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SLOVO ÚVODEM
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
přijměte prosím hned v úvodu slova omluvy za to, že toto číslo vychází se
zpožděním a trochu už ztratilo na aktuálnosti. Viníkem je stále stejná situace
kolem koronaviru a z toho pramenící nedostatek času na přípravu časopisu.
Pandemie COVID-19 klade na nás všechny velké nároky. Věřte, že my
zaměstnanci jsme si vědomi toho, jak těžká a náročná je situace Vaše – zákazy
návštěv, omezení možnosti vyjít si ven z domova „mezi lidi“ a případné další
restrikce, které z pandemické situace vychází. Věříme stejně jako Vy, že celá
situace co nejdříve pomine a život v našem domově se vrátí do normálu.
V tomto čísle se Vám představí nový ředitel Domova Vesna pan Ing. Vít
Macháček. S potěšením Vám mohu sdělit, že se pan ředitel rozhodl v každém
čísle našeho časopisu vystoupit s úvodním slovem a rovněž by chtěl na stránkách
časopisu Vesna zodpovědět Vaše dotazy, týkající se provozu a života v Domově
Vesna.
Dnešní hlavní článek je věnován připomenutí 75. výročí konce druhé světové
války, z obecních kronik a regionálního tisku se mi podařilo získat pár fotografií
a článek k tomuto výročí.
Samozřejmě i dnes najdete v časopise něco z tvorby našich uživatelů – shrnutí
prvních měsíců koronavirové krize přináší stať pana Plisky, s verši
k Mezinárodnímu dni dětí přichází pan Nerychel. Oběma za jejich příspěvky
děkuji a jsem rád, že oba do našeho časopisu přispívají.
V dnešním čísle budete asi marně hledat rubriku „Stalo se v domově Vesna“. Je
to jednoduše proto, že od vyhlášení mimořádných opatření se bohužel nemohly
konat žádné společenské akce a vlastně ani není o čem psát….
Stránku věnovanou humoru jsem trochu rozšířil a věnoval ji čistě koronaviru.
Humor a dobrá nálada nám všem snad alespoň trošičku pomůže překonat tuto
těžkou dobu.
Přeji Vám příjemné chvíle strávené u našeho časopisu.

-jb-
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NOVÝ ŘEDITEL DOMOVA VESNA
ING. VÍT MACHÁČEK
Vážení a milí čtenáři,
byl jsem požádán, abych o sobě napsal „pár slov“…
Jsem rodilý Ostravák a v Ostravě žiji celý svůj život. Mou alma mater je VŠB
Ostrava. Za svůj dosavadní život jsem prošel mnoha profesemi a každá z těchto
profesí mi vždy hodně dala. Velice rád vzpomínám na své první zaměstnání u
Českých drah, kde jsem pracoval jako průvodčí na trase Ostrava – Valašské
Meziříčí. Poté jsem byl zaměstnán ve společnosti Nová Huť Ostrava na pozici
ekonoma a auditora. Před mým nástupem do funkce ředitele jsem po dobu 10 let
pracoval v sociálních službách, z toho převážně na krajském úřadě.
Jsem ženatý, mám tři děti – syny ve věku 20, 9 a 7 let.
Mezi mé hlavní koníčky patří zejména cestování, četba, historie. Co se cestování
týče, tak nejraději mám dálkovou pěší turistiku. Mezi mé nejsilnější zážitky patří
pouť do Santiaga de Compostela. Se svým nejstarším synem jsem v roce 2011
absolvoval 150 km přechod přes Skotskou vysočinu, kdy nespočet nádherných
jezer a horských údolí bych přál vidět každému. Minulý rok jsem se pokusil se
svou sestrou dojít z České republiky až do Říma, ale došli jsme jen k moři a po
1000 našlapaných km jsme se museli vrátit. Cestovatelských plánů mám v hlavě
spoustu, ale ten nynější, který začínám v tomto roce realizovat, je obejít podél
hranic celou Českou republiku. Je to plán na následujících 10 let ☺ .
Rovněž velice rád čtu, a to zejména historickou literaturu. Z české historie mám
nejraději období vlády Přemyslovců a Lucemburků.
Co se sportu týče, tak celý svůj život jsem hrál basketbal, bohužel vzhledem ke
zdravotním obtížím se již tomuto sportu nemohu věnovat tak jako dříve, nicméně
lásku k tomuto skvělému sportu podporuji u svých dvou mladších synů.
Mé životní motto je z nádherné knihy Nadace od Isaaca Asimova: „Násilí je
poslední útočiště neschopných“.
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NOVÁ RUBRIKA – VAŠE DOTAZY ZODPOVÍ P. ŘEDITEL
Od příštího čísla bude vždy na tomto místě „listárna“, věnovaná Vašim dotazům
na pana ředitele. Ptát se můžete na cokoli, co souvisí s Vašim životem v Domově
Vesna a na vše, co Vás v souvislosti s naším domovem zajímá.
Vaše dotazy prosím směřujte na mne, já je panu řediteli předám a v následujícím
čísle budou zodpovězeny. Protože časopis bude vycházet čtyřikrát ročně,
uzávěrky pro Vaše dotazy (a také příspěvky k otištění) budou vždy k 15.prosinci,
15.březnu, 15. červnu a 15. září.
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75. VÝROČÍ KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Přišli včas, jak legendární vojska z dávných kronik.
Zvítězili: Nyní sedí v hloučcích u harmonik.
Mají kouzlo ruských písní, jejich zvláštních tonik..
(Vítězslav Nezval)
Květnové dny jsou každoročně připomínkou snad největší pohromy, která lidstvo
za dobu jeho existence postihla – druhé světové války. Dne 7. května 1945 byla
v městě Remeš ve Francii podepsána bezpodmínečná německá kapitulace. Za
Sovětský svaz ji podepsal generál Susloparov, který ale neměl k podpisu Stalinův
mandát a proto byla na Stalinův nátlak podepsána kapitulace v Berlíně znova. A
to krátce po půlnoci dne 9. května, i když platnost byla určena zpětně na 8. května
23.00 hodin. A tak se ve Francii slaví konec války 7. května, ve většině Evropy
včetně České republiky 8. května a v Rusku až 9. května.
Válka ale ve skutečnosti skončila až porážkou Japonska a podpisem kapitulace na
bitevní lodi Missouri 2. září 1945.
Druhá světová válka přinesla obrovský počet obětí – asi 60 milionů, přinesla
genocidu některých národů, přinesla nezměrné utrpení a přinesla i velké změny
v poválečném uspořádání nejen Evropy.
Historie není černobílá. Dodnes se vedou spory o tom, kdo se na propuknutí druhé
světové války podílel a kdo má největší zásluhu na porážce nacistů a jejich
spojenců. Bývaly doby, kdy se u nás o válce v Tichomoří a na západoevropské
frontě příliš (respektive vůbec) nehovořilo. Připadá mi, že teď je situace opačná.
Zpochybňuje se podíl Sovětského svazu na osvobozování Československa
a Evropy, je zřetelná snaha o jiný historický pohled na vypuknutí, průběh
a výsledek druhé světové války.
Historie není černobílá. Je samozřejmé, že pokud se budeme snažit o co
nejobjektivnější pohled na dějiny a budeme pátrat v historických pramenech,
nevyhneme se ani zklamání nebo rozčarování z toho, že všechno je trošku jinak.
Asi bychom zjistili, že svůj podíl na vypuknutí války mělo spoustu států
a velmocí, i těch vítězných. Hospodářská podpora nacistického režimu ze strany
amerických bank a finančních kruhů, smlouvy o spolupráci s Německem ze strany
Polska a Sovětského svazu, podíl Francie a Británie na Mnichovské dohodě,
součinnost Sovětského svazu a Německa při napadení Polska atd. Příkladů
bychom našli víc.
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Historie není černobílá. Koneckonců i naši spoluobčané bojovali v řadách
Wehrmachtu, Slovensko bylo Hitlerovým spojencem, na holocaustu se podíleli
i příslušníci jiných národů, pozdějších vítězů války.
Vzpomeňme na ty, kteří ve válce položili své životy, kteří byli umučeni
v koncentračních nebo vyhlazovacích táborech, kteří byli popraveni bez soudů,
bez důkazů, bez jakékoli viny.
Udělejme vše pro to, aby se hrůzy války už nikdy neopakovaly.
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KONEC VÁLKY V NAŠEM REGIONU

Dětmarovice – odchod Němců v březnu 1945 (Bar u Mnicha)

Závada – Němci zničený železniční most přes Olzu
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Dětmarovice – německý zátaras, vlevo hospoda U Bartečka

Závada – pomník padlým čs. letcům Bilkovi a Slatinskému
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Osvobození Karvinska
Osvobozovací boje na celém Karvinsku byly součástí ostravské operace. Tato
operace sledovala dobytí ostravského prostoru obchvatem tak, aby nebyl
poškozen ostravský těžký průmysl. Proběhla ve třech etapách od 10. března do 4.
května 1945.
Ostravsko a Karvinsko osvobozovala vojska 4. ukrajinského frontu generála
Jeremenka, bojů se aktivně účastnily také svazky 1. čs. armádního sboru v SSSR,
1. čs. samostatná tanková brigáda v SSSR a 1. čs. smíšená letecká divize v SSSR,
která působila v rámci sovětské 8. letecké armády generála Ždanova.
Od konce března 1945 stála frontová linie v blízkosti obcí Prstná a Petrovice.
Nacisté zvolili možnost rychlého ústupu a likvidovali náložemi železniční trať v
úseku Petrovice-Karviná a Petrovice-Bohumín, podminovali mosty a přístupové
cesty.
Před svým ústupem svedli boje před Prstnou, Marklovicemi a Zebrzydowicemi,
kde chtěli zdržet sovětská vojska do doby, dokud se jejich hlavním silám nepodaří
únik. Strategicky důležitá místa nacisté opevnili zákopy.
Zvýšená letecká a dělostřelecká činnost sovětských vojsk byla přípravou na útok.
Nacisté už neměli dostatek děl, proto se snažili oklamat sovětské velení tím, že
vždy stříleli několik ran a přemisťovali děla na jiná místa.
V noci z 30. dubna na 1. května 1945 nacistická vojska ustoupila a při ústupu
všechny přístupové cesty a mosty zničila. Od 1. května 1945 stříleli Rusové z
marklovických polí a nacisté jim odpovídali z úkrytů mezi domy v Hranicích a v
kolonii Vagónka u Jäcklových závodů, bojovalo se i ve Fryštátě.
Teprve 2. května kolem 22. hodiny začali Němci ustupovat z posledních pozic
směrem ke Karviné.
Obce Karviná a Louky byly osvobozeny bez většího odporu, brzy ráno 3. května
1945 zavlály na některých domech ve městě prapory. Karviná byla osvobozena.
Válka způsobila obyvatelům Karvinska i samotné Karviné útrapy i škody. Při
osvobozovacích bojích a bombardování území dnešního města zahynulo přímo
46 civilistů a 57 sovětských vojáků. Z koncentračních táborů se nevrátilo nejméně
540 Karviňanů..
Přetištěno z Karvinského deníku
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Z TVORBY NAŠICH ČTENÁŘŮ
Oslavy Mezinárodního dne dětí
Dne 1. 6. se oslavuje Mezinárodní den dětí,
který se na celém světě od nepaměti světí.
V tento den se pořádají různé oslavy,
aby děti tak měli dost zábavy.
Jsou to různé tělocvičny i jiná vystoupení,
kde jsou děti a mládež co nejvíce v zastoupení
a pro rodiče i pěkné pobavení.
Pro ně i rodiče začíná večer zábava,
kdy v nočních hodinách i končí oslava,
a při tom je i dobrá nálada.
Proto i my na děti nezapomínejme
a radosti jim co nejvíce dopřejme.
Děti jsou budoucnost národa,
a proto ať se jich rodí co největší kopa.
Všechny národy světa se dětem věnují,
jelikož o ně s láskou pečují.
My abychom se dožili vysokého stáří,
tak ať nás ten život s dětmi stále baví.
Proto dětem s láskou věnujme se
a pro jejich dobrý život, obětujme se.
Tímto končím mé přání k mezinárodnímu dni dětí
a ony, ať do pěkné budoucnosti hledí.
Napsal: Pepíček
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Koronavirus – Covid-19
Měsíc březen 2020 bude zapsán do kronik černým písmem v celém světě. Téměř
celý svět postihla nákaza novým typem koronaviru – nakažlivou chorobou Covid19, která může přivodit i smrt.
Již koncem února jsme slyšeli zprávu, že v daleké Číně se objevila dosud neznámá
nakažlivá choroba. Tomu jsme moc pozornosti nevěnovali, neboť Čína je přece
daleko. Neuvědomili jsme si, že tato nakažlivá nemoc se může rozšířit do celého
světa a propukne pandemie.
Začátkem března 2020 jsme již obdrželi zprávu, že se také nákaza objevila v Itálii,
Německu, Španělsku a také u nás v České republice. Počet nemocných vzrůstal,
a tak vláda ČR přistoupila k zavedení opatření proti šíření této nemoci v celém
státě a ve všech oborech. Bylo jen povoleno otevření supermarketů,
potravinových obchodů lékáren, čerpacích stanic. Školy byly uzavřeny a byla
omezena výroba v továrnách. Nesmí se shromažďovat větší skupina osob a osoby
musí být od sebe 2 metry. Byla zavřena divadla, kina a přišel zákaz všech
kulturních vystoupení. Prostě život ve státě jakoby se zastavil.
Musí se dodržovat přísná hygienická pravidla, hlavně mytí rukou. Bylo také
nařízeno, že se musí nosit ochrana nosu a úst – rouška. Toto nařízení přišlo
v platnost od 17. března 2020.
Protože nejohroženější skupinou jsou senioři, přísná opatření se nevyhnula ani
Domovu Vesna. Byl vyhlášen zákaz návštěv a zákaz vycházení z domova.
Později přišla další omezení. Uživatelé museli zůstávat na pokojích, z pokoje
mohli vycházet jen na recepci nebo k pokladně, na zahradě mohli strávit pouze 15
minut a samozřejmě s rouškou na tváři. Zde je třeba se trochu zastavit a zmínit o
nedostatku těchto zdravotních potřeb. Avšak v našem domově jsou šikovná
děvčata, která se do šití roušek pustila. Díky nim je už všichni máme.
Velké změny nastaly ve stravování. Nejdříve bylo zavedeno vydávání obědů
v jídelně na dvě směny. Jelikož se v naší republice nákaza šířila, rozhodlo vedení
o vydávání stravy na pokoje. Byl to velký nával práce pro ošetřovatelky a
aktivizační pracovnice. Přišla i pomoc od praktikantek ze sociální školy.
Jelikož bufet byl v domově uzavřen a nebyla možnost vycházet z domova, bylo
vedením zařízeno objednat si nákup jednou týdně u aktivizačních pracovnic.
Velká práce navíc pro aktivizační pracovnice, které prováděly nákup až pro 97
uživatelů. Obdivovali jsme jejich obětavost, když při rozdělování nákupů jim
skončila směna až v pozdních odpoledních hodinách. V domově proběhlo i
orientační testování příznaků koronaviru, které skončila negativně. Zaplať
pánbůh!
Praktický lékař MUDr. Pacanovský chodí do domova 2 x týdně. Často ošetřuje
pacienty i na pokoji. V době karantény provádí ošetření na pokojích častěji.
Ošetřovat nemocné jezdí do domova i urolog MUDr. Frkal.
Byla uspokojivě zařízena změna dodavatele léků a to nejen v rychlosti dodání ,
ale i za sníženou cenu. Zdravotní sestry nejen že nosí léky uživatelům, ale i každý
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den nám měří teplotu. My dříve narození obdivujeme přístroj, který po přiložení
na čelo ihned se objeví číslo teploty. Je výborné, když si objednáte volně prodejný
lék a druhý den vám ho sestřičky přinesou.
Pro seniory v domovech je velmi těžké trávit čas samostatně na pokojích. Působí
to hodně na psychiku. Uživatelé služeb mají za kamaráda na pokoji jen televizi
nebo rozhlas. Samozřejmě, že sledují veškeré zprávy a diskuzní pořady na téma
č. 1 – koronavirus. Často jsme z těchto hovorů rozpačití. Jsou různé názory na
řešení jednotlivých problémů. Zde by se většina obyvatel připojila k odstranění
politických půtek a řešit problémy společně ku prospěchu státu a obyvatelstva.
Prostě táhnout za jeden provaz.
Krátké pojednání píši 27. dubna 2020, tedy v době, kdy vláda uvolňuje některá
opatření k ochraně nákazy. Uvolnění jsme mohli poznat i v našem domově. Mohli
jsme navštívit kamarády, kamarádky, využívat rotopedy a dokonce si pod
vedením aktivizačních pracovnic zahrát i kuželky. Samozřejmě jsme museli
dodržovat základní pravidlo – nošení roušky.
V závěru bychom my, uživatelé Domova Vesna, chtěli poděkovat vedení domova,
ošetřovatelkám, aktivizačním pracovnicím, zdravotním sestřičkám i ostatním
pracovníkům domova za jejich práci a péči v této době.
Bude těžké se navracet do normálního života. Stát bude muset řešit velké
ekonomické problémy. Život v karanténě nám ukázal, jak jsme se v normálním
životě měli dobře.
Přejme si, aby se nákazy takového druhu už ve světě neobjevily. Věříme, že se
vědcům podaří najít účinný lék proti koronaviru. Buďme optimisté!

B. Pliska
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NA KORONAVIRUS S HUMOREM

„Na Nově teď říkali, že desinfekce na ruce jde vyrobit i ze slivovice. Tohle může
z huby vypustit jen Pražák…“

!!!HRA PRO OPRAVDOVÉ CHLAPY!!!
Zapněte televizní program ČT 24. pohodlně se usaďte. Postavte na stůl láhev rumu
a když uslyšíte v televizi slovo „KORONAVIRUS“, vypijte frťana na ex.
Rekord drží Václav Hudeček z Čáslavi s 57 minutami, než upadl do bezvědomí.
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Navrhl jsem manželce, že bychom si na chvíli mohli sundat roušky. Bohužel
jsem zjistil, že už týden bydlím se sousedkou.
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