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Časopis o životě v našem domově

leden – únor – březen 2014

Okénko Vaší Miroslavy

zdraví, štěstí, lásku a pohodu po celý rok 2014
Vám ze srdce přeje
Vaše Miroslava
Vážení uživatelé,
právě držíte první číslo časopisu v tomto roce. Tento časopis
vydáváme již od roku 1997 a informujeme Vás v něm o veškerém
dění v našem domově. Chtěli bychom pro Vás časopis udělat
atraktivnější a tak v něm již nyní najdete novinku „soutěž v luštění
křížovky o ceny“. Dále bychom Vám chtěli prostřednictvím časopisu
představovat nové zaměstnance. Doufáme, že se Vám časopis bude
líbit a že každý si tu najde něco, co jej zaujme. Přejeme příjemné
čtení.
Vaše redakce

Prosím, seznamte se

Šanderová Lucie
Nástup: 13. 1. 2014

Jistě jste si již všimli, že v našem domově
jsme v letošním roce přivítali dvě nové
pracovnice: paní Šanderovou Lucii a paní
Janásovou Charlotu.

Lucie nastoupila domova jako administrativní
pracovník – pokladník /
pracovník v sociálních
službách – animační.

Janásová
Ludmila Charlota
Nástup: 12. 3. 2014

Od 1. 4. 2014 Lucie pracuje jako pracovník
v sociálních službách – obslužná péče.

Charlota pracuje u nás
od března jako pracovník
v sociálních službách –
obslužná péče.

Než k nám nastoupila vyzkoušela si několik
profesí. Pracovala jako kuchařka v hospodě U
Zdeňků, jako dělnice ve firmě BH-plast a MediGlobe s. r. o..

Charlota sbírala zkušenosti jako pokojská
v hotelu ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších
a v horské chatě v Lipové Lázni, kde se spolu
s přítelem starali o turisty.

Jak se jí u nás líbí?
„Nepamatuji se, že bych měla jinde lepší
kolektiv. Práce mě baví, lidé jsou příjemní a
milí, cítím se být užitečná.“

Jak se jí u nás líbí?
„Líbí se mi v domově kolektiv, práce s lidmi mě
naplňuje“.
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Klepárna
Dne 3. ledna jsme se sešli na Klepárně, abychom si přečetli nejnovější zprávy z denního
tisku. Četbu z novin míváme pravidelně každý týden. Uživatelé si tak mohou nejen
poslechnout nejnovější zprávy, ale také si o nich povídat se svými spolubydlícími.

Výtvarný klub na ALDě – 14.1., 21.1. a 27.1.

Přestože je léto a spolu s ním
srpnová veselice v nedohlednu, máme
stále v našem výtvarném klubu napilno.
K vytvoření zvonkoher k prodeji nestačí
jedno odpoledne. Zvonkohry po vymodelování z hlíny musí uschnout a poté se
vypálí. Vypálené tvary je třeba
naglazovat a poté znovu vypálit

Turnaj v ruských kuželkách
Ve středu 15. ledna proběhlo úvodní kolo celoročního turnaje v ruských
kuželkách. V tomto
kole
se
dařilo
převážně
ženám.
První místo obsadila
paní Lukašíková Anna s 34 body.
Druhé místo patří paní Lakomé
Růženě, která nahrála 29 bodů a na
třetím místě skončili dva soutěžící, a
to paní Chmelová Aurélie a Grich
Valentín, oba s 28 body.
Výhercům blahopřejeme a všem
soutěžícím přejeme hodně štěstí a
dobrou zábavu.
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14. 1. připravily pro nás kuchařky
„ DEN KRAJOVÉ KUCHYNĚ“ - Olomoucký kraj
Olomoucký kraj je regionem,
který svou rozmanitostí dokáže
uspokojit i toho nejnáročnějšího
návštěvníka. Je vhodným místem pro
milovníky hor, cykloturistiky a
historických i přírodních památek.
Nejvýznamnější
z hlediska
národopisného je oblast Hané
(turistický region Střední Morava),
z hlediska aktivního odpočinku pak
pohoří Jeseníků (turistický region
Jeseníky).
Přirozeným
centrem
regionu
je
město
Olomouc
s významnou památkou - sloupem
Nejsvětější Trojice, jež je zapsán na
seznamu UNESCO. Pro milovníky
historie jsou otevřeny brány hradů
(mezi nejznámější určitě patří hrad Bouzov, na kterém se natáčely pohádky O princezně Jasněnce a
létajícím ševci, O Janu a jeho podivuhodném příteli a jiné), zámků (určitě si každý vzpomene na zámek
Velké Losiny, který je spojen s čarodějnickými inkvizičními procesy), zřícenin a muzeí. Odpočinout si
můžete v několika vyhlášených lázeňských centrech.
Většina lidí má Olomoucký kraj po gastronomické stránce
spojený 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 v Olomouckém kraji
Na Hané se objevují klasické polévky, které se často doplňují asi nejznámější pochoutkou z tohoto kraje
– s tvarůžky. (Dnes o nich mnoho psát nebudeme,
protože připravujeme samostatný článek o tomto
dietním a voňavém sýru.)
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.
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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.
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.
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.
http://www.kr-olomoucky.cz/cestovni-ruch-cl-1.html
http://www.vseovareni.cz/magazin/hanacka-kuchyne-neni-jen-tvaruzcich/

Jídelníček na tento den krajové kuchyně:
Snídaně
bílá káva, škvarkový pagáček
Oběd
loštická polévka
kuře pod peřinkou, mokrý bramborový salát
Svačina
chléb, pomazánka
Večeře
I. pohanková kaše se skořicí a medem
II. chléb, máslo, romadur, čaj
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Paní Geržová Anna oslavila 100 let
15. ledna se dožila významného jubilea
uživatelka našeho domova paní Geržová
Anna.
Ke gratulaci se připojili i zaměstnanci
domova, kteří ji přišli popřát s dortem, který
pro ni upekla naše kuchařka Milena
Monsportová. Svůj velký den oslavila paní
Geržová s rodinou v Tančírně.
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Klub vaření

Ve středu 22. ledna jsem se
sešli v Tančírně a společně
jsme
si
usmažili
bramboráky, neboli cmundy.
Oškrábali
jsme
syrové
brambory, umyli jsme je a
nastrouhali. Přidali jsme
koření
(především
majoránku), sůl, česnek,
vejce a podle potřeby mouku
a mléko, aby těsto nebylo tuhé. Placky jsme osmažili do zlatova a
náramně si na nich pochutnali.

Přijde blondýnka do obchodu s elektronikou, chvíli vybírá a pak ukáže: „Chtěla bych tuhle
televizi“. „Promiňte, ale my blondýnkám neprodáváme.“ Slečna jde domů, obarví se na brunetku a
přijde druhý den. „Chtěla bych tuhle televizi,“ povídá. Prodavač se usměje a řekne: „Že vy jste ta
blondýnka ze včerejška?“ „Jsem, ale jak jste to poznal?“ „Zase jste si vybrala mikrovlnku.“

Porada s uživateli
28. ledna proběhla porada s uživateli, na které paní ředitelka shrnula uplynulý
rok 2013. Podrobnou zprávu přinášíme na následující straně.
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Canisterapie
28. ledna naše uživatele navštívil pan
Vladimír Došek se svými psy. Pan Došek celý
svůj život zasvětil psům. Byl profesionálním
psovodem a aktivně se věnoval vrcholovému
sportovnímu, služebnímu a záchranářskému
výcviku psů. Když však zjistil, že psi mají i
jiné schopnosti, tuto činnost ukončil a začal
se věnovat canisterapii. Jedná se o
fyziologické aktivity se psem, které rozvíjí
hrubou a jemnou motoriku, podněcují
verbální i neverbální komunikaci, pomáhají
při nácviku koncentrace paměti, rozvíjí
sociální cítění a zároveň mají velký vliv na
psychiku a přispívají k duševní rovnováze.
Naši uživatelé se na setkání se psy vždy
velmi těší a užívají si hlazení a polohování.
http://www.canisterapieprerov.ic.cz/ocanis.htm

Zpívání s kytarou
Ve středu 29. ledna přijel do našeho domova pan
Lév zahrát na kytaru a zazpívat. Pan Lév u nás poprvé
vystoupil vloni během týdne sociálních služeb a jeho
vystoupení mělo velký úspěch. Od té doby navštívil náš
domov již několikrát a naši uživatelé se na jeho
vystoupení vždy těší. Je to především tím, že pan Lév
hraje a zpívá písničky, které všichni známe a tak si je
můžeme zanotovat spolu s ním.
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Zimní práce na vesnici
Ve čtvrtek 31. ledna jsme se sešli na
Staré kuchyni u kávy a zavzpomínali si,
jaké práce se dělávaly v zimním období.
Když vesnice zapadaly sněhem,
vypadalo to, jako by všechno spalo.
V chalupách však přes zimu bylo třeba
udělat spoustu práce, na kterou přes léto
ani v ostatních ročních obdobích nezbyl
čas. U sedláka se vázala povřísla (provazy
ze stonků slámy k vázání snopů), aby byly
připraveny na příští žně. Spravovaly se
podlahy – mazaly se směsí hlíny a plev,
líčily se komory, látaly pytle. Ženy draly
peří, některé pak šily „okravčáky“, což byla filcová proplétaná obuv. Muži pletli koše hlavně na
sběr brambor nebo vázali metly. Metly se vázaly různě – drátem, provázkem nebo také
rozpůleným vrbovým proutkem. Ze starých kabátů se šily palčáky, pletly se z ovčí vlny svetry a
háčkovalo se. Vyrábělo se i různé dřevěné nářadí. Za války se dala sehnat celtovina – tzv.
„unra“, ze které se šilo oblečení i boty. Na službě se hodně opravovalo oblečení pro děti. Pan
Bayer zmínil, že skoro celou zimu kácel dříví v lese jen s ruční pilou a sekerou. Byla to velká
dřina. Všichni jsme si vyprávěním příjemně vyplnili čas a domluvili jsme se na tématu příští
reminiscence: paní Lakomá bude vyprávět o životě v Argentině.
Napsala: Iveta Rašková

Výtvarný klub
Někteří uživatelé si práci s keramickou hlínou velmi oblíbili
a tak jsme se opět sešli 5. a 13. února a věnovali se výrobě kuliček
a kloboučků, které budou po kompletaci součástí zvonkoher.
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Únorový turnaj v kuželkách
Ve čtvrtek 6. února se konalo další kolo celoročního turnaje v ruských
kuželkách. Dnes se hráčům velmi dařilo, takže místa si rozdělilo hned 7 hráčů.
V tomto kole byla nejlepší paní Bártková Libuše, která obsadila první místo s 38
body. Druhé místo obsadili hned čtyři hráči s 34 body a to: Grich Valentín,
Maurerová Růžena, Jaklová Štěpánka a Vodičková Anděla. Třetí místo si
vybojovaly paní Lukašíková Anna a Lakomá Růžena 33 body. Všem hráčům
blahopřejeme a doufáme, že se všem bude dařit i v příštím kole.

Zpívání s Anežkou
Naši uživatelé milují zpěv a nevynechají příležitost si společně zazpívat. S Anežkou
jsme si společně 7. a 18. února zazpívali známé lidové písničky.
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Dne 11. 2. pro nás v kuchyni připravili „DEN MEZINÁRODNÍ KUCHYNĚ“

Slov e n sko
Slovenská kuchyně se relativně podobá české kuchyni, ovlivněna byla kromě české i
kuchyní moravskou, maďarskou,rakouskou či německou.[1] Používá
především
vepřové a jehněčí
maso, mouku, brambory, zelí a mléčné výrobky. Mezi nejznámější jídla patří brynzové halušky,
živánska anebo sýry jako parenica, korbáčik, oštiepok nebo brynza. Mezi oblíbené nápoje
patří žinčica, pivo, borovička, slivovice, ale i víno aj.
Na severu a jihu se slovenská kuchyně
liší především pestrostí surovin.
Severoslovenská kuchyně je ovlivněna
drsnými klimatickými podmínkami
hornatých částí země, které zde panují.
Minimálně tříměsíční intenzivní zima je
jednou z příčin, proč převažuje v této
oblasti uzené maso, brambory, kysané
zelí, mléčné výrobky, mouka a luštěniny.
Jako základní potravina v zimním období
sloužily brambory a čerstvé i
kysané mléko. Nepostradatelné kysané
zelí krouhané a nakládané ke kvašení
během podzimu se přes zimu stávalo velmi cenným zdrojem vitamínu C. Celý rok se jedly sladkovodní
ryby, jehněčí maso, uzeniny, divočina anebo houby a lesní ovoce. Tradiční je i chov včel a
výroba medu.
Na jihu a nížinách je surovinová základna
pestřejší. Oproti severu je nabídka masa bohatší
o hovězí, husí, kachní a krutí. V rybnících
chovaný kapr se stal na jihu tak jako
v Česku klasickým vánočním chodem. Běžné jsou
rozličné výrobky z mouky nebo čerstvé i
sušené těstoviny. Oproti severu je zde daleko větší
dostupnost ovoce a ovocných výrobků, jako
jsou džemy nebo sterilizované a sušené ovoce.

Nejtradičnější polévkou na Slovensku je kapustnica vyrobená například z kysaného zelí, uzeného
masa, sušených hub, sušených švestek, klobásy a zahuštěná trochou mouky a kysané smetany.
Recepty a použité ingredience se liší nejen v jednotlivých krajích, ale občas i v sousedících vesnicích.
Mezi další oblíbené polévky patří brynzová, fazolová, čočková, kuřecí, hovězí nebo gulášová.
Nejrozšířenějším vánočním jídlem je na Slovensku kapustnica nebo čočková polévka.
Stejně jako česká, i slovenská kuchyně je mastnější a energeticky vydatnější než například italská.
Často se k přípravě jídel používá vepřové sádlo nebo olej. Nejtypičtější specialitou jsou brynzové
halušky se smaženou slaninou. Podobně populární jsou také strapačky - halušky s kysaným zelím a
osmaženou slaninou, nebo furmanské halušky - halušky s uzeným sýrem a osmaženou slaninou či
klobásou. Existují i další, regionální recepty na halušky.
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Dalším klasickým zástupcem slovenské kuchyně je guláš, který se od českého liší především použitím
obvykle skopového masa namísto hovězího. Na Slovensku jsou také k některým jídlům
podávané bramborové i kynuté knedlíky. Mezi taková jídla patří především přílohové omáčky obvykle
na bázi zeleniny, jako je houbová, rajská, apod. Oblíbeným je i smažený vepřový řízek nebo smažený
sýr.
Mezi drůbeží dominuje kuřecí maso, ale velmi populární
je také pečená husa, která se na rozdíl od Čech
nepodává s knedlíky, ale spíše s lokšemi. V některých
oblastech má pečení husy dlouholetou tradici a je
považováno za místní specialitu.
Na rozdíl od české kuchyně, na Slovensku není běžné
jíst sladká jídla jako hlavní chod. Jídla jako sladké
knedlíky (velice často neplněné, ale přelité ovocem)
nebo šišky s mákem či strouhanými ořechy (šúlance)
jsou považovány pouze za dezert.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A1_kuchyn%C4%9B

Jídelníček na tento den mezinárodní kuchyně
Snídaně
sezamový uzel, máslo, bílá káva
Oběd
polévka brynzová
koložvárské zelí, čevabčiči, šťouchané brambory
Svačina
ovoce
Večeře
I. chléb, máslo, tavený sýr, čaj
II. grenadýrský marš, mléko
(zapečené brambory s těstovinovými flíčky)
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vzpomínkový dýchánek:

Jak se žije v Argentině
14. února jsme sešli u kávy na Staré kuchyni. Paní Lakomá si pro
nás připravila poutavé vyprávění o svém dětství v zemi, o které víme,
že existuje, někteří vědí, kde na mapě ji hledat, ale sotva někdo z nás
měl příležitost se tam podívat. Snad právě proto jsme se s chutí
zaposlouchali do jejího vyprávění a prohlédli fotografie.

Paní Lakomá
Růžena se narodila
jako nejstarší ze tří
sourozenců
v Argentině.
Její
rodiče sem přijeli
v roce 1931 za
prací. Její strýc tam
totiž v té době již
farmařil.
Rodiče
pěstovali na farmě
(cca 50 ha) bavlnu.
Pole si obdělávali
sami a na sběr si
najímali
dělníky.
Na zahrádce u domova pěstovali běžnou zeleninu pro domácnost, ovocné stromy a hroznové
víno. Od osmi do patnácti let paní Lakomá navštěvovala školu v Roqsainspeňe. Po celou dobu
školní docházky byla na internátě. Přestože bylo městečko od farmy vzdáleno jen 15 km,
každodenní dojíždění bylo nemožné. Do školy se chodilo v bílých stejnokrojích a vyučovalo se
španělsky. Školní rok trval od března do listopadu. Prázdniny byly vlastně přes zimu. Zima byla
v této oblasti mírná. Přes den bylo teplo, jen v noci se ochladilo někdy až k 0°C. Pokud bylo
pod nulou, bylo zle, protože vše pomrzlo. V oblasti, ve které měli rodiče farmu, nebyly velké
klimatické výkyvy, počasí bylo stálé a ani tam nebyly tak časté nálety kobylek. Peníze, které si
v Argentině vydělali posílali na bankovní účet v Čechách. Spořili si na statek, až se jednou
vrátí. Když bylo v Evropě po válce, rodiče se rozhodli, že se i s tatínkem vrátí domů na
Moravu. Odjezd nebyl možný ihned. Museli si zajistit místo na lodi z Buenos Aires do Francie a
prodat farmu. V roce 1948 se celá rodina vrátila zpět do vlasti.
napsala: Iveta Rašková
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Argentina se nachází v jižní části amerického kontinentu. Název země Argentina pochází
z latinského slova "argentum", což znamená "stříbro". Původ tohoto názvu je spojen s cestami
prvních španělských dobyvatelů do laplatské oblasti. Muži, kteří se zachránili z expedice
vedené Juanem Diazem de Solíš, se setkali v
onom kraji s domorodci, kteří jim darovali
některé předměty ze stříbra. Tak se dostala do
Španělska kolem roku 1524 zpráva o existenci
jistého "stříbrného pohoří", které by prý mělo
oplývat oním drahým kovem. Od té doby,
Portugalci přejmenovali onu obrovskou řeku,
původně pojmenovanou "Mar Dulce" nebo Mar
de Solíš" na "Río de la Plata", nebo-li
"Stříbrnou řeku". Dva roky po té pak začali
používat tohoto názvu také Španělé.
viktorsedlacek.sweb.cz/
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Klub vaření

19. února jsme se opět
sešli na Tančírně, abychom si sami uvařili
jídlo, na kterém jsme si už dlouho
nepochutnali a jeho příprava je velmi
nenáročná. Vařili jsme brambory na
loupačku. Brambory uvařené ve slupce
jsme oloupali, omastili máslem a podávali
s mlékem.

Poulíček Ferdinand – 101 let
19. února oslavil pan Poulíček Ferdinand neuvěřitelné 101. narozeniny. Kromě paní
ředitelky mu přijeli popřát zástupci z Meopty a samozřejmě rodina.
V domově žije pan Poulíček již od roku 1998 a dokud mu zrak sloužil, svůj volný čas
vyplňoval malováním obrázků, za které získal ocenění v seniorských soutěží a které
dnes zdobí chodby našeho domova.

Přejeme hodně zdraví do dalších let!!!
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Vycházka na město
Přestože zima byla v letošním roce mírná, netrpělivě
vyhlížíme slunečné dny. V pátek 21. února vyrážíme na
náměstí, abychom se prošli, načerpali energii z prvních
slunečních paprsků a nakoupili si potřebné oblečení.

Tradiční ples
Ve středu 26. února uspořádal
domov pro své uživatelé ples. Hned
v úvodu tanečního odpoledne paní
ředitelka všechny přítomné přivítala
a popřála jim dobrou zábavu. Pro
všechny bylo připraveno bohaté
pohoštění a nechyběla ani bohatá
tombola, která byla zajištěna ze
sponzorských darů. K poslechu a k
tanci tentokrát zahrál pan Černoch,
který obešel uživatele, aby mu řekli,
co by si rádi poslechli. Ples zpestřil
svým vystoupením i taneční soubor
z Mankovic „Lentilky“, který jsme
v našem
domově
přivítali
již
několikrát. Nálada byla výborná,
uživatelé se bavili, zatančili si a po
skvělé večeři – bramborovém salátě s řízkem, se rozešli do svých pokojů. Rádi bychom tímto
poděkovali všem sponzorům, kteří nám darovali ceny do tomboly.
16

fotografie z plesu:

Humor je kořením života
české přísloví
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Canisterapie
Dne 3 března náš domov opět navštívil pan Došek se svými psy. Uživatelé
si tak mohli dopřát relaxační a rehabilitační polohování a taky se mohli
jen tak s psy pomazlit.

Výtvarný klub
Dne 4. a 18. března jsme pokračovali ve výtvarném klubu
ve výrobě částí zvonkoher. Dílky máme již vypálené, takže se
věnujeme glazování.

Prodej textilu
Ve středu 5. března proběhl v domově v Tančírně prodej textilu.
Uživatelé si tak mohli nakoupit potřebné oblečení v areálu domova.

Zpívání s Anežkou

Naši uživatelé nevynechají žádnou příležitost, k tomu, aby si zazpívali a tak 5. března jsme
se sešli na Staré kuchyni v hojném počtu, abychom si zanotovali s Anežkou známé lidové
písničky.
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Přednáška o Odrách
V pondělí 10. března přijel potěšit naše uživatele pan Kvapil Andělín přednáškou o
Odrách. Seznámil nás s historií a památkami města, ve kterém žijeme.
Město Odry leží na horním toku řeky Odry
a je obklopeno výběžky Oderských vrchů.
Město samotné má 5,5 tisíc obyvatel, další 2
tisíce obyvatel žijí v místních částech
Dobešov, Kaménka, Klokočůvek, Loučky,
Pohoř, Tošovice , Veselí a Vítovka.
Kým a kdy bylo založeno město Odry,
nevíme, protože se nedochovaly jeho
zakládající listiny. První písemná zpráva
pochází z roku 1346. V roce 1357 se už
uvádějí Odry jako opevněné město kruhového
tvaru, s kamennými hradbami, valy a s
hlubokým příkopem. Uvnitř hradeb stálo asi 50 měšťanských domů, dřevěný kostel a kamenný hrad
obdélníkového půdorysu. Hrad byl středem rozdělen na dvě nádvoří a na jeho západní straně stávala
mohutná věž (hláska). Do města se vcházelo horní (Opavskou) a dolní (Hranickou) branou. Pro
možnost ozbrojeného výpadu byly hradby opatřeny výpadovými brankami. Jedna z nich sloužila
místnímu katovi jako vstup do města. Jako téměř každé středověké město měly i Odry obranné únikové
podzemní chodby. Těmi se také přiváděla voda do studen a do kašny na náměstí. Pod hradbami v
dnešním zámeckém parku bývaly tři zámecké rybníky. Ty sloužily v míru k chovu ryb.
Prvními pány na Odrách byl dle dochovaných listin mocný rod Šternberků. Štěpán ze
Šternberka získal statek Odry s 11 vesnicemi roku 1350 a nechal Odry povýšit na město. Ve městě se
prováděly úřední výkony dle práva převzatého ze slezského města Glubčic.
Za panování Šternberků bylo zřejmě postaveno gotické presbyterium kostela sv. Bartoloměje.
Donátorem stavby mohl být Lacek z Kravař, který v letech 1403-1408 zastával funkci olomouckého
biskupa. Tou dobou byl také pověřen správou oderského panství za nezletilého Jiřího ze Šternberka.
Tomu, že gotické kněžiště mohlo být postaveno právě v této době, nasvědčuje erb pánů z Kravař ve
vrcholu klenby. Za jeho vládnutí udělila vrchnost městu v roce 1406 právo výročního trhu, čímž se Odry
staly obchodím střediskem celého panství. Mladý Jiří ze Šternberka převzal panství až r. 1419.
Slavným obdobím pro město byla 20.
a 30. léta 15. století, kdy Odry byly baštou
husitů. Po pánech z Fulštejna (1519-1533)
byli dalším významným rodem v Odrách
pánové ze Zvole. (1533-1612). Páni ze
Zvole nechali postavit na náměstí novou
renesanční radnici (1533-1536). Ta však
byla nesmyslně zbourána v r. 1863. Při
stavbě byla do budovy radnice zazděna
pamětní deska, které znázorňuje dva rytíře
ve zbroji držící štíty s rodovými znaky panů
ze Zvole a Potštejna. Dnes je kopie
aliančního znaku zazděna ve vestibulu
radnice. Pánové ze Zvole nechali rovněž
přestavět oderský hrad do podoby renesančního zámku a především zdokonalili mlýnský náhon, jenž
byl prvotním předpokladem pro vznik manufakturní výroby. Spolu s náhonem nechali za Janka Tomáše
ze Zvole postavit soustavu oderských rybníků pod městem.
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Zámek v roce 1964 z části vyhořel, v roce 1966 byl přes protesty laické i odborné veřejnosti
zbořen. Na jeho místě dnes stojí obchodní dům Odra. Vyhláškou Ministerstva kultury ČR byla ve městě
vyhlášena památková zóna. Městskou památkovou zónu tvoří náměstí s renesančními měšťanskými
domy, se sochou Nanebevzetí Panny Marie z r. 1985 a neoklasicistní kašnou z r. 1897. Součástí
památkové zóny jsou i zbytky středověkého opevnění s polokruhovitou baštou z 15. století na Pásové
ulici.
K dalším
chráněným
kulturním památkám města patří
barokní
sochy
sv.
Jana
Nepomuckého z r. 1717 a sv.
Františka z Assisi umístné u
Střední
pedagogické
a
zdravotnické školy sv. Anežky
České, hřbitovní kaple z r. 1719 a
hrobka rodiny Bernheierovy na
místním hřbitově.
zdroj: časopis Poodří, propagační materiál
města Odry

Pověst o pokladech na Milichbergu u Oder
/Oderská vlastivědná příručka/
Na Milichbergu u Oder prý stával před dávnými časy pevný hrad nebo zámek, který pro
shýralost svých obyvatel se propadl do země. Velké poklady zmizely s ním v klínu země.
O půlnoční hodině z Bílé soboty na Velikonoční neděli u kaple v údolí Skalních sklepů
/Scheuergrund/ ohnivý býk prý drží v tlamě dva klíče, které otevírají dvojí dveře, které vedou
k pokladům. Jestliže se dříve, než skončí půlnoční hodiny, opustí ona komnata, ve které jsou
poklady uloženy, doprovodí toho odvážlivce jakýsi kněz „otec mnich“ zpět ke kapli.
Kopec Milichberg se tak
jmenuje prý podle purkrabího
na Hradci Milicha. Hrad na
Milichbergu, který zřejmě byl
postavený pouze ze dřeva,
byl prý zbořen Tatary nebo
při nějakém jiném
nepřátelském vpádu kolem
roku 1250 a nebyl už
obnoven. Zpráva o jeho
dávné existenci se však
udržela dodnes.
uveřejněno se souhlasem pana
Wiltsche Květoslava, předsedy
Historicko-vlastivědného
spolku
Odry

pohled na Odry z Dobešovského vrchu
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Vypadáš skvěle
Ačkoli MDŽ slaví ženy 8. března, my jsme rozhodli tento významný den pro ženy oslavit
10. března. Sešly jsme se v Tančírně, kde jsme si při kávě a skleničce vína popovídaly a
zazpívaly. A protože každá žena se chce líbit, zpestřily jsme si toto dopoledne již tradiční
akcí „Vypadáš skvěle“. Renáta s Martou se chopily hřebenu a líčidel a dokázaly všem
přítomným dámám, že opravdu každá může „vypadat skvěle“. No posuďte sami.
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Dne 11. března si pro nás v kuchyni připravili „Den krajové kuchyně“

Slezsko
Slezsko (slezsky: Ślůnsk, polsky: Śląsk, německy:
Schlesien)
je historické území, rozkládající se
v současnosti převážně v Polsku, zčásti v Česku a
z malé části v Německu. Území Slezska patřilo ve své
historii k mnoha státům – Polsku, Česku, Uhersku,
Prusku, Německu, Rakouskému císařství a Rakousku
Uhersku.
Na českém území se rozkládá: Frýdecké Slezko,
Jesenicko (Dolní Slezsko v ČR), Slezské Bruntálsko a
Krnovsko, Hlučínsko (Prajzská), Těšínské Slezsko,
Karvinsko, Třinecko a Jablunkovsko (Gorolia), Frýdecko,
Ostrava, Osoblažsko (moravská enkláva ve Slezsku a Moravsko-slezské Kravařsko.
Povrch Slezska je převážně nížinatý.V polské
části Slezska se rozkládá rozsáhlá Slezská
nížina, jíž protéká nejdůležitější slezská řeka
Odra. Na jižní hranici a jihovýchodě Slezska se
zvedají pohoří Krkonoše, Rychlebské hory,
Hrubý Jeseník, Moravskoslezské Beskydy a
Slezské Beskydy. Pokud ke Slezsku připočtemi i
Kladsko, leží na jižní hranici Slezska také
Orlické hory a Králický Sněžník.

V období, kdy celé Slezsko patřilo k územím Koruny České,
byla metropolí Slezska Wroclav (Vratislav)

Slezská kuchyně
Pro Slezsko byla typická strava skromná, prostá a
tradiční. Vždy zde platilo, že polévka je grunt a
často jediným chodem. Je typická svou hutnou
konzistencí, sytostí a výživností. Nejznámější a také
nejčastěji konzumovanou je kapušňonka (kapušnica), polévka z kyselého zelí, do které se
přidala třeba nožka z vepříka nebo kůže ze slaniny. Maso bylo jídlem svátečním, proto mu byla
věnována velká péče. nakládalo se, udilo a zavařovalo. Region byl typický stády ovcí, které
poskytovaly nejen vlnu a sýry, které se dál zpracovávaly, ale hlavně skopové a jehněčí maso.
Regionální kuchyni ale bezesporu kralují bezmasá jídla. Brambory se společně se zelím
tvořily základ každého jídelníčku. Nejčastěji se z brambor dělaly placky – do nastrouhaných
brambor se přidalo trošku mouky a vajíčko, pokud bylo dostupné, pekly se na „blaše“ a jedly se
škvarkama nebo se smetanou. Dalším a téměř každodenním pokrmem byly vařené nebo
pečené brambory tzv. „piečoki“ podávané s mlékem nebo kyškou.
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Slezský bigos

Víte, že...


…Slezsko je větší než Morava?



…lichtenštejnská knížata dosud užívají titul opavský a krnovský vévoda?



…ve sčítáních lidu v Česku a Polsku v roce 2011 se ke slezské národnosti přihlásilo přes 820 tisíc lidí?



…patronkou Slezska je sv. Hedvika Slezská, manželka Jindřicha Bradatého?



…vratislavský kníže Jindřich IV. Probus usiloval o poručnictví nad nezletilým následníkem českého
trůnu Václavem II.?



…po Slezsku je pojmenován i jeden dinosaurus?



…ve Slezsku stál první cukrovar na výrobu cukru z cukrové řepy postavený Franzem Karlem Achardem?

Zdroj: www. tesinskeslezsko.cz, csWikipedia.org/portal:Slezsko.cz

Jídelníček na tento den krajové kuchyně:
Snídaně
bílá káva, loupáky
Oběd
polévka kozí brada
slezské karbanátky, bramborová kaše, kompot
Svačina
mléko, rohlík
Večeře
I. nudlový nákyp s ovocem, čaj
II. chléb, mádlo, paštika, čaj
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Turnaj v ruských kuželkách
19. února se uskutečnilo v Tančírně třetí kolo v celoročním turnaji
v ruských kuželkách, které bylo mimořádně bohaté na vynikající
výsledky hráčů. První místo z únorového kola obhájila paní Bártková
Libuše, která nahrála 51 bodů! Na druhém místě se umístila paní
Mikušková Františka se 49 body a na třetím místě skončila paní
Lakomá Růžena, která nahrála 46 bodů. Kromě výherkyň se dařilo i
dalším 7 hráčům, kterým se podařilo překročit hranici 40 bodů. Všem
hráčům blahopřejeme a doufáme, že se i v dalších kolech dočkáme
takových úžasných výsledků.

Výstava patchworku
V pátek 21. února jsme využili příjemné téměř „jarní počasí“ a
vyšli jsme si na procházku na město, kterou jsme spojili
s návštěvou informačního centra, kde vystavovala paní Iva
Chovancová patchwork. Patchwork je specifická textilní technika,
při které se sešívají různé kousky látek tak, aby vytvářely
geometrické vzory. Tímto způsobem lze vyrobit deky, potahy na
polštáře, tašky a jiné předměty.
Výrobky bylo možno i zakoupit.

Kostelník nevěří svým očím. Paní
Majerová klečí zbožně v lavici, před
sebou modlitební knihu a vedle ní
umělý chrup. "Asi vás ruší při
modlitbě," ptá se se zájmem.
"Ale kde, ten chrup patří mému
Emilovi. Musela jsem mu ho vzít, on
by mi mezitím snědl doma bábovku."
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Zápis z porady uživatelů konané 25. 3. 2014
Přítomni:
Uživatelé: 19 (viz příloha)
Zaměstnanci: ředitelka Domova, sociální pracovnice

Porada se týkala těchto bodů:
1. Ředitelka na začátku porady všechny uživatele přivítala a sdělila jim, radostnou zprávu, že se
stala podruhé babičkou a má vnučku Bereniku. Uživatelé paní ředitelce pogratulovali a popřáli
holčičce hodně zdraví.
2. Ředitelka uživatelům sdělila, že nemá nic důležitého, jen že by chtěla s nimi zopakovat základní

věci a zhodnotit pořádané akce.
Dne 26. 02. 2014 se konal v ,,Tančírně“ tradiční ples. K poslechu hrál harmonikář a vystoupila
taneční skupina Lentilky z Mankovic, pro uživatele byla připravena bohatá tombola. Ředitelka
doufá, že se všem na plese líbilo a byli spokojeni.
3. V dalším bodě ředitelka požádala všechny uživatele, aby šetřili vodou i energií, která je velmi

drahá.
4. Dále přítomným připomněla funkci Patrona (klíčového pracovníka), který s uživatelům pomáhá

s tzv. individuálním plánem. Každý z uživatelů DO má zpracovaný plán spolupráce , ve kterém
je popsána cesta ke splnění cíle, který si uživatel přeje za naší pomoci dosáhnout. Cíle máte
různé např. : zlepšit se v pohybu, naučit se používat chodítko, účastnit se společenských akcí,
využívat služby ve městě, atd.
5. Ředitelka dále připomněla uživatelům

jejich právo si stěžovat nebo podávat návrhy a

připomínky. Stížnosti se řeší, ale pokud někdo nebude s vyřešenou stížností spokojen, může se
odvolat k vyšším institucím /adresy a telefonní čísla jsou zveřejněna na nástěnkách/ . Ředitelka
uživatelům sdělila, že pokud budou mít problém, nebo si budou chtít jen popovídat mohou
ředitelku navštívit v její kanceláři, která se nachází vedle růžové budovy ,,Staré kuchyni“ v šedé
budově, je zde bezbariérový vchod.
6. V dalším bodě paní ředitelka hovořila o tom, že pokud má někdo zájem může si svůj pokoj

dovybavit obrazy, polštáři, svými vzpomínkovými předměty, nábytkem, atd. Snažíme se, aby se
všichni cítili, jako doma a o uživatele pečoval vzdělaný personál.
7. V tomto bodě ředitelka navázala na vzdělávání, Domov získal 926 tis. na vzdělávání

zaměstnanců. Kurzy vedou zkušení lektoři, kteří pracovníky školí v různých oblastech
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práva, komunikace, metody práce, aktivizace, Bazální stimulace, biografie člověka … Kurzy by
tedy měli sloužit k tomu, aby se zaměstnanci pracovně zdokonalovali a uměli získané poznatky
zavést do naší praxe.
8. Ředitelka přítomným uživatelům připomněla ceny, které náš Domov získal.

Získali jsme za rok 2008 „Cenu kvality v sociální péči" jako nejlepší v poskytovatel pobytových
služeb pro seniory v české republice. „Cenu kvality“ jsme získali ještě jednu v roce 2011. V roce
2013 proběhl již podruhé audit České alhaimerovské společnosti a platnost certifikátu ,,Vážka“
byla našemu domovu prodloužena, získali jsme vysoké ohodnocení 92,5%.
Naše pracovnice Marta Martinátová v roce 2009 převzala na Gerontologických dnech v Ostravě
„Zvláštní ocenění za výborné výsledky v aplikaci bazální stimulace a zavedení ojedinělé metody
kraniosakrální terapie u seniorů“ a v roce 2011
1. místo v „Národní ceně Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR jako Nejlepší pracovník
roku. Získali jsme 2x certifikát „Pracoviště bazální stimulace“.
9. Náš Domov tak navštěvuje mnoho stážistů, minulý týden v pátek se na náš domov přišlo vykonat
stáž 10 pracovníků z Domova v Ostravě – Přívoz. Stážisté jsou z našeho Domova vždy nadšeni.
Ředitelka dává stážistům test, kterým zjišťuje, zda stážisté znají práva lidí s onemocněním
demence a lidí, kteří jsou zbaveni či omezeni ve způsobilosti k právním úkonům. Ředitelka
informovala, že naši zaměstnanci jsou v této problematice lépe vzděláni a mají větší informace.
Lektoři, kteří v našem Domově přednáší, velice chválí erudovanost /vzdělanost/ zaměstnanců a
jejich elán se kterým se do přednášek zapojují.
10. Uživatelé byli požádáni o tipy na zájezd (plošinovým autobusem), který se uskuteční asi
v květnu. Na začátku května opět postavíme MÁJKU a koncem května oslavíme na zahradě
Kácení Máje. Na 19.6. v 10,00 hod. v Tančírně je domluven koncert „Duo Ruggieri“ - vystoupí
italský tenorista a klasická baletka.
11. V závěrečném bodě paní ředitelka hovořila o tom, že se všichni snažíme, ať se tady naši uživatelé
cítí jako doma a jsou spokojeni. Na závěr dala ředitelka prostor k dotazům. Pan Zlámalík sdělil,
že měl v nemocnici problém rozeznat doktorku od sestřičky, všichni tam chodí v bílém. Paní Z.
Theodorová nahlásila ředitelce vadný ventil na topení v koupelně. (bude prošetřeno údržbářem)
12. Ředitelka všem zúčastněným popřála hezký zbytek dne a těm, kteří budou dnes péct velikonoční
perníčky, přeje ředitelka hezké pečení.
Zapsala Stoklasová Dagmar, sociální pracovnice
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Klub vaření
Březnový klub vaření, který se konal 25. března
v Tančírně, jsme zasvětili pečení velikonočních perníčků.
Jejich jedinečnou a nezaměnitelnou chuť jsme jim dodali
medem a směsí voňavého koření, které obsahovalo skořici,
badyán, anýz a hřebíček. Dříve se do těsta přidával i pepř,
proto jejich původní název zněl peprníčky.

V dalším dubnovém klubu vaření
perníčky nazdobíme bílkovou
polevou, necháme je odležet, aby
změkly a na velikonoce si na nich
konečně pochutnáme.

Napsali o nás:

Oderský zpravodaj – květen 2014

27

Geržová Anna
15. 1. 1914 – 100 let

Gaberová Jarmila
7. 1. 1932 - 82 let

Janírková Jarmila
29. 1. 1928 – 86 let

BLAHOPŘEJEME !!!
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Štěpánka Jaklová

12. 2. 1925 - 89

Mikulenková Blažena
13. 2. 1927 - 87 let

Poulíček
Ferdinand

19. 2. 1913 - 101

Blahopřejeme !!!

let
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Mikulíková Mária
23. 3. 1922 – 92 let
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Na co se můžete těšit v příštích měsících:


Samozřejmě budou pokračovat všechny kluby, o které máte zájem, mše,
vycházky, nákupy, porady...



V novém aranžmá bude pro zájemce nabídnut taneční klub „Senior Dance“, který
povede paní Marta Martinátová a Renáta Janíčková.



1. května – stavění májky na zahradě,



návštěva oderské „katovny“ s odborným výkladem,



pro velký zájem založíme bylinkovou zahrádku,



30. května – kácení májky, hudba, grilování, vínečko – dobrá nálada



17. 6. – nás opět navštíví paní Zemanová Ivana – manželka prezidenta



19. 6. – hudební vystoupení



16. 7. – zájezd s plošinovým autobusem – ZOO Svatý kopeček nebo návštěva
nákupního centra Olomouc

Redaktor: Vyrubalíková Monika
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Luštěte s námi
Na tomto místě bychom chtěli dát prostor těm, kteří rádi luštíte. Vyluštěnou tajenku
odevzdejte v kanceláři domova paní Vyrubalíkové nebo ošetřujícímu personálu do 15. 7. 2014.
Pro vylosovaného luštitele máme připravený dárek.
Včelí píchanec by se každopádně měl ošetřit, ať už jste alergikem nebo ne. Babička měla po ruce Alpu,
kterou považovala za jakýsi ...... ..... .. .......(TAJENKA).
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