltáři v jeskyni.
Zde jsme si opekli párky a
pochutnali si na nich. Zpátky jsme se
vraceli v odpoledních hodinách unaveni,
ale spokojeni, protože všem se výlet líbil.
http://www.farnost-spalov.cz/poutni-misto-mariastein/
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Pověst

Obraz nahradila socha Panny Marie

/Pověsti oderské, spálovské a potštátské/
Jiřina a Jaromír Poláškovi
Původní obraz Panny Marie, působením povětrnosti zničený,
nechala před sto lety nahradit majitelka sousedního hostince Marie
Futschiková, rozená Bössová. Namísto obrazu tehdy objednala
v haličské obci Gurawa sochu Panny Marie s Ježíškem v náručí,
která dodnes stojí na zděném oltáři v jeskyni. Protože v té době,
na konci osmdesátých let předminulého století, ještě nebyla
dostavěna železnice ze Suchdolu do Budišova, museli v Suchdole
sochu přeložit na selský povoz. Když u Klokočůvku přejížděli
kamenitý brod, otřesy vozu způsobily odlomení hlavy na soše
Panny Marie. Tak pak musela být nejprve opravena, než ji umístili
na novém oltáři ve skalním výklenku. Po druhé světové válce
tradice každoročních poutí k Panně Marii ve skále byla násilně
přerušena. Teprve po roce 1990 došlo k obnově slavné tradice
Skály Panny Marie v údolí řeky Odry pod Spálovem.
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Náš Domov navštívila Halina Pawlovská
V úterý 28. května navštívila již
poněkolikáté náš Domov paní Halina
Pawlovská, kterou si určitě mnozí z vás
pamatují
z televizních
pořadů.
Moderovala cestopisný pořad Zanzibar
a talk-show Banánové rybičky, za
kterou dvakrát obdržela televizní
ocenění TýTý za pořad roku. V roce
1994 dostala Českého lva za nejlepší
scénář za film Díky za každé nové
ráno, ve kterém hlavní roli Olgy
ztvárnila Ivana Chýlková.
Někteří z našich uživatelů měli
možnost
se
s touto
známou
moderátorkou a spisovatelkou vyfotit.

Takto Halinu namaloval před několika lety náš uživatel
pan Poulíček, který v únoru oslavil 100. narozeniny:
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Besídka mateřské školy
Dne 11. června přijely potěšit naše uživatele děti z mateřské školy v Jakubčovicích nad
Odrou. Pod vedením svých učitelek si připravily pro nás pásmo písniček, básniček a tanců.
Představení se všem přítomným uživatelům moc líbilo a odměnili děti velkým potleskem.

14. 6. - Kácení máje
V lidové tradici bývá počátek května spojen
se stavěním májek. Obyčej stavění májek je
velmi starý a znají ho po celé Evropě. Možná
je to pozůstatek prastarých jarních slavností,
kdy strom představoval strážného ducha obce.
Máje stávaly ve vsích do svatodušních svátků,
někdy až do léta. Se stavěním májek nebo
v den kácení máje se pořádaly taneční zábavy.
Předcházela jim většinou obchůzka s hudbou
a výskotem po domech, před nimiž stály
májky.
V letošním roce nás počasí stále trýznilo
chladem a zataženou oblohou a tak tradiční
akci „Kácení májky“ jsme odložili až na úterý
14. června. Sešli jsme se na venkovním
prostranstvím před Domečkem, abychom se
pobavili a zpříjemnili
si odpoledne.
K občerstvení se podávala káva, víno a
zákusky a abychom jen nemlsali, dodali jsme
tělu i pár vitamínů v podobě melounu.
Nakonec jsme za přítomnosti všech zúčastněných májku pokáceli. Všichni si tohle
odpoledne příjemně užili a dobře se pobavili.
21

V květnu náš Selský dvůr obohatil model krávy, zakoupený ze sponzorských darů.
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Rádi bychom Vám připomněli, že
můžete využívat hřiště, kde je různé
nářadí, na kterém si můžete procvičit
a protáhnout svaly.
Dále se pak můžete potěšit našimi
kozami, jezírkem se želvami a
s dalšími domovskými zvířaty.
Zvířata v Domově:

Dareček paní Istelové

osmáci

kočka Míca pana Krnáče se slepicemi
23

Červnové kuželky
Ve čtvrtek 27. června se odehrálo v Tančírně již 6. kolo letošního
turnaje v ruských kuželkách. V tomto kole byl nejúspěšnější pan Lumír Káňa
s 39 body, druhé místo patří panu Poulíčkovi Ferdinandovi, který získal 36
bodů a třetí místo obsadila paní Lukašíková Anna s 34 body.
V průběžném pořadí od začátku roku se nejlépe daří panu Káňovi Lumírovi,
který dosud získal 219 bodů, hned za ním s počtem 212 body je pan Poulíček Ferdinand a
v těsném závěsu se drží paní Bártková Libuše s 211 body.
Přejeme všem soutěžícím hodně štěstí a pevnou ruku v dalších kolech.

Luštěte s námi

Tajenku najdete na straně 30.

24

Istelová Eliška
6. 4. 1935 – 78 let

Mikušková Františka
18. 4. 1937 – 76 let

Kliment Jan
20. 4. 1944 – 69 let
25

Narozeniny v květnu oslavili

Červenková Markéta
25. 5. 1917 – 96 let

Šumská Anna
30. 5. 1955 – 58 let
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Narozeniny v červnu oslavil
Duchoň Ladislav
1. 6. 1926 – 87 let

Včelná Anna
18. 6. 1926 – 87 let

Lakomá Růžena
20. 6. 1932 – 81 let

Všem oslavencům
blahopřejeme !!!
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Ekonomické údaje
Investice, nákup DDHM v tomto čtvrtletí:
model krávy 10.093,-Kč ze sponzorských darů
počítač
11.947,-Kč
myčka
20.056,-Kč

Selský dvůr
kancelář ředitelky
Stará kuchyň

Opravy:
oprava vířivky
oprava pračky
oprava lednice
oprava mandlu
oprava bojleru
oprava myčky

2.481,- Kč
5.555,- Kč
3.981,- Kč
3.364,- Kč
7.247,- Kč
3.120,- Kč

Pohled ze zpětných vazeb na náš Domov od stážistů, odborníků, návštěvníků,
studentů a příbuzných
Alexandra Gřešová, Domov Slunovrat Ostrava, stáž: „ Zařízení působí velmi klidným a
útulným rodinným prostředím. Personál zařízení působí příjemně, mile a je komunikativní,
ochotný vše vysvětlit a ukázat. Velmi oceňuji možnost osobní zkušenosti a předání
praktických poznatků.“
Tereza Špundová, praktikantka: „V domově je příjemná atmosféra díky pěknému a
novému vybavení jak uvnitř budov, tak i venku na zahradě. Vzhledem k tomu, že jsou všichni
milí a příjemní, je tady i příjemná atmosféra. Nejvíce se mi líbil dobrý kolektiv pracovníků i
jejich přístup k uživatelům domova.“
Šárka Křenková, vnučka pana Josefa Křenka:
„Vážená paní ředitelko,
buďte tak laskavá a poděkujte mým jménem všem zaměstnancům, kteří se vstřícně a
pečlivě starali o mého dědečka, pana Josefa Křenka.
Děkuji mnohokrát a přeji mnoho úspěchů a sil ve vaší nelehké práci.“
rodina paní Věry Janurové:
„Vážená paní ředitelko,
chtěli bychom Vám tímto dopisem poděkovat za obětavou práci a péči o naši maminku,
paní Věru Janurovou. Vaše nelehká práce jí velmi usnadnila život při nemoci, kterou trpěla.
Zároveň děkujeme sestrám a veškerému personálu, který se pečlivě a lidsky staral o naši
maminku a dokázal pro ni vytvořit domácí prostředí a atmosféru. Vážíme si vašeho povolání,
které vyžaduje velké fyzické a psychické síly. Díky naší mamince jsme poznali společnost
skvělých lidí, kteří zůstanou v našich vzpomínkách na poslední měsíce jejího života.“
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A na co se můžete těšit v příštích dnech?
11. 7. – vystoupení souboru z divadla Slunečnice
13. 8. – přednáška „Zvířata v Africe“
15. 8. – Srpnová veselice
29. 8. – výstava patchworku v informačním centru
Samozřejmě se budou konat mše, čtení z tisku, výtvarný klub, klub vaření, trénování paměti,
další kola turnaje v ruských kuželkách, stolní hry, zpívání s Anežkou, vycházky do města,
cvičení s overbalem a jiné.

Cvičení s overballem
Cvičení s overballem probíhá každé úterý dopoledne v Jídelně na Vile. Při cvičení
uživatelé sedí a používají různé pomůcky – overbally, kelímky, plachtu, malé míčky.
Cvičení je prokládáno zpěvem, tréninkem paměti a četbou z denního tisku.
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Okénko vaší Miroslavy
Vážení přátelé,
v létě Vás budou obcházet sociální pracovnice Bc. Vašutová Renáta a
Bc. Stoklasová Dagmar s dotazníčky, ve kterých budou zjišťovat spokojenost
s našimi službami.
Děkuji předem za váš čas a otevřenost vašich odpovědí.
Dne 15. srpna v 15,30 h Vás srdečně zvu na již tradiční „Srpnovou veselici“.
Hudba, stany a stánky jsou již zajištěny a teď jen ať nám vyjde počasí!

Přeji Vám krásné letní dny
Vaše Miroslava Ch.
Tajenka: ...chytrý musí vymýšlet.

Redaktor: Vyrubalíková Monika
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