Pochlovický zvonek
Zpravodaj nejen pro klienty Sociálních služeb v
Kynšperku nad Ohří

Léto 2017

Foto: Přemysl Vavroušek
Sociální služby, příspěvková organizace poskytují
své služby za
finanční podpory Karlovarského kraje.

Slovo ředitelky

Vážení,
úvodem bych chtěla všechny pozdravit, zejména ty, se kterými jsem to od
začátku srpna nestihla osobně. Jsem tu s Vámi krátce, o něco víc než
měsíc. za tu dobu jsem s Vámi stihla prožít mnoho slunečných dnů, kterých
teď, s nadcházejícím podzimem, začne ubývat. Byla bych ale velmi ráda,
kdybychom si všichni zachovali co nejdéle energii, kterou jsme ze slunce
načerpali.
Věřím, že i nadále budeme my, zaměstnanci, pracovat tak, abyste vy, naši
klienti, byli spokojení a cítili se tady v Kynšperku dobře. Jistě mám ve své
práci na co navazovat, ale také bych ráda uvedla do praxe našeho zařízení
některé nové věci. Budeme s týmem pracovníků pracovat na jejich přípravě,
abyste je už v příštím roce mohli využívat.
Byla bych také ráda, aby se do našeho zařízení vrátili dobrovolníci. V září
se sejdu s koordinátorkou dobrovolníků z Karlových Varů a budeme hledat
způsob, aby k nám znovu někdo jezdil a pomáhal nám při aktivitách pro
Vás. V prosinci zde navíc bude mít zasedání rada dobrovolnických center
regionu Severozápad, abychom se mohli jako zařízení lépe poznat s těmi,
kteří dobrovolnickou práci organizují, a seznámit se s možnostmi, které
dobrovolnická práce pro naše zařízení může nabídnout.
Přeji nám všem příjemné podzimní dny.
Lenka Antolová
Za obsahovou správnost článků a jejich zpracování odpovídá autor.
Odpovědný redaktor Miloslava Pospíšilová.
Telefon: 601 103 247; E-mail: pospisilova@ss-po.cz

Gratulujeme

našim klientům, kteří v létě oslavili svá životní
jubilea …
Bezděkovská Věra
Čapková Marie

Jourová Marie
Kadlecová Christa
Křehlíková Ema
Kuželková Miloslava
Macháčková Janina
Matoušek František
Miglová Marie
Mörtl Vilibald
Nosálová Helena
Sazamová Libuše
MUDr. Vojtěch Správka
Štefflová Marie
Šuličová Hana
Velas Jan

„Abychom znovu získali své mládí, museli
bychom zopakovat všechny hlouposti.“
(Oscar Wilde 1854-1900)

Foto: Nahoře
oslavenkyně
paní Marie Miglová
a dole paní Ema
Křehlíková.

Foto: Narozeninová kavárnička...

Foto: ... se zpěvem...

Naďa, Věra Bezděkovská, Hanka

Vše nejlepší... Foto: MUDr. Vojtěch Správka

s gratulantkou Soničkou.

A ještě jedny narozeniny ve velkém stylu...
paní Sazamová oslavila své narozeniny s přítelkyněmi...

...došlo i na slzičky dojetí...

Léto ...
... pro spoustu lidí jedno z nejkrásnějších čtyř ročních období. V různých
oborech je ale definováno různě. Astronomické léto začíná letním
slunovratem a končí podzimní rovnodenností. Vegetační léto v mírném pásu
se vyznačuje průměrnými teplotami nad 15 °C. V tomto období jsou na
školách hlavní prázdniny, které ocení hlavně děti. Prázdniny jsou dány
historicky tím, že děti dříve musely pomáhat se sklizní obilí, a tedy nemohly
v tomto období chodit do školy. Pracovat na poli by se dnešním dětem asi
skutečně nelíbilo, ale prázdniny z jakéhokoli důvodu jsou oblíbené dětmi i
dnes. Rodiče už z toho tak nadšení nejsou, ale doba dovolených a
odpočinku taky není k zahození.
Nemohu se nevrátit k „mírnému pásu“, ve kterém se střídají roční období. S
tím souhlasím, rozhodně ale odmítám, že by byly jen čtyři. Roční období se
střídají, ale je jich prakticky nekonečné množství a střídají se absolutně
nepravidelně. Na posouzení nabízím výňatek z jakéhosi časopisu vydaného
v Klementinu, kde se marnému výzkumu meteorologie věnují už celá staletí.
...tedy v úvahu, že doposud byly zaznamenány roční období: příjemné léto,
léto jak má být, horké léto, parné léto, tropické léto, deštivé léto, bouřné
léto, žádné léto, houby léto, babí léto, studené léto, pěkný podzim, mrazivý
podzim, studený podzim, lezavý podzim, sychravý podzim, brzká zima,
zatracená zima, bílá zima, suchá zima, sibiřská zima, k...a zima, z.....á zima ,
finská zima, ještě pořád zima, dlouhá zima, krátká zima, blátivá zima, polární
zima, konečně jaro, horké jaro, plavající jaro, sněžné jaro, rychlé jaro,
nenadálé jaro, k ničemu jaro a pražské jaro...
Říká se, že papír snese všechno, ale sprosté výrazy jsem vymazala.
Nejsem František Ringo Čech, který mimo střídání nekonečných souvětí s
telegrafickými větami, což mimo jiné vytváří jeho jedinečný a
nenapodobitelný literární styl, je nucen ve svých dílech a těch, která se
týkají rockové oblasti zvlášť, pracovat se sprostými výrazy.
Že na střídání mnoha ročních období něco bude, nám dokázal první školní
den. Ráno celé 4 °C a mlhy, dopoledne polojasno a příjemných 15 °C, v
poledne lilo jak z konve, odpoledne slunečno a krásných 20 °C, a večer?
Večer uvidíme!
Zajímavostí na tomto ročním období je, že na severním pólu Slunce
nezapadá za obzor a tudíž je po celých 24 hodin den a naopak na jižním
pólu je 24 hodin stálá noc.
Díky za mírné pásmo i se splašeným počasím. Přeji krásný podzim s pokud
možno letními teplotami.

Nádherná fotka hovořící za vše – supercela (typ bouře, tvořená jednou
dominantní mohutnou konvektivní buňkou. Na rozdíl od některých
zjednodušujících definicí ale ve skutečnosti nejde o jedinou stabilně
přetrvávající buňku) - léto 2017 Kynšperk nad Ohří - foto Pavel Benda.

Foto: Pavel Benda – Kynšperská noční show.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Supercela
https://cs.wikipedia.org/wiki
http://necyklopedie.wikia.com/wiki
F.R.Čech – Ruský týden

M. Pospíšilová

I my měli svou "básnířku", která si svůj život a dění v domově
sepisovala do veršů. Verše nalezla rodina mezi jejími věcmi po té,
co zemřela...
Božena Schafhauserová, *20.09.1932 – † 13.05.2017

List č. 1
Sestřičky včeličky,
co jen se naběhají.
Uklidit, připravit,
pomoci s oblékáním,
dodržovat čistotu,
na pokojích,
mytí pacientů,
ráno i večer stále ………

Rukopis p. B. Schafhauserové

List č. 2
Věruško, beruško vstávat.
Ptáčkové štěbetají, slunéčko se rozednívá.
Hupky z peřin umýt a učesat,
čeká nás sláva.
Dnes máte narozeniny.
Přejeme Vám zdraví, spokojenost
a hodně radosti z vnoučků.
Na kopečku
u Kynšperka,
stojí zámeček.
Domov tu našli
dědové a babičky.
Útulné pokojíčky,
usměvavé sestřičky,
nechybí nám (zřejmě mělo být napsáno nic).

List č. 3
Žádná neví, co jsou Pochlovice,
žádný neví, co je Kynšperk.
Kynšperk je městečko,
Pochlovice jsou pro nás všecko.
Pokojíček, hodná a milá Věruška,
sestřičky a vůbec všechny milé,
žádný neví, že je tu fajn.

Děkujeme rodině za poskytnuté materiály a přepis originálu.

Eva a Vašek

... v srpnu 2017 pěvecká a současně manželská dvojice Václava a Evy
Ševčíkových, potěšila svým koncertem naše klienty
Sociálních služeb, p. o. v Kynšperku nad Ohří.
Dvojice patří mezi komerčně úspěšné české hudební interprety. Repertoár
Evy a Vaška se skládá většinou ze starších převzatých hudebních hitů ve
stylu lidových písní, dechovek, country, beatu, pop music, trampských písní,
šlágrů 50., 60. a 70. let minulého století a veškeré další hudby, která v
českém prostředí zlidověla, a kterou si čas od času (jak často tvrdí oba
uvedení interpreti) zazpívají všechny generace. Kromě toho se Eva a
Vašek zabývají i nahráváním dalších hudebních žánrů, jako jsou např.
koledy či písničky z Chorvatska. Píší si i své vlastní skladby. Svým
repertoárem se obracejí zejména na starší a střední generaci, která se ráda
zaposlouchá do hudby svého mládí. V roce 2001 se Eva a Vašek seznámili
s chorvatskými zpěváky Stipem a Ingou. Společně nazpívali CD Jadranská
serenáda, první CD vyšlo roku 2003. Poté následovalo DVD Jadranská
serenáda. Následně spolupracovali s chorvatským zpěvákem Luka
Anušićem.
Pěvecké duo postupně vzniklo ze skupiny SURF. Kapela ze začátku
hrávala na regionální úrovni, především při příležitostech jako byly svatby,
vesnické zábavy apod. Po revoluci roku 1989 začal SURF jezdit hrát do
zahraničí – nejprve do Rakouska, později do Španělska, Norska a dalších
zemí Evropy. V této době se kapela mění na duo Eva a Vašek a orientuje
se výhradně na zahraniční vystupování. Následně bylo založeno hudební
vydavatelství SURF, se kterým vznikaly i další aktivity, např: sdružení

SURF Club, vlastní penzion s restaurací atd.
Velké díky patří Dobrovolnickému Centru Střípky, o.s. ze Sokolova, které
nám vystoupení zprostředkovalo, i všem zaměstnancům, kteří nám přišli
pomoci. Zvláštní dík našim kuchařům, kteří se postarali o občerstvení
Evy a Vaška (přijeli o hodinu dříve, než jsme čekali:-)).
Našim klientům se vystoupení velice líbilo, mnozí si společně s Evou a
Vaškem zazpívali.

Grilovačka...
K létu neodmyslitelně patří grilování. Tato činnost je oblíbená po celém
světě. Griluje se kde co. Od masa po zeleninu. Dokonce i Marshmallow
(čteme máršmelou), což je cukrovinka houbovité konzistence, tvarovaná
do menšího válečku. Naši klienti dali přednost klasice. Buřty, klobásky a
maso. Tuto akci pro Dolní domov, z vlastní iniciativy a na své náklady
zorganizoval pan Krajčovič (syn naší klientky), za což mu patří naše velké
poděkování.

Léto se dá užívat různými způsoby, napadá mě:...pohoda, klídek, tabáček....
Výlety – není nad ně. Už jako malé děti jsme je podnikali, ať s rodiči,
prarodiči nebo kamarády, a poté s vlastními dětmi. Ale kam dnes? Času
spousty, nohy už neslouží tak jako kdysi a přeprava autobusem nebo
vlakem??? To už není nic pro nás! Máme rádi výlety, ale i pohodlí.
Tak kam? Do lázní, a rovnou do Mariánských. Města obdařeného léčivými
minerálními prameny a jedinečnou atmosférou, zpívající fontánou,
nádhernými parky a cukrárnami. Pro zajímavost, Mariánské Lázně patří
mezi jedenáct evropských lázeňských měst, která usilují o zapsání do
Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Tento proces a vlastní
zápis by měl být završen v roce 2018.

...odjeli jsme
„naším“ autem s
nájezdovou
rampou ...
Foto: Miroslav Lelek

...zpívající fontána a nádherné slunečné počasí...

… ochutnali jsme Rudolfův pramen, vyvětrali slušivé klobouky...

...a pochutnali na zmrzlinovém poháru...

Poznáváme Kynšperk nad Ohří
a přilehlé okolí VII. díl
V Kynšperku nad Ohří stojí kostely dva. Katolický kostel Panny Marie (díl
II.) a Evangelický kostel Vykupitele.
Na konci 19. století se v souvislosti s hnutím „Pryč od Říma“, začaly
častěji objevovat přestupy z katolické církve k evangelické víře. Pro tyto
nové věřící byla v květnu 1899 zřízena v Kynšperku nad Ohří kazatelská
stanice a na počátku června téhož roku se konaly v místní tělocvičně
první evangelické bohoslužby. Po ustanovení stálého vikáře v únoru
1903 založili evangeličtí věřící spolek pro postavení vlastního kostela.
Z historie vzniku evangelické církve Die Zweiggemeine Königsberg a. d.
Eger: Základní historické prameny sahají k reformaci na Loketsku až do
roku 1523, ale od 1607 dochází k postupnému odstraňování kazatelů a
po bitvě na Bílé hoře roku 1620 došlo k úplnému útisku protestantů.
Dne 13.1.1899 měl pohřeb 70 letý hospodský, který byl protestant. Na
pohřbu se objevilo mimořádné množství lidí. Při pochodu k hrobu hrála
městská kapela smuteční pochod

Foto: Evangelický kostel Vykupitele

"Hrad přepevný je Pán Bůh náš" („Ein feste Burg“). Kapelník si donesl noty
předchozí den z Klingenthalu. Duch této luterské písně zde začal působit a
tím byl potvrzen vztah k provolání „Pryč od Říma“. A už v březnu 1899
dochází k přestupu 18 osob k evangelické církvi. Dne 14. května došlo k
založení kazatelské stanice a 4. června 1899 měl superident Gustav
Fischer ve sportovní hale první bohoslužby. Později se lidé scházeli v sále
městské rady, ale tento sál brzy nestačil, a začali se scházet v nových
objektech školy. Stále docházelo k hromadným přestupům. V celém okolí
bylo již 50 míst a 392 duší. Z Kynšperka bylo dobře k dosažení Oloví a
Habartov. Pro péči o duše přeložil proto vikář Hagesheimer 1. 2. 1903 své
úřední místo z Chebu do Kynšperka a od té doby zde soustavně působil
vikář pro Kynšperk a okolí.
Dne 27. dubna 1902 byl ustaven spolek pro postavení nového kostela, který
zaplatil v roce 1904 za pozemek 4.000,- rakouských korun. Tento spolek se
skládal z 6 volených členů (předseda, zástupce předsedy, zapisovatel, jeho
zástupce, pokladník a jeho zástupce). Stavba byla financována
svépomocně a z darů příznivců.
Dne 21. srpna 1904 byl položen základní kámen pro stavbu kostela.
Uvedení kostela do provozu bylo dne 8. prosince 1905. Kostel je postaven v
čistě novorománském slohu, inspirovaném porýnskou středověkou sakrální
architekturou podle projektu architektů Eisenlohra a Weigleho ze Stuttgartu.
Originály plánů se zachovaly dodnes a jsou vystaveny ve sborovém domě v
Kynšperku nad Ohří. Přes své poměrné mládí jde o neobyčejně stylově
čistou neorománskou stavbu, navíc šťastně umístěnou na vrchu na
severovýchodním okraji starého města. Pozoruhodná je i kvalita stavby. I
když je kostel na svahu a je jinak velice úsporně zhotoven, neprojevuje se
žádný zásadní problém a obstál i při zemětřesení. Věž nad hlavní předsíní
je vysoká 26 m. V roce 1946 převzala kostel českobratrská církev
evangelická, která jej užívá dodnes.
V průběhu let 1960-1985 docházelo k postupným opravám - pokrytí střechy
věže mědí, oprava úžlabí střechy kostela, elektroinstalace, plynofikace a
malování. V roce 1990 byla provedena rekonstrukce vytápění na teplovodní
systém, takže kostel je celoročně využíván také díky příjemnému teplu. Na
věži kostela je jen jeden zvon Luther, který jediný zůstal (původně byly
vysvěceny celkem tři zvony Kristus, Luther a Prigenitz. Zvony byly
vysvěceny 15. června 1905. Zhotovil je zvonař Schilling z Apolde, vážily 1
140 kg a stály 3 069 marek) ostatní dva zvony byly v době druhé světové
války zabaveny pro potřeby válečného průmyslu.
Pokračovat budeme v dalším díle „královským nástrojem“ - varhanami.
M. Pospíšilová

http://www.kynsperk.cz/mesto/pametihodnosti/evangelicky-kostel/

Nejen v létě, ale i po celý rok bychom neměli zapomínat na procvičování
jak jemné, tak hrubé motoriky a paměti.
Jemnou motoriku procvičujeme dovednostmi týkajícími se činnosti ruky,
případně pouze prstů (např. dovednost psát), event. jiných částí těla
ovládaných malými svalovými skupinami (chodidlo, ústa).
Při formovaní těchto dovedností jde hlavně o vytvořeni jemných
pohybových koordinací „oka a ruky“.

… a tak cvičíme, hrajeme společenské hry, vyrábíme různé dekorace...

... abychom si mohli dát v restauraci něco dobrého k obědu, i něco
ostřejšího po „O“...

Ukázka agility

Co to je a s kým se dělá?
Agility - český překlad z angličtiny znamená hbitost. Je to sport se psy
podobný koňskému parkuru. Vznikl okolo roku 1978 v Anglii a jedná se o
sport, ve kterém jde o nejrychlejší překonání dráhy v určitém čase, kdy se
jednotlivé dráhy liší. Některá plemena se na agility hodí víc např. Chodský
pes, pudl, sheltie, Český strakatý pes, papilon, belgičtí ovčáci atd., ale
závodí i různí kříženci. Na mistrovství světa v agility můžou ovšem jen psi
s průkazem původu. Psi bez průkazu původu na mistrovství světa zatím
nesmí. Nás navštívila slečna Nikola Lišková z Pardubic se svými psy
labradorem Tedym a border kolií jménem Bítl, Bíťáček, potvora
chlupatá :-).
Slečně Liškové patří velký dík, protože z 99% naši klienti psy prostě milují!

Paní Věra Šatavová s K. Klímou

Zahradničení nám taky
sluší, ale tím „nej“
zůstává rodina, příbuzní,
kamarádi.

Pan Karel Klíma

Paní Júlia Benešová s dcerami

