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Září, to je čas přicházejícího podzimu, školní docházky ale také čas
vinobraní a ochutnávání burčáku.
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Vinobraní je tradiční slavnost vína, která má v
České republice hluboké historické kořeny.
Oslavy vinobraní se konají na podzim, zejména v
září, po zahájení sklizně vinné révy a lisování
prvních hroznů z nové úrody. Hlavním smyslem
vinobraní je degustace vína a především burčáku.
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Burčák je kvasící vinný mošt ve fázi „bouřlivého“
kvašení, při němž se rozkládá cukr, tedy glukóza, na
alkohol a oxid uhličitý. Vzniká jako meziprodukt při
výrobě vína, několik málo dnů po začátku kvašení.
Burčákem se smí vinný mošt nazývat jen dva až tři
dny, kdy jsou cukr a alkohol přibližně v rovnováze.
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Většinou je burčák vyroben z bílých hroznů. Kvalitní
burčák má nažloutlou zakalenou barvu s obsahem
4–6 % alkoholu a má chuť nasládlého hroznového
moštu s příchutí kvasnic a bublinek. Pije se
nechlazený. Existuje také burčák vyráběný z
červených hroznů, který se ovšem běžně v prodeji
téměř nevyskytuje.

Jak jsme si Vinobraní užili v Domově Vesna –
14. září
Pro všechny byl připraven bohatý program: taneční
klub Joy z Domu dětí a mládeže Orlová vystoupil s
disco dance a moderním tancem. K tanci a poslechu
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nám zahrál Roman Patka z hudební skupiny Dobrá muzika. Pozváni
byli i hosté z domovů pro seniory Domov Březiny z Petřvaldu, Dům
seniorů Pohoda, Sociální služby Orlová, Klub seniorů Orlová, Domov
pro seniory Gorzyce a vedení města Orlové. V rámci programu byl
uspořádaný již 5. ročník již tradičního turnaje v kuželkách a byli
vyhlášeni vítězové turnaje v kuželkách z domova, který se konal půl
roku. Po celou dobu vinobraní bylo v nabídce bohaté občerstvení,
burčák a senioři si užívali příjemné atmosféry.
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Jaké nás čekají v následujícím období významná výročí,
svátky
Mezinárodní den seniorů – 1. 10.
Mezinárodní den seniorů je věnován našim rodičům, prarodičům,
maminkám, tatínkům, babičkám a dědečkům, je to den, který ukazuje
na to, že bychom si měli uvědomit, s čím se musí potýkat senioři,
jedná se o mnoho překážek. Schody do obchodního domu jsou v
některých případech tím nejmenším. V mládí si nikdo z nás
neuvědomuje a ani nepřipouští, že jednou budeme všichni staří.
Mezinárodní den úsměvu – 5. 10.
Světový den úsměvu je velmi hezkým dnem. Smějme se, protože
úsměv nic nestojí, sami z toho máme lepší náladu a navíc uděláme
radost i někomu dalšímu. Úsměv o nás prozradí víc, než si myslíme.
Světový den diabetiků – 14. 11.
Světový den diabetiků připadl na den narození kanadského lékaře
roku 1891 Frederika Bantinga, který se zasloužil vynalezením léku
proti cukrovce - inzulínu. Cukrovka či Diabetes je vážné onemocnění,
při kterém se musí dodržovat správná životospráva a samozřejmě
myslet na pravidelné dávky inzulínu. V nejhorších případech při této
nemoci může dojít ke ztrátě zraku popř. k amputaci končetiny.
Cukrovka je v některých případech dědičná, ovšem velká část
populace, která trpí tímto onemocněním, jej má způsobené svým
životním stylem a hlavně obezitou a v tomto případě se i s cukrovou
dá poměrně úspěšně bojovat.
Mezinárodní den tolerance – 16. 11.
Mezinárodní den tolerance připomíná, že respekt si zaslouží všichni
ostatní lidé okolo nás. V 18. století, za císaře Josefa II. byl podepsán
tzv. toleranční patent roku 1781. V dnešní době kosmopolitních měst
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vztahujeme toleranci nejen k lidem jiného náboženského vyznání, ale
i jiné barvy pleti, kultury apod.
Mezinárodní den zdravotně postižených – 3.12.
Mezinárodní den zdravotně postižených vznikl za účelem zvýšení
informovanosti pro širokou veřejnost, o problematice se kterou se
postižení lidé denně setkávají. Po celém světě se v tento den konají
různé akce na pomoc postiženým. Tento den má v první řadě sloužit k
uvědomění si, že postižení žijí mezi námi a mají právo na svůj, v rámci
možností, plnohodnotný život.
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Provozní informace
Televizní stanice
Ankety se zúčastnilo 91 uživatelů. Anketa probíhala během měsíce
srpna. Cílem ankety bylo zjistit, zda uživatelům vyhovuje výběr
televizních programů, či by měli zájem naladit jinou televizní stanici
ve výběru. Anketa byla vyhodnocována sociální pracovnicí a provozní
domova na patrech 6 - 12. Zárovep byly zkontrolovány naladěné
programy, popř. se odstranili nedostatky. Na patrech 1. – 5. byla
anketa prováděna aktivizační pracovnicí.
Televizní stanice
ČT1
ČT2
ČT4/sport
ČT24/ zpravodajství
Nova
Nove Cinema
Prima
Prima Zoom
Prima Love
Telka (Nova Gold)
Polar
Barandov
Barandov Family
Šlágr
Barandov Kino
Nova Action
JOJ/slovenský
TVP1/polský
TVP2/polský
Polsat/polský

Uživatelé
85
72
43
67
83
61
76
56
26
56
79
68
28
70
14
9
20
17
14
13
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Dle výsledku ankety nejžádanějším televizním programem je ČT1,
druhým televizním programem, o který je zájem, je Nova. Mezi další
nejžádanější televizní programy dle uživatelů patří Polar, Prima, ČT2,
Šlágr, Barandov.
Všechny nejžádanější televizní programy lze naladit a sledovat. Nově
vypsané televizní programy neměly takovou zpětnou odezvu od
uživatelů, tudíž nové televizní stanice nebudou naladěny.
Všechny nejžádanější televizní programy lze naladit a sledovat. Nově
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vypsané televizní programy neměly takovou zpětnou odezvu od
uživatelů, tudíž nové televizní stanice nebudou naladěny.
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Sociální informace
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
20 - 21. 10. 2017
Je třeba mít platný Občanský průkaz. Hlasovací lístek se tiskne
samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici. Na
každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem.
Jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice,
pro niž jste se rozhodli hlasovat, vložíte do úřední obálky. Zárovep
můžete na hlasovacím lístku vybrané politické strany, politického
hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů
uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů
dáváte přednost.

Přenosná urna
Dle § 19 odst. 7 zákona – Můžete požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, abyste mohli hlasovat, mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu volebního okrsku.
Od úterý 3. 10. 2017 bude na vrátnici k dispozici jmenný seznam
uživatel Domova Vesna p. o. Kdo bude chtít volit do přenosné urny,
ze zdravotních důvodů, napíše ,,ano“ budu volit v Domově Vesna.
Kdo nebude chtít volit do přenosné urny, napíše ,,ne“
Kdo zde nemá trvalý pobyt a bude chtít volit do přenosné urny, musí
mít voličský průkaz.
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Voličský průkaz
O průkazy musíte požádat na obecním úřadě v místě svého trvalého
bydliště.
O průkaz můžete požádat osobně, dopisem, či elektronicky. Obrátit
se můžete na sociální pracovnice.
V případě osobní žádosti musíte přijít na úřad - nejpozději 18. října
do 16. hodiny.

Úspěchy Domova Vesna
Gulášfest - ,,Vesňácký speciál“ získal první místo
Děkuji Všem kolegům, kteří svou aktivitou pomohli uspět v soutěži
"O nejlepší orlovský guláš"
za rok 2017 a to kuchařce Veronice Hekelové dále Věrce Chýlkové a
Eleně Kusiu za výbornou obsluhu a Pavlovi Stolarczykovi za technické
zajištění akce.
1. místo je skvělé a těšíme se na další ročník.
Ing. Mgr. Martina Šilhárová, MBA
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Ohlédnutí za uplynulými akcemi
Dobrá duše.
V tomto roce jsme se zúčastnili již 5. ročníku projektu "Dobrá duše". V
tomto projektu byl nominován náš domov za dobrovolnickou činnost
a ze seniorů byla vybrána p. Rozálie Urbánková.

Jarmark v Březinách
Již tradičně jsme byli pozváni na jarmark, který se konal v domově pro
seniory v Petřvaldě. Naše seniory tato akce velmi zaujala a prožili
pohodové chvíle.

Beseda s městskou policií
Beseda byla uspořádána na podporu a pomoc seniorům, ale také jak
se vyvarovat podvodných nákupů.
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Gorzyce - Powitanie lata
I tento rok jsme byli pozváni Domovem pro seniory Gorzyce na
společenskou akci "Powitanie lata". Společenská akce měla pestrý
program a seniorům se akce velmi líbila.

Grilování
Koncem července jsme uspořádali v našem domově grilování. K
občerstvení bylo grilované kuřecí maso a klobásky. Naši senioři byli z
grilování velmi nadšeni a akce se jim velice líbila.
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Výlet ke koním
Na počátku srpna jsme jeli se seniory na výlet ke koním do
Dětmarovic. Seniorům se výlet velmi líbil.

Canisterapie
V době léta jsme uspořádali canisterapii pro seniory, s již známými
bišonky.
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Cvičení hasičů na Vesně
V polovině srpna se v našem domově konalo
taktické cvičení orlovských hasičů.

Grilování
V závěru prázdnin jsme uspořádali pro naše
seniory grilování. Na akci bylo zajištěno
bohaté občerstvení - grilované klobásy,
grilované kuřecí maso.

Kolory jesieni
Začátkem září jsme byli pozváni do polských Gorzyc na společenskou
akci "Kolory jesieni". Akci zpříjemnilo hudební vystoupení, bohaté
občerstvení a příjemná atmosféra.

Zpravodaj Domova Vesna

Spartakiáda
20. 9. se konala XV. Spartakiada mieszkaoców domowa pomocy
spolecznej pod názvem „Aktywnie znaczy zdrowo“. Na sportovní akci
byli pozváni i naši senioři, kteří si rádi zasoutěžili a poznali nové
přátelé.

Orlová všem generacím
V neděli 10. září se uskutečnila jedinečná prezentace sociálních služeb
s bohatým programem v areálu letního kina v Orlové-Lutyni.
Vystoupili i naši senioři s tancem na židlích a vějíři.
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Noví zaměstnanci Domova Vesna
Marta Lednická – pracovnice přímé péče
Celý život bydlím v Orlové. Vyučila jsem se
prodavačkou a této profesi se věnovala
donedávna. Baví mě práce s lidmi, jsem hodně
upovídaná. Shoda náhod mě dovedla do
Domova Vesna, kde jsem sedm let pracovala
jako prodavačka. Místní obyvatele jsem si
oblíbila natolik, že jsem jim chtěla být blíže a
pomáhat jim. Proto jsem se rozhodla pro
ošetřovatelský kurz. Ten jsem zdárně ukončila.
V nové práci jsem spokojená.
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Ing. Milena Špuláková – zdravotní
sestra
Bydlím v Orlové, dříve jsem pracovala
v nemocnici v Ostravě na neurologii a
gynekologii.
Mou velkou zálibou jsou matematické
rébusy, sudoku a četba.

Jana Hahnová – kuchařka
Od mládí jsem ráda vařila a zkoušela nové
recepty. Výběr povolání byl jasný. Po vyučení
na odborné škole společenského stravování
jsem vařila v různých restauracích. Odskočila
jsem si na Lazy, kde jsem pracovala jako
vzorkařka při odbytu uhlí. Vaření to však
nebylo.
Ráda pracuji v kolektivu, ráda se pohybuji
mezi lidmi, od těch nejmenších po ty nejstarší.
Kde můžu, s radostí pomůžu.
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Babské rady
Podzim
Někdy jsou babské rady účinnější než lékárnička. Zkuste několik
domácích receptů na potíže, které jsou obvyklé s příchodem
podzimu, pro období plískanic a nečasu, špatného počasí.
- Proti chřipce si připravte sklenici teplého mléka, do kterého přidáte
dvě lžičky medu a na špičku nože másla. Tento nápoj pijte několikrát
denně.
- Na zvyšování odolnosti organismu dbejte nejen v době zvýšeného
výskytu onemocnění horních cest dýchacích, ale dlouho předtím. Do
jídelníčku zařazujte vyšší množství ovoce a zeleniny, tělo pravidelně
otužujte sprchováním střídavě teplou a studenou vodou, pravidelně
se věnujte pohybu.
- Horečku můžete snížit, jestliže nohy zabalíte od kolen dolů do
studeného zábalu s trochou octa. Při vysokých horečkách pomáhá
zábal celého těla nebo vlažná sprcha.
- Ucpaný nos krásně uvolní stoupající pára z talíře plného horkého
kuřecího vývaru. Navíc kvalitní polévka organismus, který je oslabený
nachlazením, výrazně posílí.
- Velmi dobrým prostředkem na kloktání zapáleného hrdla, při
bolestivém polykání je tekutina připravená z jednoho litru vody a
jedné lžičky medu vařená asi pět minut.
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- Kloktáním odvaru šalvějového čaje se zmírní bolesti v krku, navíc má
dezinfekční účinky.
- Na dráždivý kašel pomáhá čaj z fenyklu a anýzu. Asi 15 gramů semen
přelijte jedním litrem vroucí vody a nechte louhovat asi 10 minut. Pak
sceďte a popíjejte po doušcích.
- Při nachlazení můžete vyzkoušet pravidelné popíjení čajů z
heřmánku, dobromysle, mateřídoušky, lipového květu. Všechny mají
protizánětlivé a dezinfekční účinky.
- Na uvolnění hlenů je dobré smíchat včelí med s několika kapkami
citronové šťávy a užívat po lžičkách.
- Česnek je výbornou zbraní proti nachlazení a kašli. Zkuste sníst
jeden stroužek česneku denně.

Plánované akce:
18. 10. Orlovské múzy
25. 10. Kuželkářský turnaj v Havířově
28. 10. Pietní akt – Vznik samostatného Československého státu
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Jak znáte přísloví…

1. Neznalost zákona nikoho ….
nezná
nešetří
neomlouvá

2. V lásce je každý ….
hluchý
němý
slepý

3. Co nevyléčí rozum, vyléčí často …
peníze
víno
čas

4. Podáš-li mu prst, chytne ………
celou nohu
celou ruku
rychle dech
(1neomlouvá, 2 slepý, 3 čas, 4 celou ruku)

