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ÚVOD 

Milé dámy, vážení pánové, milé kolegyně a kolegové, 

K jaru neodmyslitelně patří sněženky. K jaru neodmyslitelně patří nadšený zpěv ptáků, který se rozléhá 

široko do okolí. 

Jaro začíná v době jarní rovnodennosti, kdy je den stejně dlouhý jako noc. A právě světlo a teplo probouzí 

ze zimního spánku celou přírodu, a tedy i nás všechny. Všechno je v pohybu, roste a rozvíjí se s ohromnou 

energií. Věřím, že i my všichni v sobě najdeme dostatek energie, abychom mohli s radostí toto krásné roční 

období přivítat. 

 

Milí lidé, 

dovoluji si vás oslovit tímto nejvyšším titulem, protože člověk je tvorem Božím a je vybaven výsostnými 

znaky: rozumem, svědomím a odpovědností. Dovolte mi laskavě, abych vám všem obyvatelům i 

zaměstnancům popřál krásný a radostný vstup do tohoto nádherného období roku. Přejme si, abychom v 

sobě každé ráno našli sílu zvednout se a vstát a udělat každý den něco pro ostatní, pro své bližní. 

Pokud si všichni budeme vážit zákona života, vystačíme si v pomoci jistě sami mezi sebou. Nesmíme 

zapomínat, že život je láska a láska je oběť. Život bez těchto velkých plných slov totiž nedává nikomu žádný 

kloudný smysl. Buďme proto k sobě, i jeden ke druhému tolerantní, milí, slušní a ochotní pomáhat. V nebi 

je snadné být šťastným, ale tady na zemi se nikomu z nás nepodaří být šťastným lehce a bez námahy. 

 

 

“Šťastní jsou pouze ti lidé, kteří jsou schopni milovat a lásku bližního přijímat”. 

 

Přeji nám všem, aby se nám společné dílo maximálně dařilo. 

Krásné jarní měsíce přeje všem        

 

 

 

Dalibor Maniš, ředitel 
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SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ DĚNÍ DS 

3. 1. 2015 -  Tříkrálová sbírka – Tříkrálovou sbírku pořádá Charita 

České republiky v celostátním měřítku od roku 2000. Klienti byli 

návštěvou Tří králů potěšeni. Všem, kteří se na sbírce podíleli 

mockrát děkujeme. 

 

21. 1. 2015 – Přednáška o Gruzii – Pro naše klienty jsme 

uspořádali přednášku o Gruzii, kterou si připravila Bc. Jana 

Kuželová Dis. Svou přednášku proložila krásnou fotogalerií a 

mluveným slovem. Pro velký úspěch u našich klientů, budeme 

nadále pokračovat s cestopisným programem.   

                         Fašanková zábava 

6. 2. 2015 – Beseda s důchodci – Jako každoročně jsme přijali 

pozvání od starostky obce Loučka na akci Beseda s důchodci. 

Auto nás dovezlo před nový sál, který jsme si měli možnost 

prohlédnout. Také to byla premiéra pro našeho nového pana 

ředitele, který se všem místním občanům představil. Program byl 

velmi pestrý. Vystoupili žáci ZŠ Újezd a děti z MŠ Loučka.  

K tanci a poslechu nám hrála hudba z Nevšové. Po dobrém jídle, 

pití a s dobrou náladou jsme se vrátili domů. 

 

7. 2. 2015 – Fašankový průvod –  Sobotní dopoledne nám zpestřili 

místní ,,Babkovníci“, kteří nás pravidelně navštěvují o fašankách. 

Na chodbě nám zahráli a zazpívali a my jsme věnovali něco do kasičky.          Beseda s důchodci 

 

10. 2. 2015 -  Fašanková zábava – Na přání klientů jsme pozvali 

naše staré známé a to pana Maňase a pana Ryzu, aby nám zahráli 

a zazpívali na fašankové zábavě. Sešli jsme se v hojném počtu. 

Boží milosti chutnaly všem a nálada byla veselá.  

 

V pravidelném reminiscenčním posezení si připomínáme různé 

svátky, které společně slavíme, připravujeme si filmy na přání 

klientů a povídání o hercích. 

 

Blanka Lysáková, Ludmila Divoká       Reminiscenční posezení 

    

SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ DĚNÍ DZR 

22. 1. 2015 Bowling Slavičín – Pro naše klienty byla nová 

možnost aktivity bowling velmi úspěšná, proto jsme ji zařadili 

do programu. Výherci si odvezli drobné ocenění a dobrý pocit 

z výhry. 

12. 2. 2015 Bowling Slavičín – Původně plánovaná aktivita 

plovárny se zrušila kvůli chřipkové epidemii a jako náhradní 

variantu jsme zvolili již výše zmíněný bowling ve Slavičíně, 

který nás nalákal i příznivými slevami na vstupném. Tato 

aktivita je pro klienty nová a proto velmi zajímavá, po turnaji 
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jsme si pochutnali i na pizze, která byla součástí výletu. 

19. 2. 2015 Fašanková zábava – Konec zimy jsme si jako obvykle zpestřili fašankovou zábavou, na které 

nám opět zahrál DJ Anders a sklidil obvyklý úspěch. Na tuto akci jsme si s klienty upekly boží milosti a 

pusinky. V tanečním kole se nám objevili i pan ředitel Maniš, paní Sikorová, Vlčková i Švehláková. 

12. 3. 2015 Jarní otevřená dílna – Jaro se lidé snaží po dlouhé 

zimně přivolat různými způsoby. My jsme se řídili heslem: 

,,Kdo si hraje, nezlobí“ a proto jsme se rozhodli ve dnech 

jarních prázdnin zorganizovat tvořivou dílnu, do které se mohli 

zapojit maminky s dětmi různého věku či obyvatelé Loučky i 

okolí. Tato dílna se setkala s kladnou odezvou a přinesla nám i 

peněžní dary, které budou obratem použity na zakoupení 

materiálu do dílny DZR. Jarní tvořivé dílny se zúčastnilo 18 

dospělých a 7 dětí. Tímto děkujeme všem za účast i za finanční 

dary a těšíme se opět na další společné tvoření. 

24. 3. 2015 – První práce na zahrádce – Dnes nás vytáhlo 

krásné slunné počasí k pracím na zahrádce. Nejprve jsme 

prokypřili půdu a poté jsme zaseli hrášek. Také proběhl úklid 

před budovou DZR. Tímto chceme všem klientům, kteří se 

zúčastnili poděkovat za jejich snahu a ochotu.   

26. 3. 2015 Valašský kumšt pro radost aj užitek – Této 

tradiční události, která proběhla v kulturním domě Sokolo  vna 

ve Slavičíně, jsme se letošní rok zúčastnili také my. Na jejím 

programu vystoupil Folklorní soubor Slavičánek - country 

kroužek ZŠ Malé Pole - pěvecký soubor Slavické cérečky - MŠ 

Vlára Slavičín, harmonikáři. Po celý den bylo zdobení kraslic 

či perníčků, pletení z proutí, z papíru nebo vlny, vyřezávání ze 

dřeva, ukázka velikonočních a jarních dekorací - k ochutnání: 

domácí perníčky, buchty, kyselica... Hlavním účelem této akce 

bylo prezentovat výrobky našich klientů a náš Domov jako 

takový. Děkujeme tímto všem z řad široké veřejnosti za jejich 

dobrovolný příspěvek, který poslouží na další materiál a 

aktivizační potřeby pro naše klienty.  

Tělocvična - V dohledné době plánujeme zřídit na DZR ve 4. 

patře tělocvičnu, kterou jistě ocení všichni sportuchtiví 

obyvatelé DZR i DS. Vybavení tělocvičny zajistí zčásti stroje 

z DS i od soukromých dárců, tímto jim předem děkujeme. 

 

Fojtíková Michaela, Surovcová Milada, Jálová Martina, Mgr. Salvetová Karla, Zvonková Markéta 

 

KULTURNÍ PROGRAM U NÁS A V OKOLÍ   

10. 4. Ples Návojná - Na základě našich přátelských vztahů jsme přijali pozvání na Ples DSS Návojná, který 

bude probíhat na Hasičské zbrojnici v Návojné, začátek je v 18:00. Připraven je bohatý program, za zmínku 

stojí například taneční vystoupení Discodance, břišní tance, divadlo a tombola. K poslechu a tanci zahraje 

skupina Manewr. 



5 

 

16. 4. Pěvecká soutěž Valašské Doremi - Tuto pěveckou soutěž jsme připravili pro všechny nadšené 

zpěvačky a zpěváky z našeho ale i z jiných zařízení – Nedašov, Návojná, Pržno. Začneme se scházet po 

jedné hodině odpoledne a v 13:30 začne zpívat první soutěžící. Výherci budou odměněni věcnými cenami, 

zajištěno je jako vždy i malé občerstvení. 

23. 4. Plovárna Luhačovice 

30. 4. Stavění máje  - Po celé České republice i Evropě jsou jarní slavnosti spojeny se stavěním májky, ke 

které se váží různé tradice dle konkrétního místa. Stejně jako minulý rok se ani my této tradici nevyhneme a 

postavíme svou májku a spolu s tím zazpíváme pár hezkých písniček a zakousneme něco dobrého. 

7. 5. Táborák na hřišti Loučka - Když nám počasí dopřeje, tak si tento májový den zpříjemníme 

posezením u ohně, opékáním špekáčků a zpěvem lidových a trampských písní u ohniště ve sportovním 

areálu v Loučce. S sebou vezměte teplé oblečení, pevnou obuv a hlavně dobrou náladu . 

14. 5. Zámek a zámecká zahrada Vizovice - Tento květnový den navštívíme krásný areál vizovického 

zámku a zámek samotný. V rámci návštěvy je také možné posedět v tamní kavárně u něčeho dobrého. 

Informace o zámku a jeho historii jsme vám přinesli v jarním vydání domovského zpravodaje v minulém 

roce. 

28. 5. Taneční zábava – Kácení máje - Kácení máje je na Moravě tradicí a je spojeno s tancem, hudbou a 

zpěvem. Ve stejném stylu se i my se rozloučíme s tímto krásným jarním měsícem. Odpoledne si 

zpříjemníme kávou a malým občerstvením a můžete se také těšit na zajímavou tombolu. 

11. 6. Letecké muzeum Kunovice - Výlet do muzea zřejmě ocení především pánové, avšak věříme, že 

příležitost vidět letecké unikáty od nás i ze světa zaujme i dámy. Město Kunovice je už několik desetiletí 

neodmyslitelně spojeno s letectvím. V polovině 30. let 20. století zde vznikl letecký závod jako pobočka 

továrny Avia. Během druhé světové války letecký závod sloužil k opravám letadel, po válce se tu dokonce 

vyráběly sportovní automobily. Letecké muzeum představuje stroje vyrobené v kunovické továrně, ale také 

letouny ze zahraničí, celkem 26 civilních i vojenských strojů. Jsou mezi nimi např. Migy, Suchoje nebo 

Iljušiny, a také jediný vrtulník Mi-4.  

25. 6. Envicentrum – Vysoké Pole - Již jedenkrát jsme Envicentrum společně navštívili, projeli jsme se 

povozem, prošli stezku zdraví, pili léčivý pramen a protože mnohým z vás se výlet velmi líbil a někteří se 

nemohli z důvodu kapacity zúčastnit, letos výlet zopakujeme, avšak tentokrát nás čeká cesta autobusem do 

Vysokého pole a cestou zpět se svezeme na povoze taženém koňmi.  

Program v okolí – Luhačovice, Valašské Klobouky 

4. 4. od 09:00 do 18:00 - Velikonoční jarmark s předváděním řemesel, místo konání: Náměstí 28. října, 

Luhačovice 

Program Velikonočního jarmarku: 

09:00 – 16:30    Jarmark / farmářské speciality a lidová řemesla   / Náměstí  28. října 

09:00 – 18:00    Adorace u Božího hrobu / Kostel svaté Rodiny 

10:00 – 16:30   Bílá sobota s předváděním řemesel / salonek MěDK Elektra 

10:00 –10:30   Vítání jara / Zálesáčci, Malé Zálesí a CM při ZUŠ Luhačovice   / Náměstí  28. října 

14:00 –  15:30   Celonárodní čtení Bible / před MěDK Elektra 

14:00  – 14:45   Lidové tance na Zálesí / Mladé Zálesí a Záleská cimbálová muzika / Náměstí  28. října 

15:30 – 16:00    Velikonoce s cimbálem / CM Zálesí a dívčí sbor / Náměstí  28. října 

19.4. v 15:00 - Dívčí saxofonový orchestr z Luhačovic, místo konání: Hala Vincentka, Luhačovice 

 

12. 4. Region Valašsko – soutěž dětských zpěváčků s postupem do národního kola, místo konání:  

KD Klobučan, Valašské Klobouky  

http://www.luhacovice.cz/2465a-velikonocni-jarmark-s-predvadenim-remesel
http://www.luhacovice.cz/2453a-divci-saxofonovy-orchestr-z-luhacovic
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19. 4. Soutěž dětských folklórních souborů, místo konání: KD Klobučan, Valašské Klobouky 

21.4. v 09:00 - Výchovný koncert ZUŠ, místo konání: Kino Elektra, Luhačovice 

23. 5. Pietní vzpomínkový akt u památníku Josefa Valčíka ve Smolině  

24. 5. Kácení máje se sportovními soutěžemi na Pasekách TJ Sokol, místo konání: Masarykovo náměstí, 

Valašské Klobouky 

13. 6. Mezinárodní setkání seniorů, místo konání: Areál fotbalového hřiště u nádraží, Valašské Klobouky 

24.-28. 6. Valašské kumštování – mezinárodní setkání řezbářů, sochařů a hudebních skupin, místo konání: 

Dolní náměstí, Valašské Klobouky  

26. 6. Pietní vzpomínková akce Konfederace politických vězňů, místo konání: KD Klobučan, Valašské 

Klobouky 

Bc. Daniel Sitko 

 

Mimořádné události v DZR 

Přemístění dílny ze 4. patra do přízemí – tuto akci zvanou Kulový blesk, jsme uskutečnily 19. 2. 2015. 

Tímto bychom rádi poděkovali všem, kdo byli ochotni nám pomoci se stěhováním zejména Danovi Sitkovi a 

Martinovi Liškovi, kteří tímto zúročili svoji dobrou fyzičku. Přemístěním dílny do nových prostor nám 

umožnilo aktivizovat ve stejnou dobu více klientů a zároveň jim poskytnout příjemnější a velkorysejší 

prostory. 

Zapojení do projektu ,,Upleť nebo uháčkuj čtverec“- pomáhá sirotkům, opuštěným dětem a dětem s AIDS 

v Jižní Africe (1,4 milionu). Uplést či uháčkovat čtverec 20 x 20 nezabere moc času a přitom může zachránit 

dětský život. Čtverce jsou následně sešity do dek, na 1 deku je potřeba zhruba 35 čtverců (na konci je třeba 

nechat ocásek cca 50 cm). Byli bychom vděčni za každý příspěvek ať už od klientů z DZR ,DS či rodinných 

příslušníků. S případnými výrobky či dotazy se obracujte na DZR u pí. Milady Surovcové (VNP). 

 

VAŠE PŘÍSPĚVKY 

Bílé růže 

Antonín Valášek  

 

Tisíce padlých bílých růží,  

nic nevyrovná se tvé kůži. 

Tvoje pleť je krásně snědá,  

každý si v ní krásu hledá. 

Tvoje oči lesknou se třpytem,  

projdu s tebou celým bytem. 

A já tebe nemám dost,  

zůstaň prosím se mnou celou noc. 

Jdu za tebou po schodech,  

přitom se mi tají dech. 

Prosím, prosím, nemám tě dost,  

při tom prosím o pomoc. 

                  Jana Najtová 

 

Chvilka nepozornosti 

Ing. Petr Kroupa 

 

Pavel Vašut sedí se svou ženou Olgou a dětmi, synem taky Pavlem a dcerou taky Olgou na zahradě 

rodinného domu a popíjí odpolední čaj. Kéž by tato chvíle trvala věčně, ale netrvala. Pavel, jako by z ničeho 

nic, začne ženě Olze vykládat, v té by se v tu chvíli krve nedořezal, že se rozhodl rozvést. Oznámil jí, že 

žádost o rozvod je již podaná. 

Pavel byl pilot ostravské letky. Bylo mu teprve třicet pět let, ženě Olze ještě o jeden míň.  

http://www.luhacovice.cz/2466a-vychovny-koncert-zus
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Olga nesla to, co se stalo statečně, už kvůli dětem. Přesto se neubránila chvíli, kdy jí zastihly děti se slzami v 

očích. Děti ze začátku v takových chvílích plakaly taky. Později se ale rozhodly si to s otcem vyřídit. Toto 

přesvědčení v nich rostlo o to víc, že otec Pavel je už nikdy nenavštívil, ani hračky jim už nikdy nekoupil, 

jen peníze a alimenty. 

Pavel Vašut se sestrou Olgou rostou. Jak rostou, roste v nich plán. Nikdy otci neodpustí, že maminka po 

rozvodu plakala. 

Pavel se sestrou Olgou rostou. Pavel vystuduje střední školu opravářů textilních strojů v Tonaku Nový Jičín. 

Jeho sestra vystudovala školu pro vedoucí provozu taky v Tonaku Nový Jičín. Když vystudovali, rozhodli se 

s otcem setkat. Pozvali ho do luxusní restaurace. Usadili se proti sobě. Všude bylo krásně prostřeno.  

Zvrat začal, když se rozhodl otec si odskočit na toaletu. Děti mu vysypaly okamžitě do jídla jed. Smrt byla 

okamžitá. Obě děti seděly klidně dál, až obsluha přivolala policii. Chladnokrevně se nechaly v klidu 

zatknout. Stejně chladnokrevně si odpykaly i trest. Z kriminálu se vrátily, když jejich maminka ještě žila. 

Posilou v kriminále jim bylo to, že je maminka velmi často navštěvovala. I přesto, že byli zavření, prožívali 

s ní velice silný duševní život. 

VÝLET DO HISTORIE 

Velikonoce ve světě (jak se slaví) 

Velikonoce v Anglii - v Anglii a Holandsku chodí děti dům od domu a koledují o velikonoční vajíčka. 

Velikonoce v Austrálii - jediným dnem, kdy jsou všechny obchody v Austrálii zavřené, je Velký pátek. V 

den Velikonoc hledají děti v zahradách schovaná vajíčka, která jim nadělil velikonoční zajíček. 

Bulharské velikonoční svátky - den nebo dva před Velikonocemi posílají křesťanské rodiny bochník chleba 

a 10 - 15 vajec obarvených načerveno svým tureckým přátelům, kteří tento dar považují za čest. Posel, který 

ho předává, je tradičně obdarován malou peněžní částkou. 

Francouzské Velikonoce -ve Francii zvou kostelní zvony každý den v roce věřící ke mši. Výjimkou jsou 

Velikonoce, kdy od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty oněmí. Říká se, že odletěly do Říma, aby tam byly 

požehnány a zpátky se vrátily s vajíčky a sladkostmi pro hodné děti. A když letí nad Francií, všechny ty 

dobroty - vajíčka, kuřátka, zajíčci - k velké radosti dětí popadají dolů. Ty pak odpoledne vyrážejí do zahrad, 

aby tam poztrácené sladkosti posbíraly. 

Velikonoce v Itálii - kněz požehná velikonoční vajíčka, která pak hospodyně umístí doprostřed stolu a okolo 

nich rozmístí nádoby s jídlem. 

Irsko ve víru Velikonoc - ráno v den Velikonoc se pojídají vajíčka, aby se tak uzavřel půst. Během dne ten, 

kdo chce získat velikonoční koláč, musí zatančit. 

Mexické svátky jara - v předvečer Velikonoc po setmění tisíce lidí zaplaví ulice. Mají s sebou obrázky nebo 

pinata - papírové krabice s bonbony a pamlsky, které symbolizují Jidáše. Ty se věší, pálí nebo se do nich 

mlátí holí tak dlouho, až se obal protrhne a k zemi se snese záplava sladkostí. 

Historie čaje 

Jak už to u mnohých věcí bývá, čaj byl objeven podle staré 

legendy zcela náhodně. Stalo se tak už před 4. tisíci lety, 

tedy asi ve stejném období, kdy vznikalo v oblasti 

Mezopotámie klínové písmo. Přestože je historie čaje 

dlouhá, do Evropy se dostal až v novověku. Mnoho 

Evropanů si pod pojmem „čaj“ představí pouze konzumní 

zboží, krabičku čajových pytlíků koupenou v 

supermarketu. Čaj však není obyčejný nápoj, čaj je rituál…  

Čaj byl objeven náhodou. Nejstarší zmínka o čaji pochází 
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ze starověké Číny už z třetího tisíciletí před našim letopočtem. Podle prastaré legendy objevil čaj tehdejší 

císař Shen Nung při jedné z cest po čínské říši. Císař si jednoho večera u ohniště z hygienických důvodů 

převařoval vodu, když tu lehce zafoukal vítr a několik lístků z keře nad jeho hlavou spadlo rovnou do 

kotlíku s horkou vodou. Když je chtěl císař vytáhnout, upoutala ho lahodná vůně, která z kotlíku vycházela. 

Neváhal a vodu ochutnal. Byl překvapen nejen vynikající chutí tohoto nápoje, ale i povzbudivými a 

osvěžujícími účinky. Císař byl tímto objevem nadšený a pojmenoval zázračný nápoj jako „te“. 

 

ZAJÍMAVOSTI NEJEN Z REGIONU 

Hrad Malenovice 

Jedna z nejvýznamnějších historických památek 

zlínského regionu - leží jen 6 km od centra moderního 

Zlína. Byl založen v 2. polovině 14. století moravským 

markrabětem Janem Jindřichem. V následujících stoletích 

prošel několika přestavbami, které z původního gotického 

středověkého hradu vytvořily renesanční sídlo zámeckého 

typu, později ještě barokně upravené. Až do poloviny 20. 

století si hrad udržel funkci obytnou  

a správní. V jeho držení se vystřídala řada šlechtických 

rodů (např. Tetourové z Tetova, Lichtenštejn - 

Kastelkornové, Salm - Neuburkové), posledními majiteli 

byli v letech 1804-1945 Šternberkové. V roce 1953 

získalo malenovický hrad tehdy nově vzniklé krajské 

muzeum, dnes Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Část hradu je přístupná veřejnosti. Návštěvníci se 

mohou seznámit např. s hradními interiéry (tzv. malovaný sál s pozdně gotickou klenbou a dochovanými 

nápisy z 1. poloviny 16. století, domácí kaple s malbami z poloviny 18. století, zařízení kanceláře 

malenovického velkostatku aj.) Zpřístupněna je rovněž hradní věž. Během návštěvní sezony se na 

malenovickém hradě konají koncerty, divadelní představení a vystoupení skupin historického šermu. 

Hřebčín Napajedla 

Hřebčín Napajedla byl založen v roce 1886, jeho dějiny 

se však fakticky začaly psát již o dva roky dříve, kdy se 

do rodiny majitele napajedelského panství Friedricha 

Stockaua přiženil 31-letý Aristide Baltazzi, příslušník 

vlivné vídeňské rodiny s řeckými kořeny a velký 

dostihový nadšenec. Po brzké Stockauově smrti převzal 

rodinné panství a po velkorysých přestavbách zdejších 

stájí skotu na moderní boxové stáje založil plnokrevný 

hřebčín. Sídlem rodiny Baltazziovy byl napajedelský 

zámek, postavený ve vlašském slohu během 18. století. 

Jeho doplňkem byl anglický park, založený 

severovýchodně od zámku. Teprve o sto let později byly postaveny jižně od zámku stáje, pozdější 

plnokrevný hřebčín. Další stáje byly postaveny na soutoku řeky Moravy a říčky Dřevnice, které se nazývaly 

Lesy a Menšov. Později byl postaven objekt Skály (později převzatý tlumačovským chovem) a teprve v roce 

1910 byly vybudovány stáje na Pěnném. Hřebčín brzy dosáhl úctyhodných úspěchů a stal se českým 

protipólem uherského Kisbéru, nejvýznamnějšího soukromého chovu podunajské monarchie. Baltazzi při 

jeho budování využil svých zkušeností z Maďarska a Anglie a s rozmyslem postupně rozšiřoval krevní 

základnu importy z britských ostrovů, Maďarska i Ruska. Jako prvního plemeníka přivezl hned vítěze 

chovatelsky nejcennějšího dostihu - The Derby Stakes v Epsomu, hřebce Kisbéra. Na vídeňském závodišti 

dělali napajedelskému chovu reklamu koně jako dvojnásobný derby-vítěz Con Amore, výborný vytrvalec 
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Horkay, železná klisna Tovább či třídový sprinter Falb.   

               Fojtíková Michaela, Surovcová Milada, Jálová Martina, Mgr. Salvetová Karla, Zvonková Markéta 

                                                                                                                                                     

NAŠE ZDRAVÍ A MY 

Kouření škodí zdraví 

V cigaretovém dýmu je obsažen oxid uhelnatý, který snižuje okysličení krve a tím také okysličení všech 

tkání v těle. Podporuje vznik aterosklerózy a tím zvyšuje krevní tlak a riziko infarktu nebo mozkové 

mrtvice. Nikotin se zase podílí na vzniku arytmií. Kouření je jednou z nejčastějších příčin vzniku 

ischemické choroby dolních končetin, kdy se uzavírají důležité cévy v nohách a ty nejsou dostatečně 

prokrveny. Člověk pak i po krátké chůzi pociťuje bolesti v nohou, stav se obvykle postupně zhoršuje a může 

skončit i amputací končetiny. 

Rakovina 

Cigaretový kouř je jako celek silně karcinogenní, obsahuje totiž více než 4000 chemikálií, S každou 

vykouřenou cigaretou se zvyšuje riziko vzniku rakoviny. Čím dříve začne mladý člověk kouřit, tím větší je 

riziko, že se u něj rozvine zhoubný nádor. Kouření způsobuje rakovinu rtu, jazyka, hrtanu, plic, hltanu, 

jícnu, žaludku, slinivky břišní, močového měchýře, střev a také leukémie. 

Nejčastější plicní nemoci způsobené kouřením jsou kromě plicního karcinomu plicní emfyzém a chronická 

obstrukční plicní nemoc. Každý ví, že kuřáci trpí častěji záněty dýchacích cest.  

Další zdravotní rizika 

Kouření se podílí na vzniku žaludečních vředů, zvyšuje riziko rozvoje lupénky a roztroušené sklerózy. 

Kuřákům se zhoršuje sluch více než nekuřákům a kuřák – diabetik – je více ohrožen poškozením oční 

sítnice a ledvin. 

 

       Bc. Semelová Helena, vedoucí zdravotnického úseku 

 

SOCIÁLNÍ KOUTEK 

Milí čtenáři, 

nový rok je již v plném proudu. Tentokrát jsme si pro Vás připravili malou demografickou statistiku platnou 

k pátku 13. 3. 2015, přehled vyřizování příspěvků na péči za rok 2014 a několik oznámení. 

Malá demografická statistika DS k 13. 3. 2015 

T. č. bydlí v domově pro seniory 115 klientů, 84 žen a 31 mužů. Od začátku roku 2015 mezi sebou máme 11 

nových klientů, 3 muže a 8 žen. Pro zajímavost uvádíme, že jsme přijali klientku, co letos oslaví 101 let. 

 

 POČET PRŮMĚRNÝ VĚK NEJSTARŠÍ NEJMLADŠÍ 

ŽENY 84 83,6 100 58 

MUŽI 31 76,5 97 59 

 

Jak je patrné z tabulky, převahu tvoří stále ženy, které zároveň ohraničují věkovou křivku. Nejmladší  

i nejstarší klientkou je žena. Rozdíl v jejich věku je krásných 42 let. Pokud to zdravotní stav dovolí, 

v průběhu roku oslaví 11 klientů kulatiny a 8 půlkulatiny. Gratulujeme! 

Příspěvky na péči v roce 2014 

Mnozí jistě víte, že jsme se po celý minulý rok pilně snažili aktualizovat příspěvky na péči skutečným 

životním potřebám klientů. Na základě písemných žádostí o příspěvek na péči a návrhů  

na změnu výše přiznaného příspěvku navštěvovaly klienty terénní pracovnice Úřadu práce ČR z kontaktního 

pracoviště Valašské Klobouky. Zjišťovaly a zaznamenávaly, jak jsou schopni zvládat základní životní 

potřeby v těchto oblastech: 

„1. Mobilita: Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je 
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schopna zvládat vstávání a usedání, stoj, zaujímat polohy, pohybovat se chůzí krok za krokem, 

popřípadě i s přerušováním zastávkami, v dosahu alespoň 200 m, a to i po nerovném povrchu, chůzi 

po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů, používat dopravní prostředky včetně 

bariérových. 

2. Orientace: Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je 

schopna poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní kompetence, orientovat se 

časem, místem a osobou, orientovat se v obvyklém prostředí a situacích a přiměřeně v nich reagovat. 

3. Komunikace: Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je 

schopna dorozumět se a porozumět, a to mluvenou srozumitelnou řečí a psanou zprávou, porozumět 

všeobecně používaným základním obrazovým symbolům nebo zvukovým signálům, používat běžné 

komunikační prostředky. 

4. Stravování: Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je 

schopna vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nápoj nalít, stravu naporcovat, 

naservírovat, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim. 

5. Oblékání a obouvání: Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy 

osoba je schopna vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, oblékat se a obouvat se, svlékat se 

a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem. 

6. Tělesná hygiena: Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba 

je schopna použít hygienické zařízení, mýt si a osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou 

hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se. 

7. Výkon fyziologické potřeby: Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, 

kdy osoba je schopna včas používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické 

pomůcky. 

8. Péče o zdraví: Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je 

schopna dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovená léčebná a ošetřovatelská opatření  

a používat k tomu potřebné léky, pomůcky. 

9. Osobní aktivity: 

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vstupovat  

do vztahů s jinými osobami, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku  

a prostředí jako např. vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti. 

10. Péče o domácnost: 

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna nakládat  

s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si 

běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí 

práce, obsluhovat topení a udržovat pořádek.“ (Zdroj: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2006 Sb. 

Vymezení schopností zvládat základní životní potřeby). 

 

Ještě než přišlo samotné rozhodnutí o výplatě příspěvku na péči, sepsal posouzení zdravotního stavu 

ošetřující lékař. Veškeré sebrané materiály pak posuzoval posudkový lékař a v této věci rozhodl. 

V průběhu minulého roku jsme uplatnili celkem 40 žádostí a návrhů. V 29 případech došlo k přiznání  

či navýšení příspěvku na péči. U 6 klientů zůstal příspěvek ve stejné výši. Ve 3 z těchto případů budeme 

podávat odvolání. Pouze jednomu klientovi dosud nebyl přiznán příspěvek na péči. Stále čekáme  

na rozhodnutí u 4 žádostí podaných v loňském roce. 

 

Děkujeme Vám všem za trpělivost a spolupráci. V této činnosti pokračujeme i v tomto roce. 

 

Oznámení 

 V kanceláři sociálních pracovnic DS Loučka lze zakoupit pohlednice obce Loučka. Vybrat  

si můžete ze 4 druhů pohlednic: 
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 historické 

 s místními zajímavostmi (2x) 

 s vyobrazením našeho domova pro seniory a se sochou sv. Václava v atriu domova. 

Cena pohlednice: 7,- Kč. 

 K dispozici jsou také rozmanité pohledy s gratulacemi, zvířaty, květinami a jiné, zdarma, taktéž  

u sociálních pracovnic DS. 

 Potřebujete odeslat pohled či dopis a nemáte známku? Nevadí, v kanceláři sociálních pracovnic 

stačí dodat potřebnou hotovost spolu s dopisy (malá obálka – 13,- velká 17,-  za obyčejný dopis,  

u doporučených dopisů došlo v novém roce k navýšení ceny – malá obálka 34,-, velká 42,-), pošta 

pak nalepí známku oproti hotovosti.  

 Na konec března či začátek dubna plánujeme Výbor obyvatel, který bude, jak je našim dobrým 

zvykem, rozšířený o všechny zájemce z řad klientů domova. Těšíme se na hojnou účast, Vaše 

připomínky a podněty. 

 Na stolku před kanceláří sociálních pracovnic DS je krabička na použité známky z pohledů  

a dopisů. Ta je pravidelně vybírána a odevzdávána do sbírky pro Charitu ČR, která známky draží na 

burze. Zisk z takto prodaných známek jde na charitu a misijní účely. 

 Na nástěnkách domova pro seniory si můžete přečíst podrobné výsledky dotazníkového šetření 

spokojenosti v domově pro seniory. 

Mgr. Petra Kuželová 

 

ZÁBAVA A VOLNÝ ČAS 

Jablečné lívanečky Ládi Hrušky 

Ingredience 

1 hrnek polohrubé mouky 

1 hrnek nahrubo nastrouhaných jablek 

2 vejce 

1 hrnek mléka 

1 lžička kypřícího prášku do pečiva 

 

Poleva: 

1 kelímek zakysané smetany 

1 vanilkový cukr 

Postup přípravy 

Jablka omyjeme a nastrouháme jich zhruba na zaplnění jednoho hrnku. Ten pak vsypeme do mísy, přidáme 

všechny ostatní ingredience (vyjma ingrediencí na polevu) a vše důkladně promícháme. 

Připravíme si pánev, na kterou kápneme trošku oleje a z obou stran smažíme lívanečky. 

na závěr smícháme zakysanou smetanu s vanilkovým cukrem a touto polevou hotové lívanečky polijeme. 

Pro zlepšení chuti můžeme ještě pocukrovat. 

 

Vtipy: 

,,Dámy, když chlap řekne,  

že to opraví, tak to opraví.  

Není třeba mu to opakovat každého půl roku.“ 

 

Klokan neustále utíkal ze svého výběhu. Správce zoo proto nechal postavit kolem výběhu třímetrový plot. 

Druhý den byl klokan zase venku a hopkal po zoo. 

Správce nechal plot zvýšit na šest metrů. Klokan zase utekl. 

Když výška plotu vyšplhala na 15 metrů, zeptal se velbloud ze sousedního výběhu klokana: 

"Jak vysoko myslíš, že s tím půjdou?" 
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"No, tak do sta metrů, ledaže by je napadlo na noc zamknout bránu!" 

  

Jdou dvě blondýnky do lesa pro vánoční stromeček. Po dvou hodinách hledání se sejdou a jedna říká: "Hele, 

nechceš hledat nějakej bez ozdob?" 

 

Sedí si tak profesor ve veřejné knihovně a sbírá jakési informace na svou další přednášku statistiky, když 

najednou překvapen vykřikne: "Překvapivé! Zvláštní!"  

"Co se stalo?" optá se jeden z kolegů. "Věřil byste, že při každém mém výdechu zemře jeden člověk?"  

"Opravdu zajímavé!" opáčí kolega. "A zkusil jste jinou zubní pastu?" 

 

Dohadují se Rus, Američan a Čech, kdo umí vyrobit nejlepší věc ze skla. 

Rus říká: "To my, u nás v Rusku, dokážeme vyrobit tak dlouhou skleněnou trubku, že s ní vidíme až na dno 

nejhlubšího oceánu!" "A jak tomu říkáte?" "Oceánohled." 

Američan na to: "To nic není, to u nás, v Americe, dokážeme vyrobit tak silnou čočku, že s ní vidíme do 

nejvzdálenějšího vesmíru! Říkáme tomu kosmohled." 

A Čech na to: "To my v Čechách dokážeme vyrobit takovou věc ze skla, že s ní vidíme skrz zeď!" 

Ostatní se diví: "To neni možný, a jak tomu řikáte?" A Čech suše: "Okno." 
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