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Vážení přátelé, 

rozhodla jsem se vás informovat o dění v našich 
organizacích : na Zámku, v Deštné, na Moravici 

a v EMĚ prostřednictvím „ČASOPISU“. Zde  
se dočtete jaké akce se konaly a jaké se konat 
budou. 

A různé jiné zajímavosti a aktuality. První číslo 
našeho časopisu ponese název TAM-TAM , protože se jedná o premiéru, která 
se poprvé rozezní celou naší organizací. 

 

SOUTĚŽ O NÁZEV 

Další čísla časopisu ponesou jméno, které sami navrhnete. Zkuste  
se na komunitách zamyslet nad názvem a své nápady napište na papír (s číslem 
komunity) a předejte animačním pracovnicím do 15. března 2019. Proběhne 
losování 22. března 2019 při pravidelné diskotéce v jídelně. Za vylosovaný 
název  bude komunita odměněna cenou. 

                                                                              Miroslava Chodurová 

 

   

 

 



2 
 

   

 

 

Na začátku bychom vám chtěli, milí čtenáři, krátce přiblížit něco z historie zámku.  

Zámek Dolní Životice byl postaven svobodným pánem Karlem Františkem Orlíkem 

z Laziska, který vlastnil Životice od roku 1721 do roku 1770. On i jeho předkové sídlili původně 

v tvrzi zbudované po roku 1356 Bulačem (Boleslavem) ze Schoensteinu.  

Zámek byl vybudován v barokním slohu. Měl 47 pokojů, 4 velké sklepy a 2 kuchyně. 

Později byly přistavěny boční věže. V jeho sousedství byl vysazen okrasný park francouzského 

typu. Tato velkorysá stavba však Orlíky velmi zadlužila, proto prodali zámek roku 1800 hraběti 

Larisch – Mönischovi. Rodina Larisch – Mönischova vlastnila zámek téměř 100 let. Během této 

doby provedla na zámku značné stavební úpravy.  

Zámecká budova se dnes skládá ze dvou křídel a má půdorys nepravidelného ,,L“. Její 

průčelí je členěno ozdobnými římsami, věžicemi a cimbuřími, k nárožím přiléhají mohutné 

válcovité věže. Celý zámek představuje významnou památkovou hodnotu. Odborný výzkum 

ukázal, že zámek je v podstatě rozhlehlou renesanční tvrzí. Celý hlavní trakt i s věžemi  

na nárožích je vystavěn z kamene. Odborníci jsou přesvědčeni, že zámek v sobě ukrývá 

nejstarší jádro tvrze ze 14. – 15. století.  

V roce 1897 získal koupí zámek hrabě Kamillo Razumovský, který se zasloužil o další 

rozkvět a hospodářský rozvoj zámku náležejícího velkostatku.  

Po 2. světové válce převzala zámek okresní správa a propůjčila ho české Charitě (ústav  

pro duševně nemocné děti). Po roce 1950 spravovala zámek armáda, která využívala prostory 

jako kasárna (jednotky PTP). Od roku 2000 je objekt zámku využíván jako Domov pro osoby  

se zdravotním postižením. Jeho součástí je také Domov pro osoby se zdravotním postižením 

v Deštné a Domov pro osoby se zdravotním postižením v Moravici.                                                                                      
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Ohlédnutí za minulým rokem…  
Přestože časopis je směrován k nejnovějším událostem v období prosince, ledna a února, 

v krátkosti bychom všechny chtěli seznámit s výlety a akcemi, které klienti během uplynulého 

roku absolvovali, protože mnoho pracovníků uspořádalo pro klienty pěkné akce a výlety a stojí 

za krátké připomenutí.   

Z kraje roku 2018 byl uspořádán pro naše obyvatele 

maškarní ples, kterého se zúčastnili mimo obyvatele 

také zaměstnanci. Všichni se dobře bavili a nálada 

byla výborná.  

        

             

 

 

Slezské divadlo v Opavě  

V lednu byli naši obyvatelé z oddělení č. 2 shlédnout představení ve Slezském divadle v Opavě 

muzikál Noc na Karlštějně.  Z představení si odnesli pěkný kulturní zážitek.   
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Svět techniky 

v Ostravě Vítkovicích 

Na jaře vyrazili klienti 

s personálem z komunity č. 5 také za 

poznávacím výletem a to do světa 

techniky v Ostravě Vítkovicích. 

Velký svět techniky v Dolních 

Vítkovicích byl otevřen v září roku 2014 a 

hned se stal jednou z nejnavštěvovanějších atrakcí celého moravskoslezského regionu. A co je 

možné tady shlédnout? Například možnost vstoupit do modelu stromu a setkat se v něm  

s jeho přirozenými obyvateli. Velký svět techniky nabízí svým návštěvníkům čtyři stálé 

interaktivní expozice: Dětský svět 

techniky, Svět vědy a objevů, Svět 

civilizace a Svět přírody, ve kterých 

lze nalézt stovky interaktivních 

exponátů. Nachází se zde také obří 

3D kino, Divadlo vědy a moderní 

laboratoře a učebny pro školy  

i širokou veřejnost, jsou zde 

pořádány i četné doprovodné programy. Také naši klienti měli možnost projít technickým 

areálem, vyzkoušet si různé malé technické zázraky a prohlédnout si ty velké.  
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Pevnost poznání v Olomouci 

Jarní měsíce přímo vybízí k výletům. Jedním 

z takových výletních dnů byla návštěva Pevnosti 

poznání v Olomouci. Historicky unikátní stavba  

v dobách Marie Terezie sloužila jako dělostřelecký 

sklad, v roce 2015 zde bylo vybudováno v interaktivní 

muzeum vědy pro všechny věkové kategorie. Jakmile 

otevřete brány Pevnosti poznání, čekají tu na vás 

čtyři bohaté expozice a především akční animátoři, 

kteří návštěvníky provedou v historických 

uniformách. Na tuto expozici se vypravili klienti  

a pracovníci z komunity č. 4. Bylo možné si nejen 

prohlédnout celou pevnost, ale také prohlídku spojit 

s možností vyzkoušet si dobové oblečení, které bylo 

opravdu slušivé.  

 

 

 

Návštěva solné jeskyně v Opavě 

 

Mezi další skvělé nápady, kterými oživili 

pracovníci komunity č. 4 volný čas klientů, 

patří návštěva solné jeskyně v Opavě. 

Solná jeskyně dokáže napodobit mořské 

klima, které má velmi dobrý vliv na naše 

zdraví. Proto se nemusíme za ozdravným 

pobytem trmácet daleko, ale využít 

solnou jeskyni a strávit příjemnou 

hodinku na pohodlném lehátku.  
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Výlet do Arboreta  

Květen je měsícem, kdy to v 

přírodě již krásně bují, roste a 

kvete. Je to jeden  

z nejkrásnějších měsíců v roce. 

Není nad to si vyjít na krásně 

rozkvetlou louku, nadýchat  

se čerstvého vzduchu a přitom se 

porozhlédnout, jak je příroda 

krásně rozkvetlá a pokochat  

se její nádherou. Jednou z možností, jak co nejvíce nasát jarního svěžího prostředí nebo 

shlédnout mnoho nádherně rozkvetlých rostlin, je navštívit například nedaleké Arboretum 

v Novém dvoře. Pracovníci ze 4. komunity s uživateli využili krásného květnového dne  

a Arboretum navštívili.  

V Arboretu může návštěvník shlédnout bohatou dendrologickou sbírku Dřeviny pěti 

světadílů, roste zde na tisíce druhů rostlin, dřevin, bylin. Ve sbírce je možné vidět také 

vřesoviště, rašeliniště, písečné duny pobřeží Baltu, himalájské rostliny a mnoho dalších 

zajímavých rostlin z celého světa.  

 

 

 

Slet čarodějnic - původ a historie   

Pálení čarodějnic patří k doposud k velmi živým 

zvykům. Filipojakubská noc z 30. dubna na 1. květen 

bývala jednou z magických nocí, kdy prý měly zlé síly větší 

moc než jindy. O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem,  

kdy měly zlé síly moc škodit lidem, se daly nalézt četné 

poklady. Aby se hledající před silami bránil, musel mít při 

sobě květ z kapradí, svěcenou křídu a další předměty. Lidé 

věřili, že v povětří poletuje spousta čarodějnic, které  

se slétají na sabat. Proto se této noci říká „noc čarodějnic". 
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Pravidelně 30. dubna si dávají čarodějnice svá 

dostaveníčka na různých místech. Také u 

nás jsme se na slet čarodějnic náležitě 

připravili a udělali si pořádný slet u nás na 

zahradě.  

 

 

 

 

Opékání v zahradě  

V naší zahradě je možné také opékat, 

čehož jsme několikrát využili. Pro naše 

obyvatele to bylo skvělou příležitostí 

společného setkání, dobře se pobavit  

a příjemně strávit letní podvečer.   

 

 

 

Slezská Harta 

Během léta jsme také uskutečnili několik 

akcí. Výborným nápadem bylo vyrazit  

na Slezskou Hartu. Je to kamenitá 

přehrada, devátá největší v České 

republice. Nabízí v létě spoustu vodního 

vyžití a vodních radovánek. Skupinka 

z komunity č. 2 využila možnosti plavby na 

výletní lodi Santa Maria. Plavba byla 

úžasná, počasí skvělé a všichni spokojení.  
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Naše krásné Jeseníky 

V podzimních měsících byli klienti také na mnoha výletech, jedním z výletů byl také výšlap 

klientů a pracovníků z komunity č. 2 na Praděd a návštěva lázeňského města Karlova Studánka. 

Turistický výlet byl sice náročný, ale všichni, kteří se zúčastnili, výšlap zvládli. Během celého 

výletu všichni zažili také spoustu legrace a nezbytnou zastávkou bylo také zastavení u pramene 

s léčivou minerální vodou.  
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Rožnov pod Radhoštěm 

Dalším skvělým nápadem, 

jak si zpříjemnit podzimní měsíce, 

byl výlet do Rožnova pod 

Radhoštěm a navštívit nejstarší 

část Valašského muzea v přírodě. 

V hlavní sezoně se zde odehrává 

řada pořadů a programů 

s tématikou lidových zvyklostí, 

obřadů a dovedností našich 

předků. Pracovníci společně 

s uživateli 4. komunity vyrazili na 

pěkný výlet. Navštívili dřevěné 

městečko, prohlídli si unikátní 

stavby jak zvenku tak i zevnitř. Podívali se, jak naši předkové kdysi žili, čím se zabývali a jak 

trávili volný čas.  

 

Delší podzimní dny nám zpestřili herci z ochotnického divadla, kteří do našeho zámečku 

zavítali z nedaleké Hlavnice. Pro naše klienty si připravili veselé představení, u kterého se 

všichni dobře pobavili. Na závěr veselého setkání se mohli všichni vzájemně poveselit  

u harmoniky, zazpívat si a zatancovat.  
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V říjnu loňského roku oslavil krásné 90. narozeniny pan 

Jaroslav. Ještě jednou moc gratulujeme a přejeme mnoho 

dalších spokojených let. 
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Návštěva našeho hlavního města Prahy 

Za připomenutí také stojí návštěva našeho hlavního města Prahy.  Uživatelé  

komunity č. 2 společně s pracovníky jeli vlakem, prošli jsme si Staroměstské náměstí, podívali 

se na Staroměstský Orloj, prohlédli si různé památky, samozřejmostí byla procházka  

po Karlově mostu. A jako třešnička na dortu byla plavba parníkem po Vltavě. Celý výlet  

se vydařil, sluníčko krásně svítilo a všichni si moc pěkně užili příjemně stráveného dne.  
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Co se děje v EMĚ? 
Součástí našeho zámku je sociálně terapeutická dílna EMA. V dílnách můžou uživatelé 

našeho zámku trávit svůj čas a to různými aktivitami. Za pomoci pracovníků dílny tvoří různé 

výrobky, které pak mají možnost prodeje na různých výstavkách. Mohou se zde účastnit 

muzikoterapie, pracovat s keramikou, nebo také sportovat a samozřejmě také péct. Mohou se 

využít také prostory krásné zahrady, která obklopuje celé naše zařízení. Nedílnou součástí 

různých aktivit, které jsou v dílnách, bývají různé přednášky nebo také procházky.  
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Stříháme papír i molitan, které dál slouží k výrobě jiných pěkných výrobků.  
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Pracujeme také 
s hlínou a to v různé 
podobě… 
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 Prostě tvoříme… 
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Taky cvičíme a zpíváme…. 
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Toto období patří mezi nejpopulárnější chvilky 

v roce, protože se během něj pěkně chystáme na 

Vánoce. Během adventu se musí stihnout napéct 

cukroví, nakoupit dárky a různé drobnosti, uklidit  

a také třeba navštívit vánoční trhy nebo  

si zajít na nějaký vánoční koncert. Příležitostí bývá 

velmi mnoho a času velmi málo.  

Tradičním symbolem adventu je od 19. století adventní věnec, který má v různých 

oblastech různou podobu. Většinou měly zajistit svému majiteli štěstí, lásku, zdraví  

a bohatství.  
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Dalším symbolem Vánoc je vánoční stromek. Ten má svůj původ ve 

zdobení lidských obydlí chvojím na ochranu před vším zlým. Ještě 

počátkem 16. století bylo zdobení stromků pronásledováno katolickou 

církví jako pohanský zvyk, později však bylo akceptováno. Větve 

jehličnanů se staly symbolem věčného života. První stromky byly 

zavěšovány za špičku ke stropu, později byly zavěšovány i špičkou dolů. 

K jejich zdobení se používalo pečivo, perníky, ovoce, ořechy, později 

stuhy, slaměné ozdoby apod.  

 

Na našem zámku se také odehrávalo plno událostí, které provázely blížící se Vánoce. 

Celý zámek byl provoněn cukrovím, které se peklo na odděleních a ze všech stran dýchala  

na nás vánoční atmosféra v podobě vánočních výzdob. Naši obyvatelé s pracovníky zařízení  

se byli podívat také na vánoční trhy v Opavě, shlédli pěkný vánoční strom ve městě, měli 

možnost zakoupit si také nějakou drobnost jak pro sebe, tak pro své nejbližší. Kolegyně  

z naši terapeutické dílny EMA vyrobili před zámkem betlém v životní velikosti, který ještě více 

umocňoval nadcházející vánoční náladu. 
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Během adventního času jsme žili také kulturou. V Oranžerii jsme přivítali muzikanty 

z Dolních Životic, kteří nám zpestřili adventní odpoledne svou muzikou. Přivítali jsme také děti 

z místní základní školy, které nám také pozvedly náladu zpěvem vánočních koled.  

 

  

Narozeniny v prosinci oslavili 
Paní  Monika  (K4) 

Pánové  Štěpán  (K2) 

  Stanislav  (K2) 

  Rostislav  (K3) 

  Martin  (K4) 

  Vlastimil  (K4) 

  Karel   (K4) 

 

 

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme všechno 

nejlepší!!! 
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Novinky v prosinci 

V prosinci jsme v našem zámku přijali animační pracovnice, které klientům zpestřují jejich 

volný čas, nabízí různé činnosti a aktivity. Animační pracovnice zahájily filmová a diskotéková 

odpoledne. Pravidelně vždy v pátek si klienti mají možnost společně si zatancovat v naší 

jídelně nebo shlédnout vybraný film. V prosinci se konaly dvě diskotéky shlédli jsme jeden film. 
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Aktivity chráněného bydlení v Moravici  

 

Moravice je malá obec v okrese Opava, vzdálená od Opavy 21 km a 9 km od města 

Vítkova. První písemný doklad o obci pochází z roku 1283.  

V centru obce se nachází Chráněné bydlení Moravice. Služba Chráněné bydlení 

Moravice poskytuje služby osobám od 18 let s lehkým a středně těžkým mentálním 

postižením, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu, sociálnímu či jinému znevýhodnění 

nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.  

Objekt Chráněného bydlení je bezbariérový, jsou zde dva samostatné byty. Každý byt 

je vybaven kuchyní, společným obývacím pokojem, jednolůžkovými nebo dvoulůžkovými 

pokoji a koupelnami s toaletou. K dispozici uživatelům je také velká zahrada s altánem  

a krbem. Zde také tráví obyvatelé svůj volný čas.  

Poslední měsíce roku 2018 byly pro uživatele i pracovníky Chráněného bydlení 

v Moravici protkány mnoha aktivitami, které si všichni náležitě užili. Jednotlivé akce, kterých 

se účastnili, nepřišly jen ze strany personálu, ale také samotných uživatelů. Proběhly také 

návštěvy rodinných hrobů ke Svátku zesnulých. Tento svátek je spojen se vzpomínáním na své 

známé zesnulé a proto i uživatelé chráněného bydlení chtěli zavzpomínat na své blízké  

a navštívit rodinné hroby.   

 

           Návštěva rodinného hrobu ve Dvorcích 
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S blížícími se vánočními svátky gradovaly také přípravy na Vánoce. Obyvatelé zdobili 
své okolí, pekli perníčky a cukroví a samozřejmě si našli čas také na kulturní vyžití nebo 
návštěvu vánočních trhů v Opavě. Návštěv Vánočních trhů se zúčastnili všichni uživatelé, po 
menších skupinkách. Nechybělo občerstvení a nákup dárečků, prodávaných na trzích. 

 

Již v listopadu započaly přípravy na Vánoce, vyrábění výrobků na vánoční výstavku  
a pečení cukroví, které pokračovaly i v měsíci prosinci. Uživatelé se aktivně účastnili příprav, 
vyrábění, stavění betlému a také příprava na prodejní výstavku. 
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V rámci vánočních příprava uživatelé pekli 

cukroví a perníčky, zažili přitom pěkné 

společné chvíle, legrace a taky provoněli 

cukrovím všechny prostory domova.  
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Obyvatelé chráněného bydlení jsou velmi šikovní nejen  co se týká manuálních činností, 

ale také pohybových. Šest z nich se zúčastnilo tanečního kurzu v Opavě, který vedl taneční 

mistr Mirek Spáčil. Dne 27. listopadu se konala závěrečná kolona, do které se zapojili všech 

šest uživatelů. Kolonu si všichni náramně užili, byli pozváni přátelé, rodina a také pracovníci 

CHB v Deštné. 
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S blížícími se vánočními svátky byly pořádány již tradiční akce také v prostorách 

chráněného bydlení. Dne 1. prosince proběhlo ve spolupráci s obcí Moravice slavnostní 

rozsvícení vánočního stromu spolu se slaměným betlémem a další výzdobou chráněného 

bydlení. V rámci rozsvícení stromu bylo pro všechny zúčastněné připraveno malé občerstvení 

a všichni strávili nedělní podvečer v příjemné přátelské atmosféře. 

 

 

 

Nedílnou součástí bylo také rozsvícení vánočního 

anděla, který zdobil budovu Chráněného bydlení  

a byl vyroben uživateli společně s personálem.  

 

 

 



27 
 

Dne 8. prosince se uskutečnila v prostorách chráněného bydlení vánoční výstavka výrobků, 

vyrobených uživateli za uplynulý rok. Vánoční výstavka slouží také k utužení kontaktů 

s obyvateli obce Moravice a pozvanými známými jiných služeb. S pozvanými hosty se všichni 

dobře bavili, sdělili si nejrůznější novinky ze svých životů, nebo také dojmy z probíhajících akcí. 

 

 

Téhož dne navštívili příznivci sportu hokejové utkání mezi Opavou a Havlíčkovým Brodem. 

V předvánočním čase si uživatelé zápas užili a nechybělo ani malé občerstvení. 
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V prosinci nejenže všichni žili 

vánoční atmosférou, ale také 

sportem. Uživatelé společně 

s personálem chráněného bydlení 

dne 15. prosince absolvovali nejen 

hokejové utkání, ale také 

fotbalové. Na další takový 

sportovní zážitek se vydali do 

Opavy na poslední fotbalové 

utkání v tomto roce. Zápas 

odehráli mužstva Opavy a Mladé Boleslavi. Uživatelé podpořili fotbalisty nejen svou účastí na 

fotbalovém utkání, ale také povzbuzením a fanděním.  

 

 

         

 

 

 

18. prosince si užili společné 
vánoční posezení uživatelé 
společně s pracovníky chráněného  
bydlení v Moravice. Posezení se 
konalo v areálu pivovaru  
ve Stěbořicích, kde byl naplánován 
program turnaje v kuželkách 
Cílem bylo společný oběd prožití 
společných chvil před vánočními 
svátky.  
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Aktivity DOZP v Deštné 
 

   
    

Obec Deštné je součástí obce Jakartovice. První písemná zmínka o Deštné pochází 

z roku 1320. Obec tehdy byla v majetku olomouckých biskupů. Deštné se nachází na hlavní 

trase Opava – Olomouc a od Opavy je vzdálená 18 km.  

Arál DOZP je tvořen třemi budovami. Ubytování je poskytováno formou jednotlivých 

domácností. Každý byt se skládá z obývacího pokoje, kuchyně, sociálního zařízení. Jednotlivé 

byty jsou pro 4, 6 a 8 uživatelů. Všechny objekty jsou bezbariérové s vlastním výtahem. 

Součástí areálu je pozemek, který je využíván pro relaxaci a zahrádkaření. Uživatelé mohou 

navštěvovat tvořivou dílnu, stolárnu, muzikoterapii a keramickou dílnu.  

 

 V předvánočním čase také v Deštné měli mnoho aktivit, kterých se aktivně 

účastnili. Celý domov byl provoněn cukrovím, které uživatelé společně s personálem začali 

péct. Mnoho práce měli také s vánoční výzdobou v celém areálu, nebo také s přípravou na 

vánoční výstavku.  
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Výlet do Prahy na muzikál  
Skvělým nápadem, jak si užít kulturu, bylo 

navštívit kulturní zařízení a užít si pěkného 

kulturního zážitku. Naši obyvatelé společně 

s personálem se vydali do Prahy a navštívili 

divadlo BB, kde shlédli muzikálové 

představení Trhák. Všem se představení líbilo 

a odvezli si pěkný kulturní zážitek.   

 

 

 

 

Slavnostní ukončení tanečního kurzu s Fokusem  
Dne 29. listopadu proběhlo v Opavě Na Rybníku slavnostní ukončení tanečního kurzu pod 
vedením tanečního mistra Mirka Spáčila. Tanečního kurzu  
se zúčastnilo 15 tanečníků. Kolonu slavnostně zahájili pánové, kteří předali přítomným dámám 
rudé růže a vyzvali je k tanci. Tanečníci předvedli ukázku jak klasických tanců jako je vals, 
mazurka, tak i netradičních jako lambada, country či makarena. Tanečníky přišli podpořit 
rodiny, přátelé, nebo také pracovníci a vytvořili tak úžasnou atmosféru. Těšíme se na další 
ročník! 
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Setkání opatrovníků  
Dne 1. prosince proběhlo tradiční setkání opatrovníků a přátel našich uživatelů. Setkání se 
konalo v odpoledních hodinách v kulturním sále v Deštné. Pro hosty bylo připraveno 
občerstvení, káva a cukroví, které uživatelé sami napekli a nazdobili. Uživatelé si pro 
opatrovníky a přátelé připravili krátké vánoční vystoupení s hudebním doprovodem. Poté 
následovala tradiční prodejní výstavka vánočních výrobků našich uživatelů. Letos se výstavka 
opravdu povedla. Na prodej byly svícny živé i keramické, proutěné košíky, svíčky, keramika, 
lapače snů a spousta dalších originálních výrobků.    
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Vážené klientky a klienti, 

přeji vám: 

radost v srdíčku, teplo na 
duši, úsměv na tváři, lásky po 

uši. Splnění tajných snů, 

nekonečné krásných dnů. 

Veselé vánoce a pohodový 

rok 2019  
 Miroslava Chodurová
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Vážené kolegně a kolegové, 

přeji vám klidné a pohodové vánoční svátky a láskyplný rok 
2019. 

V profesním životě vám přeji: 
nehynoucí optimismus, zkušenosti k nezaplacení, pozitivní 
přístup, vysokou odbornost, geniální nápady, kreativní 
přístup, empatii, originalitu, spolehlivou podporu, chápající 
vedení, vysokou výkonnost, plodnou spolupráci, úžasné a 
tolerantní kolegy, báječný tým a vyplněné vize!!! 

 
 

 
 

V osobním životě vám přeji: 
trvalá přátelství, zdraví celé rodině, pevná partnerství (kdo 
nemá -  ať najde), chytré děti, rozmilá vnoučátka (kdo nemá – 
ať si počká), úžasné partnery, hodně a hodně lásky, velké 
radosti a vše po čem toužíte!!! 

 …A hlavně (s)mějme se rádi!!!! 
Děkuji všem za vaši práci, za vaši podporu a za dobré nápady. 

                                                                      Miroslava Chodurová  
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Vánoční svátky uběhly velmi rychle a stejnou 
rychlostí přiblížil konec roku. Mnozí 
rekapitulují, co vše se podařilo nebo 
nepodařilo splnit v uplynulém roce, někdo si 
dává na Nový rok předsevzetí, co vše si splní, 
jaké změny ve svém životě udělá a mnoho 
dalších… Ale co je téměř  
pro všechny stejné, je oslava Silvestra. 
Obyvatelé v zámečku v Dolních Životicích si 
také uspořádali oslavu a náležitě se rozloučili 
se starým rokem a přivítali Nový rok.  
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Na Nový rok, o slepičí krok 

Na Tři krále, o krok dále 

Leden studený, duben zelený 

V lednu mráz – těší nás; v lednu voda, 
věčná škoda 

Suchý leden, mokrý červen 

Co leden sněhem popráší, to únor 
vichrem roznáší 

 

Ježíškova vnoučata – poděkování 
Na konci roku 2018 spustil Český rozhlas již podruhé projekt Ježíškova vnoučata. Cílem tohoto 

projektu bylo splnit vánoční přání těm seniorům, kteří žijí v domovech pro seniory. Propojit 

tak osamocené lidi v domovech a dalších státních i nestátních zařízeních pro seniory s dárci, 

kteří se rozhodnou jim na vlastní náklady splnit přání nebo poskytnout věcný dar. 

Dne 5. ledna 2019 jsme uspořádali přátelské posezení s hudebním vystoupením u nás  

na Zámku v Dolních Životicích, kde byla pozvána Ježíškova vnoučata a za projevení zájmu  

a štědrosti jsme jim vyjádřili velké poděkování.  

Jsme velmi šťastni, že se najdou lidé se srdcem na pravém místě, kterým není lhostejný osud 

jiných, kteří se ne vlastní vinouocitli v nepříznivé životní situaci.  
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V lednu jsme opět zahájili naše tradiční páteční filmové kluby a taneční odpoledne. První z akcí 

byla Tříkrálová diskotéka,Diskotéka s šátky a z filmů Kniha džunglí a Kletba měsíčního údolí. 

Na všechny tyto pravidelné aktivity se klienti velmi těší, mají možnost společně se vyřádit,  

a potancovat si i s personálem. 

  

 

V lednu pan Ivan s pracovnicí komunity č. 2 

navštívil Kočičí kavárnu v Opavě. Pan Ivan 

má rád drobné zvířata a jedno sám vlastní ve 

svém pokoji. Je to králíček a jmenuje se 

Mercedes.  Jeho klíčová pracovnice mu 

připravila překvapení a pozvala ho do Kočičí kavárny. Posezení v kavárně si pan Ivan náramně 

užil, pohladil si kočky, které v kavárně mají volný pohyb a příjemně si zrelaxoval.  
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V lednu oslavili narozeniny  
Paní  Marie (K1) 

  Dagmar (K4) 

Pánové Jan  (K1) 

  Ján  (K1) 

Jiří   (K2)  

  Roman (K2)  

  Milan (K3) 

  Milan (K4) 

  Miroslav  (K4) 

  Miroslav (K5) 

 

Všem oslavencům velmi gratulujeme a přejeme 

mnoho spokojených dnů a pevné zdraví 
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DOZP Deštné 

Také v Deštné se pustili v lednu s novým elánem do různých aktivit, kterými obohatili 

život klientů v jejich domovech. Připravili sportovní odpoledne v Aquaparku v Bruntále, 

společně si zaplavali a užili si spoustu legrace. Navštívili divadelní představení ve Slezském 

divadle v Opavě, nebo také Slezské muzeum v Opavě a pravidelnými se staly také nedělní 

návštěvy bohoslužeb v místním kostele.  

Jednou z plánovaných akcí byla také beseda s policií České republiky. Beseda byla pro 

klienty velkým přínosem, hovořilo na téma Senioři bez nehod. Beseda proběhla v přátelském 

duchu a také došlo na pořízení fotografií s příslušníky naší PČR.  
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Chráněné bydlení Moravice  

 Také obyvatelé společně s personálem se hned po Novém roce pustili s elánem  

do dalších příjemných aktivit, kterými obohatili život klientů. Práce s přípravami měli mnoho, 

například příprava masek na plánovaný maškarní ples, nebo využití mrazivých dnů a vyjít  

si zabruslit na tamní rybník. Příjemnou odpočinkovou změnou bylo také společné promítání 

filmů, nebo naopak sportovní vyžití jako návštěva krytého bazénu nebo návštěva hokejového 

zápasu v Opavě.  

Dne 12. ledna se uživatelé zúčastnili prvního hokejového zápasu tohoto roku. Jednalo  

se o utkání mezi Opavským týmem a týmem Českých Budějovic. Uživatelé si hokejový zápas 

užili i s malým občerstvením. 

 

Další sportovní aktivitou měsíce ledna byla návštěva krytého bazénu v Opavě. Bazén navštívili 

dva uživatelé 23. ledna, kteří tuto aktivitu pojali jak relaxačně, tak sportovně.  
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Dne 13. ledna proběhla společná narozeninová oslava uživatelky. Uživatelka si svou oslavu 

užila s dalšími kamarády, spolubydlícími, personálem i obyvateli obce, se kterými uživatelka 

udržuje přátelské vztahy. Oslava proběhla v přátelské atmosféře, uživatelka byla spokojená 

s průběhem a dárečky. 

 

 

Přidáváme se s gratulací a přejeme všechno 
nejlepší.  

 

 

 

  Něco pro zasmání….tentokrát o sněhulácích…  
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Pranostiky na únor  
Únor bílý, pole sílí  
Teplý únor – studené jaro, teplé léto 

V únoru sníh a led – v létě nanesou 
včely med 

Jestli únor honí mraky, březen staví 
sněhuláky 

Únorová voda – pro pole škoda 

 

V průběhu měsíce února se událo plno aktivit, kterých se naši klienti účastnili. A to jak 
v Deštné, Moravici, tak i u nás na zámku v Dolních Životicích.  

Dění v Deštné… 

Pěknou příležitostí, jak si zpestřit únorové dny, bylo navštívit naše hlavní město Prahu  

a shlédnout muzikál. Dne 10. února navštívili klienti z DOZP v Deštné hudební divadlo Karlín, 

kde měli možnost kulturního zážitku v podobě muzikálu Čas růží. Do Prahy jeli vlakem, v Praze 

si prohlédli různé památky a celý výlet byl završen shlédnutím muzikálu. Celý výlet se vydařil  

a všichni si odnesli krásné vzpomínky  

na melodie Karla Gotta, které měli možnost 

poslechnout si v představení. Také klienti 

z Deštné se zúčastnili Srdíčkového plesu 

v Dolních Životicích. Na ples se náležitě 

připravili, přišli v krásných společenských 

šatech, hezky se pobavili a také si něco 

odnesli z bohaté 

tomboly.  
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Dění v Moravici  
Také klienti v chráněném bydlení v Moravici měli plno aktivit, které jim obohatily jejich život. 
V únoru opět žili ve sportovním duchu a zúčastnili hokejového turnaje v Opavě, připravili si 
také Valentýnské posezení, kde uživatele čekala pěkná tombola a samozřejmě skvělá zábava. 
Uživatelé využili také možnosti masáží a perličkových koupelí v Charitě Opava.  
Celý měsíc únor se linul ve znamení plesů, kterých se účastnili i uživatelé chráněného bydlení. 
Mezi prvními plesy 16. 2. byly pořádané plesy obcí Moravice. Dne 20. 2. se všichni uživatelé 
zúčastnili srdíčkového plesu v Dolních Životicích. Ples se uživatelům moc líbil, všichni  
si pořádně zatančili, nadšení byli z dárečků vyhraných v tombole. 
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Srdíčkový ples v Dolních Životicích 

Dne 20. února jsme připravili pro klienty z Dolních Životic, Deštné a Moravice Srdíčkový ples. 

Na ples byli pozváni mimo naše klienty také uživatelé z Hlučína - Fontána, Krnova - Harmonie. 

Ples začal v 15 hodin. Úvodního slova se ujala paní ředitelka, všechny hezky přivítala a dala 

pomyslné slovo kapele VIZE, s jejich skvělou zpěvačkou Karin Janečkovou. Muzikanti celý ples 

provázeli skvělou hudbou a nedali nikomu šanci sedět. Všichni se náramně bavili, během plesu 

bylo na programu také vystoupení dětí s latinskoamerickými tanci a mažoretky, které svým 

vystoupením obohatily celé odpoledne. Jedním z bodů na programu byla také bohatá 

tombola. Tímto projevujeme také poděkování všem sponzorům, kteří poskytli dary do 

tomboly.  

Pánové se vyfikli a chystají se dámy vyvést v kole… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sál se postupně naplnil a mohla začít skvělá zábava….   
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Při prvních kytarových úderech a prvních slovech písní se okamžitě parket zaplnil tanečníky…  
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Ples byl provázen také pěkným programem. Vystoupili tanečníci s latinskoamerickými tanci… 

a mažoretky… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tancovalo se až do setmění….  
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Milé kolegyně a kolegové, 

 

děkuji všem, kteří se zapojili do přípravy našeho ,,Plesu“.  

Od stravovacího provozu přes údržbu, terapeutické dílny 

animační z Deštné a Zámku, administrativu, sociální 

pracovnice ze Zámku až po vedoucí Zámku DŽ. Děkuji i všem 

ostatním zaměstnancům za to, že všichni naši klienti byli 

krásně ,,vyfiknutí“ (moc jim to seklo) a hlavně za vaši podporu 

a péči v průběhu celého plesu.  

Byli jste všichni úžasníííí!!!!!!!!! 

 

Myslím, že to byla skvělá ukázka důstojného chování k našim 

klientům a obdivuhodný příklad vaší empatie.  

 

     Díky  

       Miroslava Chodurová 
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Poděkování patří také zaměstnancům, kteří přispěli 

svými dárky do tomboly 

Zámek Dolní Životice:   Deštné: 

Vavřinčíková J.    Hendrychová D. 

Otýpková M.     Sglundová A. 

Lojkásková K.     Halíř P. 

Heisigová S.     Harazimová M.  

Vyhlídalová S.     Pašová P. 

Ružinská M.     Tkáčová K. 

Vaňková L.     Skoupilová H. 

Bitnerová A.     Kurková V.  

Kociánová I.     Jančurová I. 

Urbanová J.     Pardy M. 

Doleželová Š.     Urbanská  

Horáková L.     Halířová  

Klechová     Rucká  

Hermanová Z. 

Rapušáková K. 

Grygarová B. 

Hipschová H. 

Šimčík P. 

Cygalová A. 

Bémová P.  

Švanová V.  

Krajcarová J. 

Vaňková H.  

Chodurová M. 
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Děkujeme všem sponzorům, bez kterých bychom tuto 

skvělou akci nemohli pořádat. Všem sponzorům jsme 

zaslali děkovný dopis. DĚKUJEME!!!  

ČEDAR velkoobchod s ovocem a zeleninou, s. r. o., Opava 

Elektro HEKT – servis, s. r. o., Opava 

CHLAZENÍ servis s. r. o., Opava 

IreSoft s. r. o., Brno 

LAVAL Pharma a. s., Lékárna AVE Opava 

Maso V +W, s. r. o., Červený Dvůr, Krnov 

OpaLL – Agri s. r. o., Hertice 

OPTYS s. r. o., Dolní Životice 

PASIČ s. r. o., Dolní Životice 

Služby Havlický, Opava 

Velkoobchod Zajac s. r. o., Slezská Ostrava 

Zemědělské družstvo „AGROHOLDING“, Závod 

Opava ,,Slezská Pekárna“ 

Zaměstnanci DOZP Dolní Životice 

Zaměstnanci DOZP Jakartovice - Deštné 

 

 

 

 

Už se zase těšíme na příští ples!!! 


