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Časopis o životě v našem domově

červenec – srpen – září 2013

Chtěla bych představit velmi starou písničku, kterou kdysi složili uživatelé a rádi si jí
zazpívali (pak nějak zapadla v zapomnění).
Tak pro oživení ……

PRIMA PARTA SENIORU

My jsme prima senioři,ti co stále rádi tvoří.
Peněz sice dáme každý dosti, žijem si tu bez starostí.
Péči sester obdivujem, hlavně když nás trápí průjem.
Na bolístku foukají nám hezky, chlapům z očí střílí blesky.
Štamprlku si rádi dáme z vesela si zazpíváme.
Když jde kolem paní ředitelka, zhasíná rožlá světélka.
My jí za vše rádi máme, teplo domova tu známe.
Uklízečky šikovné jsou holky, vymetou i staré žmolky.
Sestru vrchní máme rádi , jsme s ní dobří kamarádi.
Když prochází s pokladničkou v rukách – peněžence začnou muka.
Sestra staniční je střelka, tělocviku učitelka.
Do latě nás všechny hned postaví, myslí jen na naše zdraví.
Naše Dáša stravovací, penízky naše utrácí.
Sem tam šoupne ke guláši pivo a hned zase je tu živo.
Kuchařky jsou fajné holky, pečou nám moc dobré vdolky.
My jsme totiž zkušení jedlíci, máme rádi plnou lžíci.
Procedúry rádi máme za Martou hned pospícháme.
S chutí stříhá, češe naše vlasy máme rádi salon krásy.
Malá Dáša sociální ani chvilku nepromarní.
Patnáctého přináší nám žoldík, srdce tiká jako budík.
Když špinavé prádlo máme k pradlenkám s ním pospícháme.
Ony nám ho vyžehlí, vyperou a voňavé hned přivezou.
Náš údržbář velký Toník, bručí když zatlouká hřebík.
Komanduje naše mladé brance a pojídá dobré žvance.
Naši branci pohotoví vykonají co kdo poví,
Jsou to kluci ještě velmi mladí, máme je tu všichni rádi.
TAK TU ŽIJEM, spíme, jíme pijem svoji mysl posilujem.
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Vycházka do města
Dne 2. července nás sluneční paprsky
vytáhly na procházku do města. Prošli jsme se
po náměstí a v klidu jsme poseděli v pizzerii při
zmrzlině.

Koncert divadla Slunečnice
Ve čtvrtek 11. července nás přijel potěšit
soubor divadla Slunečnice z Brna svým
vystoupením. Počasí přálo a tak si uživatelé
společně s dětmi zaměstnanců, které byly
rovněž pozvány, mohli na zahradě domova
poslechnout známé melodie z muzikálů a
pohádek, a také si mohli zazpívat při starých
dobrých hitech našich předních zpěváků, jako
je Waldemar Matuška, Helena Vondráčková a
další.
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Červencové kolo turnaje v kuželkách

Letošní léto nám přineslo
plno teplých dnů a tak jsme
si 17. července zahráli kuželky
venku před Domkem.
V tomto kole byla nejúspěšnější paní Mikušková, která
s 39 body obsadila první místo.
Na druhém místě se umístila
paní Včelná s 37 body a třetí
místo získal pan Šablatura
s 35 body.

;

Výtvarný klub - 22. 7.

Ve výtvarném klubu patří práce s keramickou hlínou
mezi nejoblíbenější výtvarné techniky a tak se často věnujeme
právě této činnosti. Tentokrát jsme již vypálené dílky, z kterých
vytvoříme zvonkohry, glazovali.

Nikdy neříkej, že něco nejde. Vždycky se
najde nějaký blbec, který neví, že to nejde
a udělá to.
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PORADA S UŽIVATELI
Dne 31. července paní
ředitelka přivítala uživatele
a zahájila poradu, která se
dnes
podobala
spíše
posezení
u
kávy
a
zákusku. Hned v úvodu porady
uživatelům přiblížila, co nás
všechny v nejbližší době čeká.

Dne 13. 9. 2013 nás navštíví
pracovníci nadačního fondu Wild
Africa Save s přednáškou a
vyprávěním o republice Kongo
(dříve Zair) a hlavně o ohroženém druhu goril horských. Přednáška se bude konat v naší
Tančírně od 10,15 hod. (Informace budou vyvěšeny na nástěnkách, budete upozorněni
domovských rozhlasem „Halo, halo“ a osobně animačními pracovnicemi.
Dne 11. 7. 2013 byl pro vás připraven program na zahradě domova divadlem Slunečnice
z Brna. Pozvání přijali i senioři z Charity Odry a děti (vnoučata) našich zaměstnanců.
Vašim blízkým byly rozeslány dotazníky – jak jsou spokojeni se službami, které vám
poskytujeme a zda něco můžeme zlepšit. Rozeslali jsme při této příležitosti i pozvánky na
naši tradiční VELKOU ZAHRADNÍ SRPNOVOU VESELICI, která se bude konat 15. 8. 2013
od 15,00h na zahradě domova. Pozvánky jsme rozeslali i seniorům z místní komunity a
z oderské Charity. Na zahradě bude postaven velký stan s lavicemi a stoly, živá hudba je
zajištěna, pivo, víno objednáno, naše věhlasné koláče a občerstvení (topinky s masovou
směsí, bramboráky ...) připraví naše kuchařky, pro děti jsou připraveny soutěže a
samozřejmě vám jako pokaždé zajistím překvapení – kulturní vložku, ale to až 15. srpna.
Vše je naplánované, tak ať nám jen přeje počasí!!!
Jistě jste si všimli, že je u „Vily“ postavené lešení a probíhá oprava a zateplení části
budovy. Po té bude opravena terasa (nad jídelnou), izolace, výměna dlaždic a zábradlí.
Žádám laskavě uživatele, aby v době oprav terasu z bezpečnostních důvodů nenavštěvali.
V září bude v některých pokojích na „Vile“ probíhat výměna podlahové krytiny a výměna
schodových nášlapných lišt (budete individuálně upozorněni).
V říjnu na budově „Kuchyň se bude stavebně upravovat dvoulůžkový pokoj a vzniknou
dva jednolůžkové pokoje. Jedná se o pokoj pana Lomnančíka a pana Týma. Oba pánové
jsou již o připravované akci informováni.
Opět vás upozorňuji na možnost podávat stížnosti. Pokud se vám něco nelíbí nebo
nejste spokojeni, budeme rádi, když nás o tom budete včas informovat a pokud to půjde
určitě zjednáme nápravu.
Doufám, že jste spokojeni s prací vašich Patronů a pokud tomu tak není – můžete
zažádat o změnu.
Na podzim nás čeká slibovaný zájezd. Objednám opět autobus s plošinou, aby se mohli
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účastnit i naši uživatelé na vozících. Můžete navrhnout trasu zájezdu. Posledně jste
navrhovali návštěvu kopřivnického technického muzea.
Na závěr porady paní ředitelka ještě zodpověděla dotaz, zda přijedou prodejci s textilem:
přijedou 28. 8. 2013 v 9,00 hodin. Pokud chcete navštívit textil ve městě s doprovodem –
domluvte se s animačními pracovnicemi nebo s Patronem.
Paní ředitelka popřála uživatelům pěkné sluneční dny.
Zapsala: Stoklasová D.
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Srpnové vaření
Venkovní teploty dosahují tropických hodnot a tak jsme s naším
klubem vaření přesunuli na zahradu a pustili do přípravy
šopského salátu. Nakrájeli jsme si papriky, rajčata, přidali
nakrájený sýr a vše zamíchali. Salát se povedl a všichni
přítomní si na něm
pochutnali.

Stolové hry
Ve čtvrtek 8. srpna jsme se sešli na Staré
kuchyni, abychom si zahráli hru Člověče, nezlob se.
Uživatelé rádi hrají i různé karetní hry, např. kanastu.
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Zvířata v Africe
V úterý 13. srpna nás navštívil
pracovník nadačního fondu Wild Africa
Save African Animals s přednáškou, díky
které
se naši uživatelé společně
s obyvateli Charity Odry alespoň na
okamžik přenesli pomoci fotografií a
poutavého vyprávění mezi horské gorily
na hranici Konga, Rwandy a Ugandy, kde
na malém kousku území žije ještě na 700
kusů těchto pozoruhodných zvířat.

Kongo
Demokratická republika Kongo (dříve Zair) je třetí největší stát
Afriky a hraničí se státy Angola, Burundi, Kongo, Středoafrická
republika, Rwanda, Súdán, Tanzánie, Uganda a Zambie.
Republika je rozdělena na 25 provincií. Země oplývá značným
nerostným bohatstvím, jsou zde naleziště diamantů, zlata, mědi,
uranu, kobaltu, tantalu a dalších. Ze země se vyváží také ropa.
Právě toto bohatství je jedním z důvodů neustávajících nepokojů
a země se tak stále potýká s ekonomickými problémy a patří mezi
nejchudší země světa.
Demokratická republika Kongo se může pochlubit také
velkým přírodním bohatstvím. Na jejím území je možné nalézt až
10 tisíc rostlinných druhů, z nichž mnohé jsou velmi vzácné. Jde
například o baobaby, mahagony, limby či africké ořechy. Na savanách rostou také vzácné
palmy iroko, červené cedry a sabal. Rovněž fauna má v zemi své početné zástupce, v
oblasti deštných lesů žijí gorily, šimpanzi i
okapi pruhovaní, na savanách se zase
prohánějí žirafy, zebry a buvoli sledovaní
smečkami lvů. A právě mezi gorily jsme se
v přednášce vypravili.
Gorila horská je silně ohrožený druh a dle
posledních dostupných informací jich ve
volné přírodě, na rozhraní států Uganda,
Rwanda a Demokratické republiky Kongo
žije už jen asi 720 jedinců. Proč jich tak
závratně ubývá?
Sopkami poseté území pohoří Virunga se rozkládá na rozhraní tří států, Rwandy, Ugandy a
Demokratické republiky Kongo, kde se nacházejí tři národní parky, Mgahinga Gorilla v
Ugandě, Parc National des Volcans ve Rwandě a Virunga v Demokratické republice Kongo.
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Zvláštní je potom fakt, že během jednoho z největších konfliktů od druhé světové války, kdy
bylo povražděno ve Rwandě skoro na
jeden milión Tutsiů, a občanské války
vedené v Kongu a Ugandě, gorily obstály
bez větších ztrát a dokonce dle vědců se
jejich populace začala rozšiřovat. Jediné,
co v poslední době v této nestálé oblasti
začalo bez větších obtíží fungovat, je tzv.
gorilí turistika. Všechny tři státy si začaly
dokonale rychle uvědomovat, co mohou
snadno získat a zároveň rychle ztratit, a
začaly gorily efektivně chránit jako svůj
„dolarový příjem". Lidé z celého světa
neváhají za jednu jedinou hodinu
strávenou ve společnosti těchto velmi
vzácných zvířat zaplatit částku mezi 500-750 amerických dolarů a to je pro jednu z
nejchudších
částí
Afriky
velice
snadný
a
lákavý
příjem.
V současné době je největší nebezpečí pro gorilu horskou ničení jejího přirozeného
prostředí a to především proto, že oblasti kde se nacházejí národní parky, těsně sousedí s
bohatou vulkanickou půdou, která je velmi intenzivně využívána místnými obyvateli k
pěstování fazolí, brambor a kukuřice.
Samotné využívání bohaté vulkanické půdy
není tím nejhorším, co může gorily potkat,
největší riziko spočívá ve vypalování lesa,
které se snaží místní lidé vyhnaní válkou,
přeměnit na dřevěné uhlí. Budoucnost goril je
tedy velice nejistá a celý svět se za pomoci
OSN, UNESCO, vědců a dobrovolných
pracovníků snaží zachránit posledních pár
stovek těchto nádherných a zajímavých
divokých zvířat.

http://www.hedvabnastezka.cz/zeme/afrika/kongo/2743-gorila-horska-v-zelenem-pekle-afriky/
http://demokraticka-republika-kongo.svetadily.cz/clanky/Demokraticka-republika-Kongo-tretinejvetsi-zeme-afriky
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Srpnová veselice
Ve čtvrtek 15. srpna připravil domov
pro uživatele a jejich rodiny a také pro
seniory z místní komunity tradiční
srpnovou
veselici.
Pro
všechny
přítomné bylo objednáno pěkné počasí,
připraveno pohoštění a k tanci i
k zpěvu hrál pan Milan Býček.
Hned
v úvodu
paní
ředitelka
poděkovala dobrovolníkům, paní Marii
Králové, paní Randýskové
Jiřině a
panu
Kvapilovi,
kteří
pravidelně
docházejí do našeho domova potěšit
naše
uživatele.
Kuchařky
po
zkušenostech z minulého roku, kdy
veškeré koláče zmizely během hodiny, napekly téměř o 200
koláčů více. Pro ty, kdo měli chuť na něco slaného se smažily
langoše a výborné topinky s masovou směsí. Paní Iveta
Rašková prodávala ve stánku výrobky našich uživatelů
z keramické dílny: zvonkohry květináče a misky. Hned vedle
stánku soutěžily děti v různých disciplínách: věšení šátků,
skládání puzzle či lovení rybek. Jako překvapení pro všechny
bylo
připraveno
vystoupení
mažoretkové
skupiny
AMA,
která
přijela
ukázat
své
dovednosti
z Opavy. Nálada
byla výborná a v pozdějších hodinách už bylo
vidět mnohé hosty srpnové veselice tančit na
parketě.
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Srpnový turnaj v kuželkách
Dne 21. srpna se uskutečnilo srpnové kolo v turnaji v ruských
kuželkách. V tomto kole se nejlépe dařilo panu Lumírovi Káňovi, který
obsadil 1. místo s 38 body. Na druhé místě s 34 body skončil pan
Poulíček Ferdinand a třetí místo obsadila paní Bártková Libuše s 32
body.
Přejeme všem hráčům hodně úspěchů v dalších kolech!

Klub vaření na ALDě

V úterý 27. srpna na ALDě
jsme si společně usmažili
bramboráky. Uživatelé pomohli
s loupáním a strouháním
brambor. Všechny suroviny
jsme zamíchali a usmažili
výborné bramboráky, na kterých
si přítomní uživatelé pochutnali.

Prodej textilu
Ve středu 28. srpna se uskutečnil na Tančírně
prodej textilu. Uživatelé si tak mohli v areálu Domova
nakoupit potřebné oblečení.
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10. září – DEN KRAJOVÉ KUCHYNĚ

Jižní Morava

Jižní
Morava
okouzluje
návštěvníky
rozmanitostí
a
bohatstvím přírodních krás. Není
divu, že právě tady UNESCO chrání
hned dvě území – rezervaci Dolní
Morava (zahrnuje CHKO Pálava a
lužní lesy na dolním toku Moravy) a
rezervaci Bílé Karpaty. Právě na jižní
Moravě v roce 1956 vznikla první
moravská chráněná krajinná oblast –
Moravský kras – a že tu leží rovněž
jeden ze čtyř národních parků České
republiky – Národní park Podyjí. Na
jižní
Moravě
objevíte
pečlivě
obdělávané vinice a ovocné sady,
četná místa s výskytem teplomilné flory a fauny, rozsáhlé komplexy lužních lesů i vodní plochy, které
jsou rájem vodního ptactva. V řadě oblastí jižní Moravy jsou lidové tradice
patrné na každém kroku. Pestré kroje, dávné obyčeje a zapomenutá řemesla
jsou součástí každodenního života – a to už vůbec nemluvíme o
charakteristickém nářečí, něžně lyrických i rázně rytmických lidových písních,
tanci a cimbálové muzice, jejichž krásu si můžete vychutnat na moravských
národopisných slavnostech. V takových dnech se pomyslné brány obcí a
měst otvírají dokořán a tisíce návštěvníků se nechávají vtáhnout do víru
lidových tradic, zvyků, písní a krojů.

Gastronomie
Jižní Morava se rozkládá na území několika výrazných
etnografických regionů, jež se vyznačují pestrou škálou
lidových tradic, které daly vzniknout svérázné regionální
gastronomii. Na osobitých rysech zdejší kuchyně se podílí
především úrodnost kraje s dostatkem obilí, brambor, ovoce
a také vína. Všední kuchyně byla sice prostá, ale provoněná
ovocnými knedlíky, patenty (bramborovou plackou s povidly
a mákem) nebo buchtami s vydatnou polévkou z fazolí a
hrachu. Svátečně bylo prostřeno jedinečnou lukšovou
polévkou, pečenou husou s kysaným zelím a bramborovým
knedlíkem s místním červeným vínem. Chuťové buňky zde
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můžete zavlažit na celé řadě koštů vín a
pálenek místních výrobců, které podobně jako
cimbálové muziky, výborní zpěváci a tanečníci
dotváří osobitý kolorit zdejšího kraje.
Jižní Morava je krajem vinic a vína. Z deseti
moravských vinařských oblastí je jich v
Jihomoravském kraji devět a v každé z nich
čeká
neopakovatelná
atmosféra
a
gastronomický zážitek. Vinařskou lahůdkou je
návštěva Zámeckého sklepa ve Valticích, kde
je celoročně k dispozici Národní salón vín s
expozicí a ochutnávkou 100 nejlepších vín ČR. Významnou regionální značkou poslední doby je také
mladé Svatovavřinecké víno.
Pokud na jižní Moravě zavítáte na některou z velkého množství folklorních akcí, zcela zaručeně se
setkáte i s vynikající slivovicí - s voňavým destilátem z vyzrálých švestek. Poctivá domácí slivovice
se vyrábí výhradně z ovoce bez příměsí, čímž vzniká zcela přírodní produkt, který je považován za
lék. Událostí jsou také samotné "košty" slivovice. Jedním z nejznámějších je košt v Radějově na
Hodonínsku, kde se schází až 2000 vzorků ovocných pálenek. Pivovar Černá Hora, který dodává na
trh několik druhů piv a limonády s chmelem, vyrábí své pivo z velice kvalitní artézské vody.
Proslulá pochoutka, staletá tradice pěstování a
konzervování zeleniny - to je známá Znojemská
okurka. Od roku 2008 navazuje Družstvo Znojemská
okurka na to nejlepší z historické tradice konzervování
okurky ve Znojmě. Tradiční způsob zpracování,
nejkvalitnější okurky ze sběrů a klasická receptura
nám opět přináší na stůl nejlepší světovou delikatesu.

Úžasné řešení krize středního věku
Když jsem byl ženatý 25 let, podíval jsem se pozorně na svou ženu a řekl jí: „Drahá, před 25
lety jsme měli malý, laciný byteček, laciné auto, spali jsme na laciné pohovce a dívali se na
malou černobílou televizi, ale zato jsme spal s krásnou 25-tiletou vášnivou blondýnkou. Teď
máme drahou třiapůlmiliónovou vilu, auto za osmset tisíc, krásnou, velikou ložnici a
plasmovou televizi, ale každou noc musím spát s padesátiletou ženskou. Tak se mi zdá, že ty
teď do toho scénáře jaksi nepasuješ.“
Moje manželka je velice rozumná ženská. Řekla mi, ať si tedy najdu vášnivou 25-tiletou
blondýnku a ona už se postará, abych znova bydlel v laciném bytě, jezdil v laciném autě, spal
na laciné pohovce a díval se na malou černobílou televizi.
Nejsou starší ženy fantastické? Ty opravdu vědí, jak vyřešit krizi středního věku.
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Vycházka do města
Dne 10. září jsme si vyšli na město na
nákupy a hlavně pro burčák, který začínají
obchodníci nabízet. Jedná se o částečně
zkvašený mošt z bílých, ale i modrých hroznů.
Nejen, že je chutný, ale obsahuje i značné
množství vitamínů a jiných zdraví prospěšných
složek. Uživatelům se vycházka líbila a
spokojeni se vraceli do Domova.

Výtvarný klub
16. září jsme se ve výtvarném klubu opět věnovali tolik
oblíbené keramice, při které si uživatelé procvičují jemnou
motoriku. Srpnová veselice je už za námi a tak zvonkohry, které
teď vyrábíme mohou posloužit jako dárky pro významné
návštěvy.

Sběr a zpracovávání ovoce
reminiscence
Nastal podzim, čas sklizně z polí, zahrad, zpracování úrody a pro muže hlavně období pálení
slivovice. Zavzpomínali jsme si tedy s uživateli, jak prožívali toto roční období oni.
Paní Levová se rozpovídala o tom, jak doma vařili povidla. Švestky sklidili ze stromů, doma je
omyli a vypeckovali. Zatopilo se pod kotlem, švestky se vysypaly do vymazaného hrnce máslem a
stále se míchaly do zhoustnutí, aby se nepřipálily. Tato činnost
trvala mnohdy i 24 hodin, proto se členové domácnosti v míchání
museli střídat. Aby čas rychleji ubíhal a nechtělo se jim tolik spát,
povídaly se při tom různé historky z dětství a vzpomínalo se na
dávné časy. Když byly povidla hotové nalévaly se do kamenných
nádob. Rodina si pak na nich pochutnávala na chlebu s máslem,
používali je do koblih, do koláčů, na amolety apod. . Při těchto
vzpomínkám se všem dělaly chutě, všichni jsme se začali těšit na
oběd a tak se téma začalo měnit v debatu o jídle.
Na závěr jsme si zazpívali ještě oblíbené písničky a rozešli
jsme se na oběd.
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Canisterapie
Dne 18. září se opět naši uživatelé mohli těšit na canisterapii, která se přes
letní měsíce nekonala. Do Domova přijel pan Dušek se svými psy a uživatelé si tak mohli
psy pohladit a prohřát si svaly a kosti při polohování.

Výtvarný klub

V pondělí 23. září jsme se sešli ve výtvarném klubu.
Většina uživatelů se opět věnovala tvorbě keramických
zvonkoher a paní Šímová tvořila květinové koláže.
Paní Šímová své koláže vyrábí ze sušených rostlin,
které lepí na barevné listy papíru. Její tvorba je
vystavena v Tančírně.

Turnaj v ruských kuželkách
Dalšího kola 25. září se zúčastnilo 15 uživatelů. Vítězem tohoto kola
se stala paní Bártková Libuše se 42 body, na druhém místě se umístil
pan Lumír Káňa se 41 body a třetí místo obsadila paní Havlíčková s 35
body.
Celkové průběžné pořadi v turnaji je následující:
1. místo Káňa Lumír
329 bodů
2. místo Bártková Libuše
317 bodů
3. místo Poulíček Ferdinand
313 bodů
Všem vítězům blahopřejeme a přejeme všem úspěchy v dalších
kolech.

15

Redaktor: Vyrubalíková

16

Grich Valentín
21. 7. 1936 – 77 let

Mertová Markéta
24. 7. 1932 – 81 let
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Narozeniny v srpnu slaví

Káňa Lumír
1.8.1953 – 60 let

Voldánová Ivanka
12. 8. 1941 – 72 let

Pařenica Václav
25. 8. 1935 – 78 let

Maurerová Růžena
25. 8 . 1941 – 72 let

Blahopřejeme!!!
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Investice, nákup DDHM za toto čtvrtletí:
16.073,-Kč celkem
109.895,-Kč
Opravy:
oprava postelí
nátěr teras
výměna lina
nátěr plotu
oprava konvektomatu
oprava myčky
výměna obložení
oprava mandlu

7

5

Řešení najdete na poslední straně

2 ks přístřešky na auta
zateplení terasy Vila

5

7 4

3

6 682,- Kč
16.639,-Kč
64.556,-Kč
94.992,-Kč
2.251,-Kč
10.863,-Kč
24.295,-Kč
33.638,-Kč
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V příštích dnech se můžete těšit na:
1. 10. – návštěva manželky prezidenta Ivany Zemanové
24. 10. přednáška městské policie o bezpečnosti
8. 11. – canisterapie
20.11. – zájezd do Technického muzea Tatra v Kopřivnici
6. 12. posezení u kytary s panem Levem
11. 12. – Vánoční hvězda - program Jaroslava Málka
vánoční árie za doprovodu houslí, kytary a mluveného slova
12. 12. – vystoupení dětí z MŠ Jakubčovice nad Odrou
17. 12. – Adventní koncert – vystoupení Československého dua
18. 12. – vánoční vystoupení ZŠ Komenská
27. 12. – vystoupení dětí z církve + mše
Kromě tohoto programu se samozřejmě můžete těšit na pokračování turnaje v ruských
kuželkách, mši, výtvarný klub, stolní hry či zpívání s Anežkou.
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