A tak tu žijeme …
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Vážení uživatelé,
na stromech zlátne listí a chodníky po měsících sucha konečně zkrápí déšť. Podzim se již hlásí tvrdě o
slovo. Vysokých teplot se již v nejbližší době nejspíš nedočkáme. Pojďte se tedy zahřát alespoň
vzpomínkami na léto, které přináší náš časopis. V tomto čísle připomeneme návštěvu velvyslankyně
ČLR, zahradní slavnost, přednášku o Africe, zájezd do Klokočova a spoustu dalších. Nezapomeňte
vyluštit soutěžní křížovku na zadní straně! Pokud vás vylosujeme, můžete vyhrát dárkový balíček.
Vaše redakce

Seznamte se…
V našem kolektivu jsme se rozloučili s paní Janou Bártovou a přivítali jsme novou pracovnici paní Petru
Ondrušákovou.

Ondrušáková Petra
Petra nastoupila do našeho Domova 17. srpna jako pracovník sociálních
služeb. Doposud pracovala jako prodavačka a jako dělnice ve firmě
MediGlobe s.r.o. Práci, kterou u nás vykonává, je pro ni nová.
Jak se jí u nás líbí?
„Práce v Domově se mi líbí a zatím jsem spokojená“.

Když červenec pěkně
hřeje, o vánocích se
zima skvěje.
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Vycházka do města
Čtvrteční dopoledne 2. července využíváme pěkného slunečného
dopoledne a jdeme se projít do města. Procházíme udržovaným parkem
obehnaného hradbami, který je součástí areálu farního kostela sv.
Bartoloměje. První písemné zmínky o tomto kostele pocházejí již z roku
1373. Původně se jednalo o celodřevěnou stavbu, později došlo k výstavbě
gotického presbytáře a zděné hlavní
lodi. Podobu takovou, jakou známe
dnes, získal až v roce 1795. Areál
kostela spolu s měšťanskými domy
jsou součástí památkové zóny našeho
města. Procházíme kolem domů,
které jsou údajně nejstarší, a to domy
č. p. 55 a 22, které bývaly zájezdními
hostinci. Je teplo, a tak si v jednom
z nich kupujeme zmrzlinu. Na místě,
kde dnes stojí kašna, stávala stará
radnice, která byla zbourána v roce
1863 z důvodu dopravní přístupnosti. Dnes tu kolem kašny stromy tvoří
příjemný stín. Lížeme zmrzlinu a užíváme si letního dne.

K našemu městu se váže několik pověstí a jednu z nich vám přinášíme:

Víno ve studánce
Před mnoha lety žil v Odrách jeden chudobný chalupník,
vdovec s jedinou dcerou. Jeho dcera byla šumná a dobrá
děvucha. Stalo se, že její otec před Vánocemi těžce onemocněl.
Ošetřovala ho, jak uměla, vařila mu byliny, dávala obklady, ale
všechno marně. Na Štědrý den se už chystal vypustit duši. Tu si
děvucha vzpomněla, že se vypravuje, jak se o štědrovečerní
půlnoci mění voda ve studánkách ve víno, které zázračně
uzdravuje všechny nemoci. Vzala džbánek a spěchala ke
studánce, která byla za jejich chalupou. Přišla tam o půlnoci. Na
oderském kostele začaly hodiny odbíjet půlnoc, když se sklonila
nad studánkou a řekla: „Nabírám tě, zlaté víno, v tuto svatou noc.
Uzdrav, víno, mého otce, vím, že máš tu moc!“ A ponořila
džbánek do studánky, nabrala trochu vína a spěchala zpátky. Otec uvěřil, že mu přinesla zázračné víno a s chutí
se napil. Jeho podivení, nemoc pominula, vyskočil z lůžka dočista zdravý. Děkovali Bohu, že se do jejich chalupy
zázračně navrátilo štěstí.
O svém uzdravení chalupník vykládal po celých Odrách, až se to doneslo k uším jednomu budižkničemovi a
ochmelkovi, který se zaradoval, jak by snadno přišel k vínu. Musel počkat na příští Vánoce, ale dočkal se. Na
Štědrý den spěchal ke studánce, přiklekl a začal pít. Samé víno, jen se na jazyku rozplývalo. Vyzunkl ho skoro
džbánek, když tu se víno zase změnilo ve vodu a pacholek, jak se stačil nachmelit, spadl po hlavě do studánky.
Měl štěstí, že se dočista neutopil. Pořádně se nachladil a skoro tři neděle ležel v posteli.
zdroj: Pověsti oderské, spálovské a potštátské
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Mistr Jan Hus
Každý 6. červenec slavíme svátek „Den upálení mistra Jana Husa“. Ten letošní je o to významnější, že se jedná
o 600. výročí dne, kdy kostnický koncil odsoudil mistra Jana Husa k upálení. A co se vlastně tenkrát stalo?
Po králi uherském se Zikmund Lucemburský stane i králem
římským a chce působit jako sjednotitel církve. Donutí papeže
Jana XXIII., aby svolal koncil, který má zvolit jediného papeže.
Zikmund hodlá také řešit vleklé potíže s kacířskými
myšlenkami v Čechách a pozve na koncil i mistra Jana Husa.
Hus váhá, ale pozvání přijme. Rád by při veřejném slyšení
obhájil před celou církví své názory. Od pražského inkvizitora
si obstará potvrzení, že je dobrým křesťanem. Po delším
přemlouvání souhlasí i arcibiskup pražský Konrád z Vechty a
písemně potvrdí, že bludy nekáže. Mistr si pro koncil
připravuje řeč. Přesto v hloubi duše cítí, že se domů už nikdy
nevrátí.
Ve čtvrtek 11. října 1414 vyjíždí Jan Hus z Krakovce a společně se 30 jezdci a dvěma vozy. Má slíbený glejt od
Zikmunda Lucemburského, který mu má zaručit na cestě tam i zpět ochranu šlechticů, radních měst a
představitelů vesnic. Glejt se ale nevztahuje na
duchovní a už vůbec Husa nechrání před pravomocí
církevních soudů. Doprovází ho Václav z Dubé a Jan
z Chlumu v žoldnéřských službách krále Zikmunda.
Průvod projíždí Bavorskem a Jan na každé zastávce
debatuje s místními knězi a měšťany. V sobotu 3.
listopadu přijíždějí do Kostnice na břehu Bodamského
jezera. Kostnice je plná duchovních a mezi nimi jsou i
Husovi hlavní nepřátelé Štěpán z Pálče a papežův
Kostnice
právník Michal de Causis. Nechají přibít na dveře
katedrály vyhlášku, že se dostavil zatvrzelý český kacíř.
Husovi průvodci mají o Jana Husa obavy a požádají papeže, aby českému kazateli zajistil bezpečí. Ten je naoko
uchlácholí, ale nic nepodnikne.
V Kostnici Hus odmítá nařčení z bludů, ale přijíždějí další jeho odpůrci a o Husovi se začnou šířit pomluvy.
Proslýchá se, že se koncilu bojí a pokouší se uprchnout. Už 4. prosince ustaví Jan Papež XXIII. komisi, která má
Husa odsoudit. O dva dny později je na jeho příkaz Hus dopraven do věže dominikánského kláštera u
Bodamského jezera, kde ho uvězní jako těžkého zločince. Mistr se trápí horečkou v mrazivé kobce. Trápí ho
bolest zubů, střeva a má hlad. Přesto píše své úvahy a dopisy přátelům v Kostnici i v Praze.
Dne 25. března Husa převezou z kláštera do věže hradu Gottlieben. Tady ho v květnu navštíví komise
hodnostářů, aby ho znovu vyslechla. Hus je opět neoblomný, ale s ohledem na přání krále Zikmunda a petici
Husových příznivců doporučí komisaři veřejné slyšení. Počátkem června je Mistr dopraven z hradu do sklepení
františkánského kláštera v Kostnici a vězni, vyčerpanému nemocemi, je poskytnuto v klášterní jídelně první
veřejné slyšení. Hus se brání všem osočením a pokouší se rozvíjet vlastní teze. Marně. Další den se opět čte
vykonstruovaná žaloba. Žalobci Jana často umlčují a překřikují. Na posledním slyšení jsou čteny sporné části
z Husových spisů, kde cituje Jana Viklefa. Hus zopakuje jeho tvrzení, že „papež, biskup či prelát, pokud žije ve
smrtelném hříchu, není papežem, biskupem a prelátem“. A dodá: „Ani král ve smrtelném hříchu není králem.“
Tím rozhořčí i přítomného krále Zikmunda. Kardinálové hledají smířlivější cestu a nabídnou Husovi, aby odvolal
omezený počet článků ve svých spisech. „Nechci odpřisáhnout články přiřčené mi falešnými svědky, protože tím
bych přiznal, že jsem zastával bludy“, vysvětluje svou poznanou pravdu, za kterou je ochoten zemřít. Ráno 6.
července se koncil shromáždí v kostnické katedrále na mši. Po ní přivezou v okovech Jana Husa a naposledy ho
vyzvou, aby odvolal bludy a zachránil si život. „Neodvolám!“ prohlásí pevným hlasem.
zdroj: časopis Epocha
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Výtvarný klub
14. a 21. července spolu
glazujeme a kompletujeme
vypálené výrobky z naší
keramické dílny. Pro letošní slavnost jsme
připravili kromě tradičních zvonkoher také
zvonky, koule, misky a krásně tvarované
hrnečky.

Turnaj v ruských kuželkách
Ve čtvrtek 16. července jsme odstartovali 7. kolo celoročního turnaje v ruských kuželkách. Tohoto
kola se zúčastnilo 15 aktivních hráčů. Pro všechny to byl velmi úspěšný den, neboť téměř všichni
nahráli přes třicet bodů. Přesto někteří si vedli ještě
lépe a zamíchali pořadím. Na třetím místě s počtem 37 bodů se
umístila paní Bártková Libuše. Druhé místo obsadila paní
Havlíčková Zdeňka s 42 body a první místo tentokrát patřilo paní
Válkové Elišce, která v tomto kole získala 44 bodů. Výherkyním
blahopřejeme a všem soutěžícím přejeme hodně štěstí v dalších
kolech.
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Návštěva velvyslankyně ČLR
V úterý 30. července jsme měli další příležitost přivítat
v našem Domově významného hosta, a to velvyslankyni
Čínské lidové republiky paní Ma Keqing. Při cestě po
Moravskoslezském kraji paní Velvyslankyni zajímalo, jak
se náš stát umí postarat o seniory a hejtman Ing.
Miroslav Novák navrhl k návštěvě právě naše zařízení. Na
návštěvu její excelence jsme se velmi těšili a připravili pro
tuto příležitost pohoštění v Tančírně.

Setkání proběhlo ve velmi příjemné atmosféře. Hosté za
doprovodu naší paní ředitelky prohlédli naše zařízení
včetně konferenční místnosti Albert a nové smyslové
zahrady (skleníku). Během této prohlídky paní
velvyslankyně shlédla cvičení seniorek s šátky a byla
informována, jak náš Domov funguje. Poté se už hosté
přivítali s našimi seniory a zaměstnanci v Tančírně. Její

excelence předala paní ředitelce dárečky pro naše
uživatele, a to digitální fotorámeček a tlakoměry, dvě
plyšové pandy a takzvané čínské štěstí. Ani pan
hejtman nepřijel s prázdnou. Paní ředitelka od něj
převzala balíčky s čaji a nutričními nápoji.
Na oplátku jsme hosty potěšili naším robotickým

tuleněm Ivem. Radost panu hejtmanovi udělal i psík paní
Istelové Darek, který si toho dne dostatečně užil mazlení
a drbání.
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Pár informací o Číně:
Čínská lidová republika (Čung-chua žen-min kungche-kuo) je nejlidnatějším státem naší planety. Počet
jejích obyvatel již dalece přesáhl jednu miliardu.
Čína, z historie známá jako „Říše středu“, na svém
území skrývá množství kulturních památek, jako je
například Velká čínská zeď, pekingské Zakázané
město nebo terakotová armáda. Dynamický rozvoj
současné Číny se projevuje především v extenzivním
růstu jejích metropolí, z nichž největšími jsou
Šanghaj a Peking. Čína je však rovněž zemí
přírodních krás, vždyť v oblasti Tibet, na hranicích s
Nepálem, se tyčí nejvyšší hora světa Mount Everest.
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Je 29. července a naši republiku už několik dnů sužují
vedra. Rtuť teploměru odpoledne stoupá k 38°C a
příroda už si ani nevzpomene, jak vypadá déšť. Alespoň
dopoledne se dá venku vydržet a tak sedíme ve stínu
před Domkem s nohama v lavoře a povídáme si o tom,
jak jsme za mlada trávili léto.

Výtvarný klub

Veselice se kvapem blíží a my 6. a 12. srpna finišujeme s konečnými
úpravami našich výrobků. Naše uživatelky, které se podílejí na výrobě
keramiky jsou velice šikovné a je vidět, že je práce s keramickou hlínou
baví. Určitě to ocení i hosté srpnové veselice a nějaký výrobek si koupí.

Cvičení na Klepárně
V pondělí jsme se sešli na Klepárně, abychom si
společně zacvičili. Toto cvičení probíhá na židlích a jsou při
něm využívány nejrůznější pomůcky. Zároveň při něm
procvičujeme paměť společným vzpomínáním a hrami.
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Srpnová veselice

Citát

Neštěstí mne naučilo poskytnout pomoc
nešťastným.
Publius Vergilius Maro
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Výstava obrazů
V pátek 21. srpna jsme opět vyrazili do
ulic. Cílem dnešní procházky byla galerie
místního Informačního centra. Ve zdejších
prostorách galerie se konala výstava obrazů a
grafik akademického malíře Zdeňka Valcháře.
Prohlédli jsme si tvorbu moravského malíře, při
níž se inspiroval řekou Odrou a jejím okolím a
křesťanskou tématikou. Poté jsme se zastavili na
zmrzlinu a zamířili k Domovu.

Canisterapie
24. srpna zavítal do našeho Domova pan Došek se
svými fenkami Britou a Dinou. Všichni uživatelé se vždy
na jeho návštěvu těší. Rádi se s Britou a Dinou mazlí a
uživají si polohování, kdy na sebe nechají působit psí
teplo. Během své návštěvy pan Došek vyprávěl, o nové
fence Madle. Madlu nám však představí až po
dvouměsíčním výcviku, kdy se fenka naučí vše, co by
takový terapeutický pes měl zvládat. Ivanka Voldánová si
při této příležitosti vzpomněla na svého psíka Míšu,
kterak jí snědl čokoládu, nebo jak ho celá ves hledala,
když se zatoulal. Nakonec darovala panu Doškovi pro
speciální školy a ústavy pro děti háčkované andílky,
aby mohly zdobit jejich vánoční stromečky.
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Turnaj v ruských kuželkách
27. srpna jsme na Tančírně odehráli další kolo turnaje v ruských kuželkách. Potěšilo nás, že se tohoto kola
zúčastnilo nejvíce aktivních hráčů od začátku roku. A jak se jim tentokrát vedlo? Třetí místo obsadily hned čtyři
dámy, a to: Bártková Libuše, Lukašíková Anna, Horáková Ilsa a Válková Eliška. Všechny tyto dámy nahrály 35
bodů. Druhé místo obsadil pan Grich Valentín se 37 body a vítězem dnešního kola se stala paní Havlíčková, která
nahrála 44 bodů. Vítězům blahopřejeme a všem hráčům přejeme hodně úspěchů v dalších kolech.

Pranostika na srpen
Když fouká v srpnu severák,
bude dlouho pěkně pak.

pobavilo mě
"Co se všechno člověk naučí od dětí“
1. Brzdová kapalina smíchaná se Savem vytváří kouř - spousty kouře...
2. Šestileté dítě dokáže křemenem založit oheň i přesto, že dospělý tvrdí, že je to možné pouze ve
filmu.
3. Lupou lze rozdělat oheň dokonce i za zamračeného dne.
4. Dříve než zapneš troubu, podívej se dovnitř.
5. Umělohmotné hračky nemají rády trouby.
6. Hasiči nikdy nepřijedou dříve než za 5 minut.
7. Lego je schopno projít zažívacím traktem čtyřletého dítěte.
8. Duplo (obdobná stavebnice s většími dílky) toho schopno není.
9. Slova jako plastelína a mikrovlnná trouba by nikdy neměla být vyslovena ve stejné větě.
10. Videopřehrávač nevyhazuje sendviče s nugetou.
11. Z pytlů do koše nelze vyrobit kvalitní padáky.
12. Kuličky v nádrži auta způsobují za jízdy spoustu hluku...
13. Odstřeďovací režim automatické pračky nezpůsobí žížalám točení hlavy.
14. Avšak kočkám ano.
15. Ticho vždy neznamená - není třeba si dělat starosti.
16. Vodní dvojlůžko obsahuje tolik kapaliny, že stačí na vytopení 60 m2 bytu do hloubky 10 cm.
17. Když postříkáte chuchvalce prachu lakem na vlasy a přejíždíte přes ně na kolečkových bruslích,
můžou se vznítit.
18. Hlas tříletého chlapečka je pronikavější než hlasy dvou stovek dospělých v narvané restauraci.
19. Když uslyšíte spláchnutí záchodu a slovo "jejda", už je pozdě.
Také zjistíte, že
20. 80% žen tyto informace rozešle většině svých známých, ať už mají děti nebo ne.
21. 80% mužů po přečtení půjde zkusit smíchat brzdovou kapalinu se Savem.
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WILD AFRIKA
9. září navštívili náš domov pracovníci nadačního fondu Wild Afrika Save African
animals. Díky jejich poutavému vyprávění se uživatelé mohli přenést do horské pralesa
národního parku Kahuzi-Biega ve východní Africe, na hranici Rwandy, Konga a Ugandy.
Park je jedním z posledních útočišť vzácného druhu goril, kterých tu zůstalo asi 600 kusů. V důsledku zbývající
populace byl park v roce 1980 zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Je velmi pravděpodobné, že za
jejich úbytek mohla velkou měrou nedávná válka v regionu. Přednáška byla doplněna promítáním diapozitivů.
Park Kahuzi-Beiga
Park byl pojmenován podle dvou nejvyšších vrcholů (vyhaslých sopek), které se v něm nacházejí: Kahuzi (3308
m) a Biega (2790 m) a zaujímá rozlohu 6000 km2. Ten hlavní důvod pro jeho založení v roce 1970 byla ochrana
populace goril. Žijí tu čtyři poddruhy goril, a to: gorila východní neboli Grauerova (Gorilla beringei graueri), gorila
západní (Gorilla gorila gorila), gorila horská (Gorilla beringei beringei) a nejméně známý poddruh gorila
nigerijská (Gorilla gorila diehli). Kromě toho tu z velkých primátu žijí i šimpanzi (Pan troglodytes) a méně známí
bonobové (Pan paniscus). Gorily jsou naši blízcí příbuzní – sdílíme s nimi až 99% DNA.

V poslední době v této oblasti začala fungovat „gorilí turistika“. Státy
si začaly uvědomovat, co mohou ztratit a naopak získat a začaly
efektivně gorily chránit jako svůj „dolarový příjem“.
Jednu takovou výpravu za gorilami popisuje Monika Hrdinová:
(http://www.obrazkyzcest.cz/clanek/kongo-demokraticka-republika-kongo/gorily)

„O půl jedenácté vyjíždíme džípem z Tchivangy, centrály parku. V džípu s námi jede několik rangerů a
kalašnikovů, jejich hlavně míří do stropu. Cesta vede lesem, je samý výmol a kámen. Ve voze to s námi
poskakuje, až se člověk neubrání myšlence, jestli jsou ty zbraně skutečně zajištěny… Jízda však trvá jen 10
minut a vystupujeme. Instrukce, jak se mám v přítomnosti goril chovat, nás poslouchá celkem sedm turistů:
dodržovat od nich vzdálenost minimálně 7 metrů, nefotit s bleskem, žádné prudké pohyby, mluvit potichu,
nedívat se samci do očí…. Návštěva u goril bude trvat jednu hodinu, vše je nám jasné, vyrážíme – teď už
pěšky. Hustým lesem nevede žádná stezka. Ranger a průvodce před námi prosekává hustý porost mačetou.
Pěšky ke gorilám horským to trvá minimálně hodinu, ale někdy také 5 hodin, podle skupiny, kterou vám
vedení parku přidělí. A snadný ten pochod rozhodně není – jsou to přece gorily horské. Na místě je již několik
stopařů. Odkládáme batohy. Pomalu následujeme průvodce a po pár metrech prožíváme první setkání:
Chimanuka leží uprostřed mýtiny a láskyplně se naklání nad jednou ze svých družek. Naše přítomnost ho
vůbec neznervózňuje. Naopak. Mám pocit, jako by rozuměl, jak je pro něj a jeho rodinu důležité, že jsme se
na ně přišli podívat. Je to velmi romantické, až dojemné. Po pár minutách se z lesa vynořilo několik samic
s mláďaty na zádech. Usadily se mimo náš dohled, ale průvodce a stopaři překážející vegetaci odsekli
mačetou a nám se tak naskytl pohled na hrající si mláďata. Možnosti pozorování a fotografování těchto
charismatických zvířat zde byly fantastické. Pohled do tváře gorily ale evokuje dojem, že se vlastně o zvíře
nejedná. Jsou nám tolik podobné! Hodina u goril utekla jako voda. Nezapomenutelný zážitek však zůstane
v srdci do konce života“.
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Luštěte s námi
Na této stránce jsme pro vás připravili osmisměrku. Její řešení najdete na předposlední
straně.
Dáma v hotelovém pokoji nemůže usnout kvůli chrápání ve vedlejším pokoji. Marně klepe na stěnu. Ráno
hubuje v recepci souseda: „Vy jste v noci neslyšel, jak jsem na vás klepala?“
„Ale ano, slyšel, slyšel, ale nezlobte se,…“
dokončení v tajence, která má 24 písmen.
Řetězec písmen každého výrazu tvoří čáru uprostřed slova lomenou v pravém úhlu.

ADRENALIN – ALMUŽNA –
ANIMACE – ATRAKCE –
ČASOPIS – ČÍTANKA DATABANKA – DODATEK –
DRASLÍK – DYNAMIT –
EGYPT – FANATIK – FRANK
– GALERIE – GENERÁL –
HARABURDÍ – HOSPODA –
HRDINKA – HUMOR –
KABELKA – KAMERUN –
KAVALÍR – KAVKA –
KOČÁREK – KONZOLA –
KRIZE – KUKAČKA –
KULTURA – KVÁDR –
LASKAVOST - LETUŠKA –
LÍZÁTKO – MANAŽER –
MATEMATIK – MIKULÁŠ –
MINISTR – NEVĚSTA –
NOVINÁŘ – NULÁTKO –
OMASTEK – OPONENT –
POHÁDKA – PUŠKA –
RUČKA – SAUNA –
SENÁTOR – SENEGAL –
SKAUT – SKOŘICE –
SOUDNIČKA – STŘÍBRO –
STŘÍKAČKA – ŠUMPERK –
ŠUNKA – TERÉN – TESÁK –
TĚSTO – TRIKO – TRUHLÁŘ
- ZÁKUSEK

Zákaznice: „Chtěla bych koupit manželovi pěknou
kravatu., která by zvýraznila jeho oči.“
Prodavačka: „Každá kravata zvýrazní oči, jen je jí
potřeba dobře utáhnout.“
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Prodej textilu

Dne 15. září zavítali do našeho Domova prodejci textilu.
Uživatelé si tak mohli nakoupit potřebné oblečení v areálu Domova.

Odpolední posezení u kávy

16. září sedíme na zahradě a povídáme si jak jinak než o létu.
Popíjíme při tom kávu, mazlíme se tuleněm Ivem a je nám fajn.
Poté se jdeme projít po zahradě.

Věděli jste, že …




na severním pólu v tomto období Slunce nezapadne za obzor po celý den, naopak na jižním
pólu je v tutéž dobu stálá noc.
protože Země obíhá kolem Slunce po mírně eliptické dráze, je léto na severní polokouli o 5 dnů
delší než na jižní
v mnoha zemích jsou po značnou část léta školní prázdniny. Je to historicky dáno tím, že dříve
děti musely pomáhat se sklizní obilí, a tedy nemohly v tomto období chodit do školy.
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Přednáška Městské policie Odry

17. září zavítala do našeho domova Městská policie Odry s přednáškou na téma:






srovnání Městské policie a Policie České republiky
jak se chovat bezpečně na ulici:
- seznámení s pravidly chování chodce
- rizika dopravní situace číhající na starší osoby
jak se zachovat staneme-li se obětí nebo svědkem protiprávního jednání
seznámení s městským kamerovým systémem.

Přednášel Bc. Daniel Rýdel, velitel Městské policie a jeho kolega.
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Zájezd Františkův dvůr
Dne 21. 9. 2015 se uskutečnil zájezd plošinovým autobusem do nedalekého Klokočova, kde jsme navštívili
Hřebčín, Františkův dvůr. Zde se snaží o zachování koňského plemena Slezský norik. Mimo koní tady chovají také
ovce, krávy a kozy, společnost je od roku 1999 vedena v ekologickém zemědělství. V okolí Hřebčína jsou travní
porosty, které zabezpečují ekologickou pastvu skotu po dobu šesti až sedmi měsíců a dále seno pro krmnou
dávku v zimním období. Od roku 2013 zde začali vyrábět domácí kravské, kozí a ovčí sýry, máslo, tvarohy a další.
Při procházce po areálu Hřebčína jsme nahlédli
do stájí a zastavili jsme se u koňských povozů,
které byly ke zhlédnutí, zde jsme také pořídili
společnou fotografii. Po procházce jsme
navštívili místní restauraci, kde jsme u kávy
poseděli na slunečné terase. Závěr zájezdu patřil
výtečnému obědu. Pan kuchař nás pohostil

špenátovou polévkou, dančím masem a domácím
švestkovým koláčem. Celý oběd byl příjemnou
tečkou krásného dne.
Bc. Dagmar Stoklasová

16

Na tomto místě bychom rádi představili tvorbu našeho uživatele, pana Videckého Ladislava, který přispíval do
časopisu „Valašsko, vlastivědná revue“.

Havárie německého letadla
Miroslav Záruba, Malá Bystřice
V neděli 17. prosince 1944 bylo krásné slunečné počasí bez sněhu. Šli jsme s J. Malým z kostela z Velké Lhoty,
když jsme uslyšeli velký rachot nad blízkým lesem. O půl jedné letěla od Velké Lhoty směrem k Santovu německá
stíhačka. Pilot měl odsunutou kapotu a zřejmě pro nějakou poruchu chtěl přistát na Juřicových loukách, zavadil
však vrtulí o mez a stroj se převrátil. Když jsme doběhli k letadlu, pilot ještě seděl v kabině a byl v šoku. Z letadla
ho vytáhli tři místní občané a donesli ho na žebři do nejbližší chalupy. Zachránci – Jan Barbořák, Karel Janča a
František Snoza pak přinesli pantok a nádoby a dali se do prosekávání nádrže letadla, aby získali benzín. Tenkrát
byl pouze na poukazy na výmlat obilí. Trvalo to dlouho, než odešli s úsměvem a plnými nádobami benzínu.
Letadlo mělo dva kanóny a dva kulomety. Okolo byly rozházené ostré náboje. Mnozí občané se přišli na zřícené
letadlo podívat a skoro každý si na památku vzal nějaký ten suvenýr – patronu, mapy, drát nebo budík
z přístrojové palubní desky.
Po ohledání havárie německými policisty nastoupila k hlídání vraku letadla vojenská jednotka veteránů.
Hlídali vrak asi čtrnáct dní. Spali ve
škole na Santově. Vždy stáli dva na
stráži u letadla. Měli postavený
kulomet s vloženým pásem ostrých
nábojů a čekali na vystřídání. V obci
působil oddíl partyzánů s názvem „Za
vlast“, jehož velitelem byl major
Nikolaj Kuzmin. Sídlo měli u Košárků č.
p. 95. Aby se neprozradili, dali
Němcům pokoj – neprovokovali je. Po
čtrnácti
dnech
bylo
letadlo
rozmontováno, svezeno ke starostovi
Novákovi a následně odvezeno auty.
Novákovi zbylo jen kolo od ocasu.
trup z německé stíhačky po havárii při nouzovém přistání
Ladislav Videcký, Odry
Naše chalupa stála jen několik desítek metrů od školy, kde byli ubytováni němečtí strážci letadla, kteří se tu
vystřídali ve třech turnusech, a tak se zastavovali i u nás. Vždy, když přišli noví a poprvé, tak si důkladně prohlédli,
co je ve stodole, ve chlévě a následně také půdu. Možná, že jen ze strachu, zda u nás nejsou partyzáni, možná
jen ze zvědavosti, jak to v skromné valašské chalupě vypadá. Přicházeli vždy pro nějakou výpomoc, když si vařili
jídlo. Bylo to o vánoční době, tak si přišli prohlédnout i náš vánoční stromek. Přitom zjistili, že můj otčím Jaroslav
Kočíb si rád zahraje mariáš. U nás se scházeli tátovi přátelé „na partičku“. Několik Němců se postupně „nechalo
pozvat“ také. Vím, že hrávali mariáš, ale také „komando“. Takže bývali u nás často.
Také mne zaměstnali. Třikrát jsem je doprovázel k telefonu k revírníkovi „Na Hajduškách“ ve Valašské
Bystřici. Spojovali se se svým velitelstvím ve Vsetíně, zřejmě pro pokyny. Domluva byla s nimi snadná – asi
polovina z nich mluvila česky. To byli ti, co pocházeli z českého území. Jeden z nich byl mlynář z okolí Vyškova,
sám nám o sobě vyprávěl. Další mladší voják pocházel odněkud ze Šumavy. Jako mladý trpěl srdeční chorobou,
proto nebyl na frontě. Posadil se na lavici u kachlových kamen a ohříval se. Vzpomínal při tom na domov. Navíc
otevřeně žehral na válku, na Hitlera, na nacismus. Podle jeho vyprávění pocházel z rodiny, které soužití s českými
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občany nedělalo žádné potíže. Moc se těšil na konec války. Moji rodiče mu neodpovídali z obavy, že by mohli
špatně dopadnout. Pouze jej poslouchali. Na dochované fotografii, kterou mi zapůjčil Karel Janča ml., jsem
tohoto německého vojáka poznal.
U trosek stíhačky viděli sousedé i mého bratrance Josefa Videckého, člena partyzánského oddílu Brigády Jana
Žižky. Byla to asi jeho poslední návštěva rodné obce – dne 10. ledna 1945 padl v boji s německými četníky ve
Skalici u Frýdku-Místku.
Článek byl zveřejněn se souhlasem pana Videckého.

Canisterapie

29. září jsme opět přivítali
v našem Domově pana Doška
s jeho „zatím“ dvěmi fenami
Britou a Dinou. I když se všichni
zúčastnění uživatele na fenky
velmi těší, někteří přece jen o
trochu
víc. V očích paní
Červenkové Markéty tančily
jiskřičky v očích nadšením.
Miluje zvířata a tak se snaží užít
si mazlení na měsíc dopředu.

Turnaj v ruských kuželkách
30. září se konalo již 9. kolo celoročního turnaje v ruských kuželkách v Tančírně. Třetí
místo patří tentokrát třema hráčům, a to: paní Bártkové Libuši, Havlíčkové Zdence a
panu Bušovi Janovi. Všichni nahráli 35 bodů. Druhé místo obsadil pan Grich Valentín za 36
bodů. Vítězem se v tomto kole stává paní Válková Eliška s 41 body, která získala 1. místo
v našem turnaji od počátku roku již potřetí.
Průběžné celkové pořadí:
1. místo

Bártková Libuše a Válková Eliška

336 bodů

2. místo

Havlíčková Zdeňka

325 bodů

3. místo

Grich Valentín

319 bodů.
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Už zase skáču přes kaluže
Režie: Karel Kachyňa
Hlavní Role: Vladimír Dlouhý, Zdena Hadrbolcová, Karel Hlušička
Snímek je adaptací stejnojmenné knihy australského spisovatele Alana Marshalla. Režisér Karel Kachyňa
obsadil do svého filmu známé herce. Podařilo se mu znamenitě zvládnout nejen projevy dospělých, ale i dětí,
zejména představitele Adama, kterého si zahrál Vladimír Dlouhý. Pro film ho ve školní lavici objevila pomocná
režisérka Milada Mikešová, která hledala dětské představitele pro tento film. Film získal dlouhou řadu domácích
i zahraničních ocenění. Představitel hlavní dětské role byl odměněn Zlatým dudkem na Přehlídce filmů pro děti
v Ostrově nad Ohří a Uznáním dětské poroty na přehlídce filmů pro dětí ve Zlíně. Po tomto zcela mimořádném
úspěchu následovaly další dětské role a Vladimír Dlouhý se tak stal v sedmdesátých letech dětskou hvězdou.
Malý Adam (Vladimír Dlouhý) přišel ve filmu na
svět, když se stmívalo. „To bude nějakej nebojsa“.
Jak se nebojí přijít do tmy, tak to bude nějakej
,nedejme se‘,“ prorokovala Adamovi porodní bába.
Prorokovala správně.
Adam byl koňák po tátovi (Karlu Hlušičkovi). Moc
se v Napajedlech těšil, že ho tatínek naučí rajtovat
na koni Generálovi. Jenže pak chytil bacil
z tramtárie, který letěl kolem, zrovna když se
nadechl. Tak mu to později vysvětlil doktor. Adam
dostal obrnu.
V Napajedlech se natáčely například scény
s kovářem Martinem (Jaroslavem Satoranským), když po něm Adam střelil prakem. Martin si pak vyčítal, že
Adamovu chorobu zavinil tím, jak chlapce pronásledoval a uříceného ho zahnal do rybníka. Pak na Adama držel
a vyrobil mu rajťácký boty. V Napajedlech taky hrála rázná vojenská kapela, která se ve filmu často objevovala
a dávala ději spád.
Hřebčín byl založen v roce 1886. „Dlouhá léta byl nejúspěšnějším chovatelem v Československu, po rozdělení
Československa v roce 1993 je nepřetržitě každým rokem nejúspěšnějším chovatelem v České republice. Koně
z napajedelského chovu vyhrávají nejen v České republice či na Slovensku, ale připsali si i vítězství třeba v Anglii,
Francii, Švýcarsku, Německu, Rakousku a v řadě
dalších zemí,“ píše se na internetových stránkách
hřebčína. Do hřebčína lze zajet na exkurzi. Můžete
tam mimo jiné zavzpomínat na Vladimíra
Dlouhého, jehož život předčasně skončil v roce
2010 v dvaapadesáti letech. Smutnou ironií je, že
ho přežili jeho skuteční i filmoví rodiče ze snímku
Už zase skáču přes kaluže.
Scény filmu, kdy Adam jezdil na koni i na
invalidním vozíčku po vesnici, umístil režisér Karel
Kachyňa do Holašovic na Českobudějovicku. Obec
patří od prosince roku 1998 do seznamu
světového kulturního dědictví UNESCO. A čím je
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ves tak výjimečná? Rozsah parcel selských usedlostí kolem návsi se nezměnil od středověku. Statky postavené
ve stylu selského baroka patří k nejzachovalejším v okolí. A co víc, domy jsou dosud většinou trvale obydleny.
Na konci filmu, který vznikl podle stejnojmenné knihy
Alana Marshalla, si malý Adam splnil sen. Naučil se jezdit
na koni. A od maminky a tatínka slyšel věty, jež si moc
přál: „Maminko, kdo to tady tak uhání na koni?“ zeptal
se tatínek. „To je přece náš chlapec,“ odpověděla
maminka.
Holašovice

zdroj: Křížovky pro seniory „Po stopách českých filmů“

Pohled ze zpětných vazeb

V uplynulém období nás navštívili stážisté z jiných domovů pro seniory. Zde jsou jejich reakce:
Iva Kuchářová, Domov Hranice: „Vaše prostředí je domácí. Z uživatelů vyzařuje pohoda a spokojenost. Líbí se
mi, že se sami uživatelé zapojují do výzdoby a péče o domácí mazlíčky“.
Hana Waasová, Domov Hranice: „Příjemné prostředí, pocit domova., teplo nápaditost, cit a zapálení pro věc a
spousta inspirujících nápadů. Z mála, co jsem viděla, mám velice příjemný pocit.“
Věra Mašlalíková, Domov Hranice: „Moc se mi ve vašem Domově líbí. Máte pěkné domácí prostředí,
reminiscenční prvky. Líbí se mi také oblečení personálu, květiny kolem budovy, zvířata a osobitost zařízení.“

Pranostika na září
Zářijový déšť polím potrava,
zářijové spršky pro víno otrava
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Grich Valentín
21. 7. 1936 – 79 let

Slováčková Anna
21. 7. 1922 – 93 let

Mertová Markéta
24. 7. 1932 – 83 let
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Narozeniny v srpnu oslavili

Voldánová Ivanka
12. 8. 1941 – 74 let

Jarošová Vlasta
1. 8. 1923 – 92 let

Tým Zdeněk
22. 8. 1946 – 69 let

Dulavová Božena
22. 8. 1926 – 89 let

Blahopřejeme !!!
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Narozeniny v září oslavili

Maléřová Jarmila
9. 9. 1945 – 70 let

Blahopřejeme!!!
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Rozloučili jsme se
Martinčíková Hedvika

07.07.2015

Marek Josef

30.07.2015

Svoboda František

27.08.2015

Čas nikdy neběží tak rychle,
aby se dalo zapomenout.

Na co se můžete těšit v následujících měsících:

Od 5. do 9. října proběhne Celostátní týden sociálních služeb s následujícím programem:
7. a 8. 10. – Den otevřených dveří
V tyto dny se může veřejnost přijít podívat na výrobky našich uživatelů z keramické dílny a také prohlédnout
si časopis „A tak tu žijeme…“

7. 10. – Senior Dance
v době od 10,00 do 11,00 h proběhne na Tančírně oblíbená taneční terapie

8. 10. – Zahradní grilování
přátelské posezení s živou hudbou od 11,00h ( v případě nepříznivého počasí v Tančírně)

Jednou týdně se koná:
Klepárna, čtení z novin, výtvarný klub, cvičení s overballem

Jednou měsíčně:
turnaj v ruských kuželkách, Klub vaření, canisterapie, mše
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Okénko Vaší Miroslavy

Vážení uživatelé, kolegyně a kolegové!!!!!!!
Dovolte mi poděkovat Vám všem, kteří jste se rozhodli podpořit Krajskou
potravinovou sbírku, která se koná u příležitosti Mezinárodního dne za
vymýcení chudoby. Cílem této akce je sběr potravin, které budou předány
potřebným lidem (např. rodiče s dětmi, žijící v azylových domech, lidem bez
přístřeší, obyvatelé sociálně vyloučení a další).
Velice si toho vážím a jsem šťastná, že mohu pracovat v takovém skvělém
kolektivu, kterému není lhostejný život jiných lidí, kteří se ocitli v nouzi.

Za to Vám patří můj veliký obdiv a dík.
Vaše Miroslava Chodurová

Donesli jste 133,5 kg potravin s za vybrané finance bylo zakoupeno 145 kg.

Celkem odevzdáme 278 kg potravin
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Luštěte s námi

Tajenka z minulého čísla časopisu: …dráze a odpoví: „Hádej kam?“
Výherkyní se stala paní Klezlová Irena, která obdržela od paní
ředitelky dárkový balíček.

Tajenka křížovky ze strany 13: … já byl včera strašně unavený.

Na následující straně jsme opět pro vás připravili soutěžní
křížovku. Její tajenku odevzdejte personálu do 31. 1. 2016.
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