U nás

Leden - březen 2021

„Starý člověk musí vědět, že ho máme rádi.“
(Seneca)

1

Obsah

Úvodní slovo: ............................................................................................. 3
Čínský horoskop na rok 2021 .................................................................. 6
Pro zasmání: .............................................................................................. 7
Co nám to roste před domem ? ............................................................... 8
Tématické povídání: Tři králové .......................................................... 10
Trénujeme hlavu: ................................................................................... 12
Společenské okénko: ............................................................................... 13
Chvilka poezie ......................................................................................... 14
Fotoreport – z Domova .......................................................................... 15
Citát na závěr:......................................................................................... 19
Pranostiky: .............................................................................................. 19
Časopis pro Vás připravili: .................................................................... 19

2

Úvodní slovo:
Vážení a milí čtenáři našeho časopisu,
s úsměvem a nadějí na návrat pokojných
dnů se loučím s rokem 2020, který nebyl
pro nikoho z nás jednoduchý. Vypadalo to,
jako by se celý zahalil do beznadějné šedi
bez náznaku jediné veselé barvy. Ale
nebylo tomu tak. Přestože koronavirová
infekce kvůli různým zákazům a nařízením
omezovala po většinu roku běžný způsob vašeho života v domově, přesto
se našlo několik příležitostí, kde jste mohli žít zase skoro normálním
životem. Mám na mysli celodenní výlet do ZOO, letní slavnost v zahradě
našeho domova, promítání filmů nebo mikulášskou kavárnu.
Nezapomenutelná byla atmosféra při rozsvěcení vánočního stromu a
štědrovečerní tabule, u které jste mohli společně povečeřet. Nejvíce nás
ale trápil zákaz návštěv, který po dobu nouzového stavu stále platí. Avšak
díky výjimce schválené vládou ČR, vás mohou vaši blízcí za určitých
podmínek, které musí splnit, navštívit. I v tomto případě se snažíme
v rámci našich možností vyjít maximálně vstříc.
Jak uvidíte, život v domově se nezastavil. Snažili jsme se dalšími kroky
zlepšit vaše životní prostory a zaměstnancům zlepšit pracovní podmínky.
Nejdříve nakoukneme do „šuplíku“ s investicemi. Z důvodu většího
bezpečí klientů na oddělení zvláštního režimu jsme zakoupili nové
signalizační zařízení, pro lepší komfort svícení jsme nechali nainstalovat
na všechny pokoje v budově vila světla s nastavitelnou intenzitou světla.
V přízemí této budovy jsme zrekonstruovali WC pro imobilní klienty a
do prádelny jsme pořídili novou pračku. Podařilo se i uskutečnit malování
na nové budově včetně renovací podlah. Plánování této akce bylo velmi
náročné, ale vše se podařilo zdárně zrealizovat. Proto patří vám i
zaměstnancům velký dík za trpělivost a bezproblémový průběh. Velké
investice zahrnují i nákup dvou nových pečovatelských lůžek a výměna
zbývající starého plotu za nový.
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Za velký úspěch považuji skutečnost, že se nám podařilo vás všechny
uchránit pře nákazou virem COVID-19. Avšak nestačí jenom úspěch,
musí k tomu být i trocha štěstí a odhodlání udělat vše pro zdárný průběh.
Proto se v loňském roce investovalo mnoho peněz do přístrojů a
ochranných pomůcek, které pomohly vás a především zaměstnance
ochránit. Ale ani to by nestačilo, nebýt zodpovědného chování všech
zaměstnanců v pracovním i osobním životě. Nesmírně si toho vážím a
jsme jim za to vděčná.
Tak jako v každém roce, tak i v loňském jsme nakoupili různé
kompenzační pomůcky. Znovu jsme mohli pořídit antidekubitní matrace,
invalidní vozíky, jedno koupací křeslo na novou budovu, dokoupili jsme
vozíky k přepravě jídla a nápojů, zvlhčovače vzduchu a různě potřebné
polohovací pomůcky.
Pokud pootevřeme „šuplík“ s projekty, i v loňském roce nám v rámci
projektu „Podpory mobility sociálních služeb“ společnost ŠKODA
AUTO a.s. zapůjčila na rok automobil KAROQ, který poskytuje větší
komfort převozu. Bohužel, jsme ho z důvodu koronavirové infekce
nestačili plně využít pro různé výlety s klienty jako v předcházejícím
roce. Společnost ŠKODA AUTO nám v tomto roce také vyhověla
v rámci grantového programu „Region bez bariér“ a poskytla finanční
prostředky ve výši 40.000,-- Kč na automatický pohon u dveří v hale.
Znovu jsme se účastnili projektu „Ježíškova vnoučata“. Nepřestává mne
překvapovat a zároveň těšit projevený zájem ostatních lidí plnit přání
seniorům.
A co plánujeme v roce 2021? Chtěli bychom na všech pokojích v budově
vila vyměnit stávající žaluzie, které jsou více náchylné na poškození, za
žaluzie s automatickým ovládáním. Do přízemí této budovy pořídit ještě
jeden sodobar. Čeká nás malování celé vily. Pokud bude dostatek
finančních prostředků, tak spojit malování s renovacemi podlah.
Jak se dočtete v dalším článku, rok 2021 nás bude stát hodně úsilí,
abychom dosáhli úspěchu. Jeden z úspěchů vidím dokončení projektové
dokumentace pro stavební povolení nového zařízení sociálních služeb
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v našem objektu. Ze zkušeností z jednání s panem starostou Města
Vrchlabí však vím, že to bude stát ještě hodně úsilí, abychom toho
úspěchu dosáhli.
Kvalita poskytované služby je zrcadlem odvedené práce všech
pracovníků v domově. Nestačí při ní používat jenom rozum, ale je
potřeba mít i velké srdce. Já mám to štěstí, že takové zaměstnance
v domově mám.
Chtěla bych vám všem popřát rok plný pokojných dní prožitých běžným
způsobem života.
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Čínský horoskop na rok 2021
Roky Buvola jsou 1913, 1925, 1937,
1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009
a právě rok 2021. Čínský horoskop na
rok 2021 startuje oficiálně 12. února a
potrvá až do 31. ledna 2022.
V roce 2021 bychom se měli zaměřit na
zdokonalování všeho – znalostí, vztahů
a třeba se pokusit najít i lepší práci.
Právě té bude čínský horoskop na rok
2021 velmi přát. Bude to rok píle a
pracovitosti. Všechny, kteří nebudou
líní a budou se opravdu snažit, odmění.
Velkou roli budou hrát v roce 2021 i peníze. Ti, kteří je roce 2020 až
příliš řešili nebo se jim nedostával dostatek financí, si konečně
oddychnou.
Rok 2021 má být pro většinu lidí náročnější. Budou na nás kladeny vyšší
nároky, nic nedostaneme jen tak zadarmo. Pokud budeme odkládat
povinnosti, stejně nás doženou. A všechno to bude velmi rychlé. Rok
kovového Buvola po nás bude vyžadovat, abychom pořádně
zabrali. Nebudeme mít žádné úlevy. Chceme-li úspěch, bude nás to stát
dvojnásobné úsilí, než kdykoliv jindy. Barvou roku 2021 je bílá. Ona i
další světlé barvy budou nosit štěstí a úspěch. Podle feng shui je pak
vhodné bílou barvu doplnit ještě i kovovými doplňky.
Čínský horoskop na rok 2021 předpovídá, že by nemělo dojít k žádným
velkým změnám. Ani ve světě, ani doma. Konat by se neměly žádné
katastrofy, ani by nás neměly postihnout větší ztráty. Naopak je dobrý rok
k tomu uspořádat si vlastní finance. Rok kovového Buvola
přeje uspořádání finančních záležitostí, srovnání dluhů i vyřešení
rozohněných vztahů. Mohli bychom se dokonce i usmířit s lidmi, se
kterými nejsme dlouhodobě v kontaktu. Vše však musíme dělat vědomě.
Rozhodnout se, plnit úkoly a nést za vše zodpovědnost.
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Pro zasmání:

Víte, jak vznikly Himálaje?
Pánbůh chtěl pár kopečků zmrzliny.
„Tati, už mě to sáňkování nebaví.”
„Ale synu, jsi na čerstvém vzduchu, nenaříkej a táhni mě zase nahoru!”
Říká paní učitelka: "Venku nám krásně sněží, co kdybychom začali s
koulováním?" "Ano, ano," volají všichni. "Dobrá ... k tabuli půjde
Nováková.
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Co nám to roste před domem ?
Katalpa je původem z teplých oblastí, jako je Severní Amerika, Střední
Amerika, Indie a východní Asie. Pěstována je široce v mírných a teplých
oblastech pro svoji krásu.
Katalpy jsou si vzájemně velice podobné růstem, listy i květy. Jsou
zpravidla nepřehlédnutelné, exotické, majestátní a dlouhověké.

Obvykle dorůstají výšky 12-18 m a 6-12 m šířky. Zajímavostí je, že tyto
stromy v mládí rostou pomalu, v deseti letech jsou vysoké jen 2-3 m, ve
dvaceti letech dorůstají 4-7 m a ve třiceti 8-10 m. Kmen je krátký, u
starších jedinců nezřídka nějak deformovaný. Spodní větve katalpy
klesají až na zem. Katalpa má charakteristické listy a plody. Listy jsou na
stromech dlouho do zimy.
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Katalpy mají rovněž nápadné květy. Kvetou často záplavou poměrně
velkých, bílých nebo narůžovělých květů.
Katalpa kvete v červnu až červenci, plodem jsou lusky, pukavé na dvě
chlopně, vyrůstají nahloučeně po třech a více. Na pohled tenký hnědavý
lusk je tobolka 20-50 cm dlouhá, s několika semeny.
Katalpa je v zemi dobře ukotvena, ve stáří ztlustlými, silnými kořeny.
Už od dávnověku nachází
využití dřevo katalpy pro
konstrukční účely. V Číně
byly z dřeva katalpy vyráběny
oblíbené tradiční hudební
nástroje
zvané guqin s
harmonickým tónem. Její
dřevo je velmi měkké, s velmi
dobrou
odolností
a
rozměrovou stálostí.
Je výborné pro ručním
zpracování. Dřevo se používá
hlavně pro oplocení, kolejnice
a nosníky, ale i pro výrobu
rámů a nábytku.
Listy
katalpy
napadají
housenky lišaje Ceratomia catalpae. Ty slouží jako nástraha při
rybolovu. Použití housenek rybáři je popisováno od roku 1870.

Od jara tak nyní můžete z oken i ze zahrady sledovat tento exotický
strom, v celé jeho kráse, s vědomím, že víte, jak se jmenuje a odkud
pochází. Je to symbol našeho domova.
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Tematické povídání: Tři králové
Svátek Zjevení Páně,
lidově zvaný "Tří Králů",
je svým obsahem téměř
totožný

s

vánočním

svátkem Narození Páně. V
obou jde o to, že se Bůh
zjevuje

jako

člověk,

dokonce

jako

narozené

dítě.
Dvanáctý den po narození Ježíška, 6. ledna, přišli k jeho jesličkám
mudrcové, aby mu přinesli dary nejcennější. Jezulátko obdarovali
zlatem, myrhou a kadidlem. Snad právě pro počet a vzácnost oněch
darů se ve 12. století v legendě objevili právě králové a byli tři. Přibližně
v téže době dostávají i svá jména – Kašpar, Melichar a Baltazar.
K nově narozenému dítěti Ježíši nejprve přiběhnou prostí pastýři. Ti
přijdou pohnuti vnitřním puzením, které vychází z jejich srdce. Jdou za
někým, kdo je jako oni, kdo patří do Izraele. K témuž dítěti o něco málo
později dorazí i králové - mudrci. Ti z pohybu a postavení hvězd
neomylně vyčtou, že se narodí velký král, a to v Izraeli. Jsou to cizinci a
jinověrci.
Ve svátku "Tří Králů" se tedy Kristus zjevuje i nevěřícím, či jinověrcům a
v postavách svatých králů je zosobněno přijetí Krista za krále všech.
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Svátek Tří Králů odjakživa doprovázely různé lidové zvyky. Ve střední
Evropě je zažité žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší
písmena C+M+B, u nás v Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to ale patrně
počáteční písmena jmen "Třech králů": Kašpar, Melichar a Baltazar, jak
se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského "Christus mansionem
benedicat": "Kristus žehnej tomuto domu". A co křížky mezi písmeny?
To nejsou žádná plus jako ve školní rýmovačce. Jsou to opravdové kříže
na znamení Svaté trojice – Otce, Syna a Duch svatého. Křída, kterou se
vám

nade

dveřmi

zvěční,

by

měla

být

svěcená.

Opravdové zakončení křesťanských Vánoc právě připadá právě na 6.
ledna.
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Trénujeme hlavu:
Zkuste si vzpomenout alespoň na 3 vánoční koledy.
Která koleda je Vaše nejoblíbenější?
Doplňte chybějící slova, v českých koledách.
1) Paní máma ....., koledu nám dala
2) Tichá ...., svatá ....
3) Z betlémské krajiny .... dejte
3) Před tebou padáme, .... své skládáme
4) Štědrej večer ....., koledy přichystal
5) .... se Kristus pán, veselme se
6) Nesem vám ...., poslouchejte
7) Hajdom Hajdom .....
8) Pásli .... valaši
9) Chtíc aby ...., tak zpívala synáčkovi
Doplňte Vánoční křížovku.
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Společenské okénko:
Narozeniny oslavily a oslaví:
Leden

Únor

Hofmanová Miloslava

Martinová Hilda

Machková Helena

Šebestová Anna

Grund Jiří

Červinková Zdeňka

Slaninová Krystyna

Kociánová Růžena

Krausová Květoslava
Šindelářová Daniela

Březen

Uhlíř Karel

Flégl Josef

Moosová Vlasta

Uhlířová Helena

Mertlík Jiří

Douba Jaroslav
Opočenský Jiří
Štěpánková Květuše

Všem přejeme hodně zdraví, spokojenosti a příjemné chvíle mezi
námi
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K našemu životu v domově patří i smutné
chvilky, proto se touto cestou naposledy
rozloučíme s paní Procháskovou Ingeborg,
Klůzovou Jarmilou a Mráčkovou Jaroslavou.
„Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta a
vzpomínky v srdcích zůstávají dál.“
Chvilka poezie
Kouzlo vánoční
Ó neříkejte, že jen svátkem dětí
jsou Vánoce, spíš dětmi jsme my zase;
za zvony, hlas, jichž krajem rozléhá se
o půlnoci, kus bytosti všem letí.
Vše známe to juž takřka po paměti
a neklamem se v světel, cetek jase,
a víme, jak vše v krátkém zvšední čase,
však „Narodil se“ umíme přec pěti.
A cosi taje v nejtvrdší té hrudi
a cosi jihne v nejchladnějším oku
a cosi v nejtemnější duši zpívá
i tomu, kdo se po celý rok trudí,
cos plá jak paprsk duše ve hluboku:
To Mladost oknem vzpomínky se dívá.
(Jaroslav Vrchlický)
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Fotoreport – z Domova
I v období, kdy se společenský život v domově musel vlivem onemocnění
COVID - 19
omezit, jsme
přeci jenom
našli možnost
pro příjemné
společné
chvíle.

Rozsvícení vánočního
stromku
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Mikulášská kavárna
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Ježíškova vnoučata
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Medailonek
Tentokrát bude medailonek
věnován netradičně, klientce
našeho domova, která v
letošním podzimu oslavila
životní jubileum a to
rovných 100 let.
Paní Vlasta Hlaváčová se
narodila 14. 11. 2020 v
Brodku u Přerova, jako
jedna z dvojčat. Tam také
vychodila základní obecnou
školu a poté úspěšně
absolvovala Učitelský ústav
Olomouci, kde se podrobila
zkoušce z dospělosti (dnešní
maturita) v roce 1941.
Tak se stala učitelkou, avšak
ve
skutečnosti
nikdy
nevyučovala. Byla velmi
dobrou žákyní i studentkou a vždy měla výborné vysvědčení.
Velmi ráda se věnovala sportu. Již od útlého mládí byla členkou Sokola,
kde to v dospělosti dotáhla na náčelnici Olomoucké župy. Vedla nácviky
na sokolské slety, kterých se také účastnila.
Prakticky po celý produktivní život pracovala jako účetní, ekonomka
resp. jako vedoucí pracovnice.
Byla spolehlivá a poctivá pracovnice a tak není divu, že byla i žádaná,
proto asi odešla do důchodu až v 70 letech.
Do svých 93 let bydlela se sestrou v Brodku. Pak přišla zlomenina krčku,
operace v nemocnici v Přerově, úmrtí sestry a přesun do Vrchlabí. Po
krátké době ve vrchlabské nemocnici, na následné péči, žije již 6. rok v
Domově pro seniory, kde oslavila 100. výročí narození. A pokud Vás
zajímá jak její lék na dlouhověkost, tak je to maso místo zeleniny.
Přeji hezký den, s pozdravem Ing. Hlaváč (syn)
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Citát na závěr:
„Nebudu ti snášet důvody, pro které mě máš milovat, neboť ty žádné
důvody nemáš. Důvodem k lásce je láska.“
( Antoine de Saint-Exupéry )

Pranostiky:
Teplý leden, k nouzi krok jen jeden.
Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen
V únoru, když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.
V březnu prach - jistý hrách.

Časopis pro Vás připravili:
Bc. Pavla Dytrychová – pro zasmání, tematické povídání, společenské
okénko, trénujeme hlavu, fotoreport,
grafická a formální úprava.
Renata Cermanová - Co nám to roste před domovem? - Katalpa
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