Ročník 20.

2/2019

Vážení a milí čtenáři Zpravodaje Korýtko!
Tak nám uběhl první měsíc roku 2019. Napadlo mnoho sněhu.
Byly komplikace v dopravě a v energetice. Z přívalu sněhu měly
radost snad jen děti a provozovatelé lyžařských středisek.
V únoru také vzpomeneme smutné výročí komunistického puče.
Domov Korýtko připravil celou řadu kulturních akcí. Uživatelé,
kteří mohou, tyto akce jistě navštíví.
Vážení čtenáři, přeji Vám dobré počtení a optimismus.

Mgr. Petr Chlebovský, šéfredaktor

1.

UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO

AROMATERAPIE
Dne 16. 1. 2019 proběhla v kulturní místnosti našeho oddělení
C1 další aromaterapie.
Použily jsme jak bylinky, tak různé
oleje. Mezi drahé a vzácnější oleje
patří např. santalové dřevo, růže aj.
Ty jsme také využily.
Zúčastnilo se celkem 6 klientek.

Klientky
přišly
s dobrou náladou,
a to je hlavní.

Na další setkání
máme pro klienty
připraveno zcela
něco nového.

Mohou se těšit.

p. Helekalová, p. Vilšerová
2.

UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO

MUZIKOTERAPIE
Dne 28. 1. 2019 proběhla na našem oddělení C1 muzikoterapie
s klienty.

Tentokrát si klienti losovali
z krabičky určité písničky,
které jsme si poté společně
zazpívali a hráli na různé
nástroje.

Zazpívali jsme si
například: Škoda lásky,
Beskyde, Beskyde,
Koulelo se koulelo, Okolo
Frýdku, Rožnovské hodiny
aj.
p. Žůrková s doprovodem, p. Helekalová
3.

UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO

PEČENÍ
Dne 30. 1. 2019 jsme zpříjemnily
klientkám odpoledne tím, že jsme
společně připravily a upekly jablkový
koláč.

Klientky se do toho pustily s plným
nasazením a těší se na další
příjemně strávené odpoledne
s pečením a tvořením dalších
chutných dobrot.

p. Mičkalová, p. Pavlíková

4.

UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO

STROM ŽIVOTA
Se svolením pana ředitele se na konci loňského roku začala
před očima měnit společenská místnost střediska C1.
Během dvou dní nám na zdi „vyrostl“ košatý strom. Sociální
pracovnici střediska napadlo, že každý uživatel, byť je na
středisku třeba krátce, zanechá v pracovnících vzpomínky,
které časem nenávratně blednou. Proto sociální pracovnice
namalovala strom, do jehož listů a větví jsou fixem vepsána
křestní jména všech uživatelů a pracovníků střediska.
Uživatele, kteří nás opustili, si tak můžeme každý den
připomenout a do volných listů budeme vpisovat nově
příchozí. Pracovníci, vepsaní do větví, drží středisko
pohromadě, vyživují a starají se o uživatele. Uživatelé, kteří
se během ledna zúčastnili informační schůzky střediska, si
mohli vybrat svůj lísteček, ostatní byli vepsáni pracovníky.
Doufám, že nám bude strom zdobit středisko dlouhou
dobu.

Bc. Karolína Švajdová
5.

20. VÝROČÍ VYDÁVÁNÍ ZPRAVODAJE

DVACETILETÝ MLADÍK
Milí čtenáři Zpravodaje Korýtko!
Představte si, jak nám ten čas krásně běží. Náš Zpravodaj
Korýtko, který čtete, slaví v únoru tohoto roku 20 let své
existence. To je dosti dlouho. V životě člověka to ovšem
není taková doba.
Dvacetiletý mladík, případně dvacetiletá slečna má život
teprve před sebou. Možná si pamatujete na dobu, kdy
bylo dvacet nám. Za dvacet let může člověk nabýt
zkušeností, stejně jako náš Zpravodaj.
Náš Zpravodaj Korýtko prošel různými stádii. Zpočátku
vycházel jako čtvrtletník, není tomu tak dávno, co na přání
našeho pana ředitele začal vycházet jako měsíčník.
První tvůrkyní Zpravodaje byla Bc. Karla Janečková
Venháčová. Pamatuji si, jak jsem tam psal moje povídky,
i když nynější koncepce za mého vedení upřednostňuje
zpravodajskou stránku, tak jak plyne z názvu časopisu.
Chtěl bych popřát mému týmu hodně tvůrčího elánu do
dalších let.
Mgr. Petr Chlebovský
šéfredaktor Zpravodaje

6.

ROZHOVOR

BAZÁLNÍ STIMULACE
Vážení čtenáři, přinášíme Vám rozhovor s Šárkou Ferkovičovou,
pracovnicí v sociálních službách patra C3:
Absolvovala jste školení na téma bazální stimulace?
Ano, absolvovala jsem dvoudenní školení, které se konalo
v zařízení Korýtko, kde pracuji.
V čem spočívají základní principy bazální stimulace?
Základní principy BS spočívají především v cílených dotecích a
komunikaci. Doteky mají v životě různé role, a proto mají
obrovský význam.
Jak bazální stimulaci provádíte se svými klienty v praxi?
BS provádím především při ranních nebo večerních toaletách.
Dále BS provádím při koupeli. K tomuto používám žínky určené
ke stimulaci na sucho nebo do koupele.

Co podle Vašeho názoru je největší problém při praktickém
provádění bazální stimulace?
Největším problém dle mého názoru při provádění BS je přílišná
dlouhá doba svalového zatuhnutí u některých uživatelů.
Postupem času se dá vypozorovat i mírné zlepšení.
Mgr. Petr Chlebovský

7.

K ZAMYŠLENÍ

ALKOHOL A CIGARETY
by neměli patřit k nám
U nás to kuřáci nemají lehké. Na svých pokojích si nemohou
zapálit. Pokud mají chuť, musejí do suterénu, kde je kuřárna. Na
první pohled je to dost kruté, zvláště pro méně pohyblivé
klienty. Je to však zcela opodstatněné, protože nebezpečí požáru
se v žádném případě nedá podceňovat.
Někdy přináší televize reportáže o tom, jak požár zachvátil
nějaký domov pro seniory. Tohle by si měli uvědomit zejména
nově příchozí uživatelé. Pokud se týče alkoholu, není námitek
proti sem tam nějakému tomu pivečku nebo vínu. Ale také by se
to nemělo přehánět.
V případě, že způsobíte nepořádek vlivem pití, bude vám úklid
předepsán jako fakultativní služba, kterou platíte ze svého
kapesného. Takže na to pozor. Přeji vám, vážení čtenáři, abyste
neměli žádné konflikty se svým okolím skrze kouření a pití.

Mgr. Petr Chlebovský
šéfredaktor Zpravodaje

8.

UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO

NAŠE ZÁBAVNÁ ODPOLEDNE NA STŘEDISKU B4
Na středisku B4 máme i v těchto mrazivých dnech o zábavu
postaráno. Některá odpoledne trávíme hraním společenských
her nebo zpíváním našich oblíbených písniček. K tomu se
doprovázíme na různé hudební nástroje.

A když nás přepadne chuť na něco dobrého, tak si to společnými
silami připravíme. Naposledy jsme si usmažili křupavé
bramboráky. Provoněly celé středisko a moc nám chutnaly.

Mgr. Lenka Kokešová

9.

INFORMACE

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

18. 2. 2019

PŘEDNÁŠKA: MIROSLAVSKÝ ZÁMEK A OKOLÍ

28. 2. 2019

PLES DOMOVA KORÝTKO

8. 3. 2019

MDŽ

15. 3. 2019

80. VÝROČÍ OKUPACE ČESKOSLOVENSKA

30. 3. 2019

KURZ HÁČKOVÁNÍ

3. 4. 2019

HAŠLEROVY PÍSNIČKY

16. 4. 2019

VELIKONOČNÍ ZÁBAVA

Kristýna Slaná

10.

INFORMACE

KURZY SEDUCO

Od února 2019 probíhají v Domově Korýtko, příspěvkové
organizaci Kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních
službách.
Kurzy pořádá vzdělávací agentura Seduca, která má s Domovem
Korýtko, příspěvkovou organizací uzavřenou smlouvu
o pronájmu kulturní (školící) místnosti. Kurzy probíhají zpravidla
v pátek a sobotu a frekventanti kurzů by se měli pohybovat
pouze ve vestibulu.
Někteří z účastníků kurzů budou moci v Domově Korýtko
vykonat povinnou 56 hodinovou praxi. Pokud se v práci osvědčí
a práce v Domově Korýtko je osloví, mohou se z nich stát naši
budoucí zaměstnanci.

Kristýna Slaná

11.

INFORMACE

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH
Znalost životního příběhu – biografie člověka, o kterého
pečujeme, se stává přirozenou součástí péče o seniory.
Společně vzpomínat na významné milníky v životě, nebo naopak
vědět, jakým tématům se vyhýbat… vědět, co měl člověk rád
a co nenáviděl, na čem mu záleželo. To vše je důležité pro péči.
Vzpomínat můžeme prostřednictvím alba, vzpomínkové knihy
nebo vzpomínkového kufříku. Kniha a kufřík se tvoří z fotografií,
osobních předmětů a vzpomínek ze života.
Na základě těchto informací se pak snažíme přizpůsobit
prostředí a okolí, ve kterém klienti bydlí, tak, aby se u nás klienti
cítili co nejlépe.
Zapojit se do dovybavení pokoje dle zvyklostí klienta mohou
i rodinní příslušníci. Přineste, prosím, drobné věci či předměty,
které připomenou životní činnosti, situace a osoby, které má
nebo měl váš blízký rád, a pomozte nám porozumět potřebám
našich klientů.
Kristýna Slaná

12.

INFORMACE

Hrubá válcovna ostravské huti slaví 60 let od
zahájení provozu

V neděli 27. ledna uplynulo šedesát let ode dne, kdy bylo zahájeno
trvalé válcování v hrubé válcovně ostravské huti.
Hrubá válcovna pomáhala od roku 1959 uspokojit rostoucí
poptávku po profilové oceli. Zmodernizovaná válcovna nyní podle
mluvčí ArcelorMittal Ostrava (AMO) Barbory Černé ročně produkuje
240 tisíc tun výrobků, zejména tyčové oceli a důlních výztuží.
Podle plánů z roku 1948 měla válcovna nahradit málo produktivní,
zastaralé profilové tratě ve Vítkovických Železárnách Klementa
Gottwalda a Spojených ocelárnách Kladno a uspokojit stále rostoucí
potřebu profilové oceli.

13.

INFORMACE

Ostravská „Vépétrojka“ oslavila 60 let
Výstavba začala v roce 1957 stavbou předvalkových hal,
zanedlouho se už montovaly ohřívací pece. Montáž tratě byla
ukončena v září 1958 a začátkem října byly zahájeny zkoušky.
Provoz ovšem musel být pro hrubé závady a investiční nedodělky
přerušen a trvalé válcování na hrubé trati bylo zahájeno 27. ledna
1959,“ popisuje archivářka akreditovaného archivu ArcelorMittal
Ostrava Hana Benkeová.
Po konsolidaci výroby převzala hrubá válcovna výrobní program
hrubé tratě VŽKG. Válcovna byla během provozu několikrát
modernizována. K prvním modernizačním úpravám patřila
výstavba olejové stanice pro přitápění pecí olejem v roce
1965. Zabránilo se tím značným prostojům v zimních měsících
v následujících letech. Díky postupné modernizaci je válcovna
stále v provozu, vyrábí se zde zejména tyčová ocel a důlní
výztuže.
Zdroj: https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/hrubavalcovna-ostravske-huti-slavi-60-let-od-zahajeni-provozu20190127.html
Jana Neoralová, DiS.

14.

INFORMACE

Morčata

Veselá zpráva ze střediska C2. 13. 1. 2019 se nám
narodila 3 krásná morčátka (hnědé, černé a růžové
ouško ). Rozhodla se pro večerní nástup na svět,
protože tušila, že noční službu má pracovnice, která má
doma spoustu zvířátek a ví dobře, co udělat, aby
miminka po narození měla, co potřebují. Malá
morčátka pěkně rostou a dělají radost mamince,
uživatelům i personálu. A ptáte se, co bude s morčátky
dále? Máme pro ně už náhradní rodinu – uživatelé ze
střediska B2 se můžou těšit na jedno z nich, dále si
jedno morčátko vezme pracovnice z C2 a pokud máte
zájem o to třetí… je možné se přihlásit, zatím bude
bydlet s námi na C2. K potěšení i vám přikládáme fotky
do zpravodaje.

Jana Neoralová, DiS.

15.

INFORMACE

Svatý Valentin 14. února

Svatý Valentin je po celém světě uctíván jako patron
zamilovaných. Na jeho svátek si lidé, kteří se mají rádi, dávají
květiny. V jednom starém pořekadle se říkalo, že dívka si vezme
za muže toho, koho 14. února ráno uvidí jako prvního. A tak,
když se nějaký hoch zamiloval do dívky, čekal už za ranního
úsvitu pod okny jejího domu, aby ho spatřila jako prvního.
Ale jak k tomu všemu přišel svatý Valentin a co má společného s
květinami? Valentin byl biskupem města Terni v jižní Itálii za
císaře Klaudia, kdy byli křesťané velmi pronásledováni. Když šli
na bohoslužby, byli často uráženi a napadáni. A biskup to také
vůbec neměl lehké. Valentin se ale nebál. Statečně hlásal
evangelium na náměstích a ulicích a zval lidi, aby k němu
přicházeli. Všechny mladé páry, které se u něj zastavily,
obdarovával malými kytičkami ze své klášterní zahrady, aby jim
udělal radost. Jednou vzýval všechny muže, aby raději zůstali u
svých žen a dětí místo toho, aby šli dobrovolně do války. Byl
proto předveden před císaře a roku 269 byl popraven.
V Itálii byla úcta k Valentinovi tak rozšířená, že hned po jeho
smrti mu byla postavena v Římě bazilika. Tento kostel byl sice
později zbořen, ale v jeho ruinách se našly zbytky staré kamenné
desky, na nichž se písmena dala ještě rozluštit. Byl to dlouhý
chvalozpěv na svatého Valentina, který nechal do kamene
vytesat papež, který žil ve stejné době jako Valentin.
z knihy Velká kniha o svatých /pro děti/ , vydal(o): nakladatelství
Doron.
Jana Neoralová, DiS.
16.

INFORMACE

Pětapadesát let Těrlické přehrady
Těrlicko – rodinné rekreace, koupání, táboření, vodní sporty,
rybaření, zábava a v neposlední řadě protipovodňová ochrana.
To vše patří k Těrlické přehradě, která byla slavnostně uvedena
do plného provozu před pětapadesáti lety, v lednu roku 1964.
Jejím hlavním posláním tehdy bylo zásobovat užitkovou vodou
doly na Karvinsku a hutní podnik Třinecké železárny.
Výstavba nádrže si vyžádala zaplavení desítek rodinných domů,
hospodářských objektů, kostela a několika veřejných budov.
Souběžně vzniklo nové centrum obce v Horním Těrlicku.
V současné době má přehrada tři veřejné pláže, loděnice
s půjčovnami loděk a sportovních potřeb. Největším lákadlem je
však vlek pro vodní lyžování. Na přehradě vyvíjejí aktivitu také
dálkoví plavci a jachtaři. Nelze zapomenout ani na rybaření.
V blízkosti přehradního jezera je řada ubytovacích a stravovacích
kapacit, autokempy, dětské chatové tábory, rekreační zařízení a
desítky soukromých chat. Okolí vodního díla je obklopeno
členitou a malebnou těšínskou pahorkatinou.
Část zatopené obce. | Foto: Archiv Deníku

Jana Neoralová, DiS.
17.

UDÁLOSTI

Návštěva mateřské školy
Náš domov oslovila paní učitelka soukromé mateřské školy s tím, že
můžeme přijet s našimi uživateli za dětmi do školky. Jedná se
o soukromou školku na Čujkovově ulici. Domluvili jsme si termín na
11. 2. 2019. Kolem půl desáté jsme s pěti uživatelkami vyrazily do
školky. Děti i paní učitelky byly velmi milé. Naše uživatelky donesly
dětem bonbony. Děti spolu s uživatelkami tvořily ubrouskovou
technikou svíčníky, které pak dozdobily korálky. Také jsme navštívily
oddělení menších dětí, kde jsme společně zpívali a hráli na hudební
nástroje. Už se těšíme na další návštěvu.

18.

Mgr. Šárka Menšíková

UDÁLOSTI

Příprava na kuželkový turnaj
Uživatelky oddělení C2 spolu s pracovnicemi střediska se
s nadšením pustily do výroby výzdoby na kuželkový turnaj,
obkreslovaly a vystřihovaly kuželky a srdíčka, kterými pak sociální
pracovnice vyzdobily kulturní místnost. Srdíčka proto, že se
14. 2. 2019 slaví Den svatého Valentýna.

Mgr. Šárka Menšíková

19.

UDÁLOSTI

Kuželkový turnaj mezi patry
Dne 13. 2. 2019 se v Domově Korýtko konal kuželkový turnaj
mezi jednotlivými patry. Sociální pracovnice připravily diplomy
a nakoupily odměny. Rovněž nazdobily stoly a podávaly malé
občerstvení v podobě pití, kávy, slaných krekrů či sladkých
čokopiškotů. Soutěžící přišel pozdravit i pan ředitel, popřál
hráčům hodně štěstí. Uživatelé soutěžili ve dvou kategoriích, a
to v jednotlivcích a v týmech. Celkem se turnaje zúčastnilo
8 družstev. Stihli jsme odehrát tři kola. Některá patra měla týmy
složené jen ze svých uživatelů, jiná patra měla smíšená družstva.
Turnaj doprovázela hudba z CD přehrávače.
Na prvním místě se v kategorii týmů umístil tým z oddělení C1
ve složení p. Pekarik, p. Matula a p. Horáček, na druhém místě
rovněž tým z oddělení C1, a to ve složení p. Baďura, p. Vašťáková
a p. Janulková. Na třetím místě se umístil tým ve složení p. Fixa,
p. Kubišová a p. Grellerová. V jednotlivcích vyhrál p. Matula,
o druhé místo se utkali p. Baďura a p. Grellerová, oba v rozstřelu
shodili shodně pět kuželek, proto musel následovat další pokus,
kdy p. Grellerová shodila osm kuželek a p. Baďura jen čtyři. Tudíž
se p. Grellerová umístila na druhém místě a p. Baďura skončil
třetí. Na závěr turnaje pan ředitel předal prvním třem místům
ceny, a to v obou kategoriích, každý ze tří umístěných obdržel
diplom, dárkový balíček a kosmetiku. Pan ředitel poděkoval za
účast, pozval všechny uživatele na ples a poděkoval svým
kolegyním za přípravu turnaje.
Mgr. Šárka Menšíková

20.

HISTORIE A SOUČASNOST

Nezapomenutá Ostrava

1.

2.

3.

Poznali jste místa na fotografiích? Správné odpovědi naleznete
v závěru a řešení.
Zdroj: https://www.google.com/

21.

KVÍZ

Doplňte známé dvojice
1. RADŮZ a ……………………………
2. KAIN a ……………………………….
3. OTHELO a ………………………….
4. KLEOPATRA a……………………..
5. TRISTAN a…………………………..
6. CYRANO a………………………….
7. ROMULUS a……………………....
8. KOLBEN a…………………………..
9. SUCHÝ a…………………………….
10. KŘEMÍLEK a……………………….
11. BOB a…………………………………

12. ŠTAFLÍK a………………………….
13. SPEJBL a…………………………..
14. ORFEUS a………………………….
15. MACH a………………………….
16. CYRIL a………………………………
17. DAŘBUJÁN a………………………
18. BOLEK a……………………………
19. JENÍČEK a………………………....
20. ČUK a………………………………..
21. PĚNIČKA a…………………………
22. VOSKOVEC a………………………

Přesmyčky rostlin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ŘOPKAVI……………………………
NIFRÁKA……………………………
AKLA…………………………………
KLOCINKE…………………………
FÉREIZ……………………………..
LÍNKEN…………………………….
CHORRAH……………………….
TKUSAK…………………………..

9. IELLI…………………………………
10. ENÚPTIE………………………….
11. NASAKAS………………………...
12. KLAFIA…………………………….
13. PARCH……………………………..
14. ZNIDVIA…………………………..
15. LÁPTNUI…………………………..
16. ZŘETLAKA…………………………
.

Mgr. Lukáš Bražina
Řešení najdete na poslední straně tohoto Zpravodaje
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Řešení:
Doplňte známé dvojice

12. Špagetka
13. Hurvínek
14. Eurydika
15. Šebestová
16. Metoděj
17. Pandrhola
18. Lolek
19. Mařenka
20. Gek
21. Paraplíčko
22. Werich

1. Mahulena
2. Ábel
3. Desdemona
4. César
5. Isolda
6. Roxana
7. Rémus
8. Daněk
9. Šlitr
10. Vochomůrka
11. Bobek
Přesmyčky rostlin

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kopřiva
Karafiát
Kala
Koniklec
Frézie
Leknín
Hrochar
Kaktus

9. Lilie
10. Petúnie
11. Sasanka
12. Fialka
13. Chrpa
14. Divizna
15. Tulipán
16. Třezalka
Nezapomenutá Ostrava

1. Restaurace u Chýlka
2. Obecná škola na ulici Zavoří
3. Náměstí SNP

