Pochlovický zvonek
Zpravodaj nejen pro klienty Sociálních služeb v
Kynšperku nad Ohří
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Foto: Přemysl Vavroušek „Sociální služby o Štědrém večeru...“

Sociální služby, příspěvková organizace poskytují své služby za
finanční podpory Karlovarského kraje.

Slovo ředitele

Vážení přátelé,
s rozjezdem roku 2017 mi dovolte popřát Vám všem hodně osobních a profesních
úspěchů, pevné zdraví a dobrou náladu.
Bohužel však u mne a některých mých kolegyň a kolegů nebyl ten rozjezd zase
až tak pozitivní. Někdo, kdo mě nebo nás zase až tak v lásce asi nemá, měl
potřebu mluvit o něčem, o čem nemá „ani páru“, nicméně s přesvědčením, že
dělá pro tohle zařízení to nejlepší, co ho mohlo potkat. A prakticky už tak končí
druhý měsíc kontroly, která sice nenachází zhola nic, co bylo na jejím začátku, ale
co by to bylo za kontrolu, kdyby přeci jen neznepříjemňovala život kontrolovaným.
No a když se k tomu přidá i nějaké to drobné pochybení, které se najde prakticky
vždy a všude, máme spoustu naštvaných lidí, kteří místo aby si plnili vše potřebné
kolem ročních závěrek a statistik, poskakují kolem kontroly. Do toho pak ještě dvě
inspekce ke kvalitě poskytování služby a čtvrt roku bude za chvíli pryč….
Všem nám tak přeji jen samé úsměvy, toleranci vůči druhým, pevné zdraví,
dobrou náladu a hoďme za hlavu permanentní naštvanost, závist či zášť.
Radujme se z každodenních maličkostí, místo toho abychom všechny kolem sebe
uváděli do stresu. Buďme si navzájem partnery, přáteli a vězme, že jsme tu jeden
pro druhého, nikoliv jeden pro jednoho a ostatní mě nezajímá. A to platí jak pro
nás zaměstnance, tak pro některé klienty-jednotlivce, kteří si myslí, že se svět
musí točit jen a jen kolem nich. Opravdu tomu tak není. Je nás tu tolik, kolik je nás
tu a nechce-li to někdo respektovat, nemusí tu s námi být.
Přeji vám krásné jaro 2017 a věřím tomu, že se z něj budu moc radovat s Vámi,
Váš ředitel
Za obsahovou správnost článků a jejich zpracování odpovídá autor.
Odpovědný redaktor Miloslava Pospíšilová.
Telefon: 737 240 292; E-mail: pospisilova@ss-po.cz

Zprávy z domova a okolí...
Poděkování paní Aleně Štorkové...
V nejkrásnějším a dnes i neskutečně hektickém čase,
čase Vánoc, si paní Štorková Alena našla čas a
obdarovala klienty Horního domova vánočními balíčky,
které jim byly rozdány po štědrovečerní večeři.
Moc děkujeme za Vaši ochotu a štědrost.

… poděkování ...

Naopak vánočním dárkem pro naše zaměstnance, kromě finančního
ohodnocení, je poděkování. Poděkování od rodin a příbuzných, o jejichž
rodinné příslušníky se starají.
Jeden příklad za všechny...

… adventní koncert ve prospěch našich klientů...
Sociální služby p. o. Kynšperk nad Ohří, za přispění města Kynšperk a
Městského kulturního střediska uspořádali se skupinou Šarkani a jejich
hosty adventní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie, který se konal v
neděli 18. prosince 2016. U vstupu do kostela si mohli příchozí dát svařené
víno nebo horký čaj. Vstupné bylo dobrovolné a výtěžek byl určený našim
seniorům. Lidé, kteří navštívili koncert, mezi sebou nakonec vybrali 6.648,korun, které byly darovány
seniorům v Dolních Pochlovicích.

Foto: Skupina Šarkani zleva Milan Bubenčík, Vojta Sivák, Miluška
Pospíšilová, pouze černohnědé rameno Antonín Pospíšil, Marek Bubenčík a
Ivan Ferenc.

… dobročinnost pokračuje...
Myslíte si, že když si půjdete někam zatančit a pobavit se s přáteli, můžete
také někomu prospět? Kromě toho, že prospějete nejen číšníkovi útratou a
tučným spropitným, ale i jaterním buňkám? Ovšem v tomto případě opatrně
s alkoholem ;-), ale o tom někdy jindy a v jiném článku.
Určitě! Chce to jen nápad.
S dalším nápadem přišel Pavel Benda, který uspořádal 10. února 2017
„Pochlovickou taneční párty“. I zde se našel prostor pro dobročinnost.
Prodejem tomboly byla získána částka ve výši 2260,- Kč. I ta byla
věnována Sociálním službám v Dolních Pochlovicích.

Foto: Naši bavící se zaměstnanci...
Možná Vás napadne otázka: Proč tohle všechno? …
Opět uvedu jeden příklad ...
Možná jste si již všimli, že se po novém roce objevily na chodbě nové
obrazy plné motivů z přírody. Někteří z vás si mysleli, že jde o fotky
vystřižené z kalendářů, ale ve skutečnosti je autorem těchto obrazů
jeden z našich kuchařů – Přemek Vavroušek.

Přemku, co Tě přivedlo na nápad, věnovat své fotografie
našim klientům v Domově pro seniory?

Pracuji zde již 13 let a za celé ty roky se výzdoba chodby nijak výrazně
nezměnila. Stále ty šedé nudné obrazy bez možnosti zaujmout. Přitom po
chodbě se naši klienti i návštěvy pohybují asi nejčastěji. Jelikož je již mnoho
let jedním z mých mnoha koníčků fotografování, rozhodl jsem se věnovat
své fotografie našim klientům. Mnoho z nich nemá možnost vyrazit do
přírody a myslím, že právě fotografie přírody mohou nejen jim zpříjemnit
zdejší prostředí.

Kde jsi nafotil snímky, které máme možnost si prohlížet na
chodbě? A fotíš jen přírodu?
Fotografuji mnoho věcí, ale fotky přírody patří k mým nejčastějším. Jsem
vášnivý cyklista, který rád vyrazí na kole do přírody cestou necestou a na
svých toulkách krajinou vídám místa a situace, které mě dokáží zaujmout.
A tak je jasné, že fotoaparát na mých výletech krajinou nemůže chybět.
A většina snímků je právě z výletů po okolí našeho krásného města.

Čemu se kromě fotografování ještě věnuješ?
Já jsem takový kreativní člověk, takže kromě fotografování se věnuji i
hudbě, občas zpěvu, natáčím videa, píšu básně… V mládí jsem i maloval,
ale tomu se už z důvodu nedostatku času nevěnuji. Kromě toho se se
zajímám o počítače, internet, moderní technologie a sem tam píšu články
do novin či časopisů.

Přemku, je pravda, že jsi příbuzný s Jiřím Kornem (český
muzikálový a popový zpěvák, kytarista, baskytarista, tanečník,
moderátor a herec)? Dle mého názoru, by to vysvětlovalo
mnohé. Já Tě vnímám jako umělce, který se minul povoláním.
Smích… no mě to bylo vždycky tvrzeno od příbuzných z otcovy strany. Ale
jestli je to pravda, nemám potvrzeno.

A Tebe nenapadlo pátrat po svém rodokmenu?
Zatím jsem po tom nepátral…

Dobře, vraťme se k charitě. Slyšela jsem, že se snažíš
pomáhat i různým organizacím na pomoc potřebným?

Myslím, že pomáhat ostatním je samozřejmost. Řídím se heslem „Pouštěj
svůj chléb po vodě, jednou se s ním znovu shledáš“. Každý rok věnuji
část svých prostředků na charitu. Pravidelně podporuji dětský fond
UNICEF a organizaci Člověk v tísni. Kromě toho posílám třeba dárcovské
SMS, když je někde nějaká přírodní katastrofa. Občas pošlu nějaké
peníze na podporu vzdělávání dívek v arabských a afrických zemích (The
Malala Fund). Prostě věřím, že když člověk může, měl by pomoci. Ne
každý z nás může někam vyrazit a pomáhat přímo, ale myslím, že každý
z nás má možnost si odpustit tu nějakou sladkost, pivo, nebo jinou
drobnost a přispět třeba i 30Kč měsíčně prostřednictvím dárcovské SMS.
Stačí si zvolit projekt kterému důvěřujete. Nezdá se to jako mnoho a je to
jen kapka v moři, ale co je moře jiného než mnoho kapek? Vždyť kdyby
všichni obyvatelé republiky poslali každý měsíc těch zdánlivě nicotných
30,- Kč, můžeme každý měsíc vybrat mnoho milionů korun na dobré věci.
A tvořit dobro, šířit smích a dělat radost lidem, to je to nejlepší, co
můžeme v životě dělat.

Přemku, asi bychom se měli také zmínit o Tvém dalším
nápadu.
Nosím v hlavě nápad, se kterým už jsem se Ti svěřil. Jde o kalendář,
který by reprezentoval naše Sociální služby. A samozřejmě moje fotky…
smích....
Děkuji za rozhovor.
Miluška Pospíšilová

Báseň stařenky ...
napsala žena, ležící na oddělení pro dlouhodobé
nemocné ve Skotsku. Personál nemocnice báseň nalezl mezi jejími věcmi
poté co zemřela a tak se jim líbila, že ji opsali a báseň pak putovala po celé
nemocnici a dál...

Mladá dívka je pořád ve mě...
Poslyšte, sestro, když na mě hledíte,
řekněte, koho to před sebou vidíte.
Ach ano, je to jen ubohá stařena
s divnýma očima a napůl šílená.
Odpověď nedá vám, jídlo jí padá,
nevnímá, když po ní něco se žádá,
o světě neví, jen přidělává práci,
boty a punčochy napořád ztrácí.
Někdy je svéhlavá, jindy se umí chovat,
už potřebuje však krmit a přebalovat.
Tohle to vidíte? Tohle si myslíte?
Sestřičko, vždyť o mně vůbec nic nevíte.
Budu vám vyprávět, kým vším jsem bývala,
než jsem se bezmocná až sem k vám dostala.
Miláčkem rodičů, děvčátkem, tak sotva deset let
s bratry a sestrami sládl život jako med.
Šestnáctiletou kráskou, plující v oblacích,
dychtivou prvních lásek a pořád samý smích.
V dvaceti nevěstou se srdcem bušícím,
co skládala svůj slib za bílou kyticí.
A když mi bylo pár let po dvaceti,
já chtěla šťastný domov pro své děti,
Pak přešla třicítka a pouta lásky dětí,
jak rostly, už mohli jsme uzlovat popaměti.
A je mi čtyřicet, synové odchází,
jenom můj věrný muž pořád mě provází.
Padesátka přišla, ale s ní další malí,
co u mě na klíně si jak ti první hráli.

Však začala doba zlá, můj manžel zesnul v Pánu,
mám z budoucnosti strach, někdo mi zavřel bránu.
Život jde dál, mé děti mají vrásky
a já jen vzpomínám na ně a na dny lásky.
Příroda krutá je, i když byl život krásný,
na stará kolena nadělá z nás všech blázny.
Tělo mi neslouží, s grácií už je ámen,
kde srdce tlouklo dřív, dnes cítím jenom kámen.
Však vprostřed zkázy té mladičká dívka žije
a srdce jí, byť hořce, tam uvnitř pořád bije.
Vzpomíná na radost, na žal, co rozechvívá,
vždyť pořád miluje a nepřestala být živá.
Málo bylo těch let a netáhla se líně,
já smířila se s tím, že všechno jednou mine.
Otevřete oči, sestřičko, teď, když to všechno víte,
neuvidíte seschlou stařenu...
Teď už – Mě uvidíte!

ww.svetlozeny.sk/print/114
www.anam-cara.estranky.sk/clanky/-sentencie

Gratulujeme
našim klientům, kteří v zimě
oslavili svá životní jubilea …
Boučková Jaroslava
Gregorová Libuše
Choděrová Miroslava
Kaiserová Věra
Novotný Václav
Převrátilová Aloisie
Radačovská Anna
Šrédlová Anežka
Žitná Julie

Motto:

„Žít, to je nejvzácnější
věc na světě,
neboť většina
lidí jenom existuje.“ Zpěvem zpříjemnil oslavu
Oscar Wilde p. Radačovské Marek Bubenčík.

Foto: Tímto mottem se řídí naše oslavenkyně Anna Radačovská.
Na fotkách s rodinou a přáteli.

Foto: vlevo nahoře paní Věra Kaiserová
vpravo nahoře paní Waltraud Pöpperlová

Foto: vlevo dole s nádhernou orchideí v
Náruči paní Libuše Gregorová a vpravo
dole pan Václav Novotný

Tvrdá dřina vynesla titul. Je mistr Evropy...

Před více než rokem ho napadla myšlenka, že když už nějakou dobu cvičí,
mohl by si zkusit alespoň jednou v životě nějakou soutěž. Volba padla na
Beauty and Fitness cup, který se konal v březnu 2016 a skončil druhý.
„Potom mi to nedalo, takže jsem se stejné soutěže zúčastnil ještě na
podzim 10. září a tam už jsem vyhrál. Pak následoval kvalifikační závod na
Mistrovství Evropy 2016 a na něm jsem se kvalifikoval z prvního místa na
ME 2016 na Slovensku. To se konalo 22. října 2016 v Šamoríně a tam
jsem se stal mistrem Evropy," říká čtyřiadvacetiletý Ondřej Lukáč z
Kynšperka nad Ohří.
O své cestě za
titulem mistra
Evropy pověděl
víc v rozhovoru.
Jak jste se k
naturálnímu
sportu dostal?
Dřív jsem hrál
poměrně dlouho
volejbal, v němž
jsem se dostal
na prvoligovou
Úroveň. A tam
jsem začal chodit
do posilovny
Foto: Vítěz Ondra Lukáč třetí zleva.

nabírat fyzickou kondici. Svaly mi na těch fyzických trénincích s
volejbalem rostly rychleji než ostatním a šlo to na mně vidět. Chytlo mě to,
líbí se mi víc ta individualita tohoto sportu, že to víc záleží jen na mně.
Takže posilovna zvítězila…
Líbilo se mi to. Začal jsem chodit v Kynšperku do takové, dá se říct,
sklepní posilovny. Pršelo tam, kolikrát jsme cvičili a bylo tam 10 cm vody.
Tam jsme začínali. Pak jsem začal pracovat ve věznici, kde máme svoji
vlastní posilovnu. Tam jsem začal cvičit daleko víc, měl jsem na to víc
času. A v roce 2015 jsme s kamarádem začali chodit cvičit do Uralu. A pak
jsme si řekli, že už cvičíme dlouho, a že zkusíme nějakou
soutěž.
Co je na tomhle sportu pro vás nejnáročnější?
V době před závody určitě to, že nemám vůbec na nic čas, nic nestíhám.
Poslední půlrok šel sociální život úplně stranou. A hlavně je to náročné
období na jídlo. Poslední 2-3 měsíce před závody jsem jedl asi pět jídel

dokola. Ráno vaječné bílky se špenátem nebo něčím jiným, měnil jsem
zeleninu, aby to víc chutnalo. Pak jsem asi pětkrát za den jedl maso se
zeleninou,
občas
jsem
si
dopřál
rýži,
večer
tvaroh.
Máte i náročnou práci. Ve věznici často děláte přesčasy.
Jak to zvládáte kombinovat?
Můj běžný den vypadá asi tak, ve čtyři ráno vstávám, abych stihl hodinu
šlapat na rotopedu. Pak snídaně a na půl šestou do práce. Do čtvrt na sedm
večer práce. Naštěstí máme posilovnu přímo ve věznici, takže v půl sedmé
jdu cvičit. V půl deváté, v devět dorazím domů, navečeřím se, navařím jídlo
na další den, abych měl všechno připravené. A takhle to je šestkrát týdně.
Nejnáročnější je to asi před závody samotnými…
To určitě. Poslední týden před závody už je hodně specifický, tělo se
odvodňuje. Závody byly v sobotu a já v podstatě ve čtvrtek, pátek už ani
nepiju. Než jdeme na pódium, už si můžu dát aspoň malé doušky, ale ne
moc. Pak se najíte, napijete a tělo hrozně natáhne vodu. Jste oteklej. Týden
po závodech člověk vypadá úplně strašně.
Co na to říká vaše rodina?
Ze začátku z toho mamka byla hotová, je zdravotní sestra. (Alena
Lukáčová – hlavní sestra v SS-p.o. Kynšperk n/O pozn.red.), Když jsem se
připravoval na první závody, hodně mě hlídala, ale teď už si zvykla. Když se
tomu věnoval táta, tak viděla, jak ti kluci někdy berou zakázané látky, až to s
nimi kolikrát seklo. Věděla, jak to může být nebezpečné, proto měla strach.
Váš tatínek se věnoval stejnému sportu?
Když byl mladý, tak v kulturistice závodil. Nevěděl jsem to, pak jsem ale
náhodou našel fotky, když mu bylo 18.
Takže táta je teď nadšený. Jak se s vaším sportem dá skloubit osobní
život? Jste mladý, na co máte vůbec čas kromě kulturistiky?
Diskotéky nebo chodit s klukama do hospody mě zas až tolik neláká.
Vyrazit si někam na večeři se dá, dám si kousek masa se zeleninou a řeknu
kuchaři, ať mi tam nedává tolik omáčky. Ale jsem dobrá návštěva (smích).
Přijdu někam, oni dají na stůl třeba chlebíčky, já si vytáhnu svoji krabičku s
masem a rýží, tak jen koukají…
Chtěl jste někdy od všeho utéct a začít žít jako vaši vrstevníci?
Určitě. Říkal jsem si, jestli to vůbec má smysl. Měsíce se trápíte hlady, v
podstatě nikam nevypadnete mezi lidi, pak ale přijedete na závody a jste
mistr Evropy, dostanete medaili, v tu chvíli je to obrovská euforie.
Vypracoval jste se úplně sám. Jaký je to pocit být mistrem Evropy?
Pro mě osobně je to strašný úspěch. Když jsme tam při vyhlašování stáli
poslední dva, tak se mi chtělo brečet. Pak jsem tam zůstal sám a fakt jsem
tomu nevěřil, protože ti kluci vypadali výborně. Když tam člověk zůstane stát
sám, je to něco neskutečného, to mi běhal mráz po zádech.
Jste mistr Evropy, co dál?
Chtěl bych jet na mistrovství světa, ale je to hodně i o penězích. Taky bych
si chtěl udělat trenérský kurz a posunout se někam dál. Ono přece jenom

když má člověk nějaký titul a zkušenosti, pak má co předat dál. Bavilo by mě
se tím třeba časem živit.
A co byste doporučil všem, kteří by to chtěli zkusit jako před časem vy?
Aby si to dobře rozmysleli. Ale pokud se rozhodnou do toho jít, ať u toho
vydrží, protože ten výsledek za to opravdu stojí.
V současné době je Ondra jednou z tváří Beauty and Fitness Cupu 2017,
který se bude konat 11. března v Praze. Budeme držet palce!
Foto: archiv Ondra Lukáč a závěrem jedna
rada: „...takhle to dopadá když snídáte cukroví
a večeříte zmrzlinu.“

Otištěno s laskavým svolením Ondry Lukáče.
Zdroj: http://sokolovsky.denik.cz/ostatni_region/

Poznáváme Kynšperk nad Ohří a přilehlé okolí VI.
díl – Dřevěná lávka
Když jsem zjistila, že náš spoluobčan Čeněk Malý – Medvěd toho o
Kynšperku ví víc, než je uvedeno v různých publikacích a na internetu,
požádala jsem ho svolení ke zveřejnění jeho šotu, který natočil pro ČRo
Plzeň. Čendo, děkuji a tady je...
Po postavení nové nádražní budovy v r. 1894 v Pochlovicích na levém
břehu Ohře vznikla potřeba přímého spojení s centrem Kynšperku na břehu
pravém. Velký železný most, postavený na kamenných pilířích v letech
1875-76, byl přece jen pro pěší s případnými příručními vozíky poněkud z
ruky, takže bylo záhodno používat kratší cestu. Zpočátku tuto funkci
splňovala původní dřevěná lávka přes hlavní koryto, doplňovaná několika
dalšími, podle členitosti říčních ramen.

Na katastrální mapě z poloviny 19. století je vidět, že spojení centra
Kynšperku na pravém břehu Ohře s levobřežní částí zprostředkovávala
soustava dřevěných lávek, které přemosťovaly několik říčních ramen podotýkám, že ještě neexistoval velký most, byl postaven až v roce 1876 v
reakci na otevření železnice (1872).
Foto:

S rozvojem převážně truhlářského a nábytkářského průmyslu rostla
potřeba přepravy osob a materiálu v ose od města k nádraží a zpět, čemuž
tato soustava lávek přestávala postačovat. Navíc pravidelně v období tání
přicházely záplavy, které většinou tyto nedostačující lávky poničily a bylo
pracné, drahé a časově náročné tyto znovu a znovu obnovovat. Proto
přistoupilo město Kynšperk k radikálnímu kroku,tj. regulaci toku řeky. V
letech 1923-24 byly na obou březích Ohře nasypány několik set metrů

Foto:

Stav okolo roku
1915 - vlevo je
vyústění do
dnešní Nádražní
ulice, vpravo
továrna na klih a
barvy - i zde je
vidět, že Ohři
překlenovalo hned
několik lávek.

dlouhé hráze a sveden tok řeky do jednoho koryta (kromě levobřežního
náhonu, který byl využíván mlýnem a textilní továrnou Wild), hráze poté
zabraňovaly rozlévání Ohře do širokého okolí. V rámci této akce byly staré
lávky nahrazeny novostavbou betonové lávky, jejíž realizací byla pověřena
karlovarská firma Pittel a Brauswetter. Definitivní podobu lávka získala v
roce 1925 (kdy byla i zkolaudovaná), nyní již stálé koryto řeky překlenula
téměř 130 metrů dlouhým chodníkem, který byl v úseku nad vodou
oboustranně orámován dvěma mostními oblouky. Na pochlovické straně
byla nová lávka ukončena budkou mýtného, v níž podle pamětníků
fungovala i prodejna tabáku.
Foto:

Dílčí část
lávky u
levého,
tedy
pochlovického
břehu začátek
20.století

Tento nový, účelný a bezpochyby i architektonický zajímavý mostek, sloužil
svému účelu 20 let, přesněji to bylo do 6. května 1945. Tehdy před
americkou armádou, postupující od Kamenného Dvoru do

Foto: 1932

- stav po provedení regulace (sypané hráze, svedení toku do
jednoho koryta, výstavba betonové lávky a splavu kousek níže po proudu)

Kynšperku, ustoupili nacisté na levý břeh Ohře a lávku i s hlavním
mostem vyhodili do povětří. Ničemu tím dva dny před koncem
války tito fanatici nepomohli, jenom zničili cenné a potřebné dílo.
Do roku 1947 sloužil ke spojení mezi oběma břehy pouze přívoz s
nataženým lanem, popř. provizorní dřevěný přechod.

Foto: Pohled

na odstřelenou lávku z pravého břehu - pozůstatky zřícené
mostovky jsou na dně řeky dodnes.

V tomto roce postavili vojáci sokolovské posádky dřevěnou lávku,
která byla v r. 1948 povodní stržena, ale nebyla zničena a poté
byla opět obnovena. Další povodeň na jaře 1950 již ale byla
osudná a dřevěná lávka byla zničena definitivně. Následně byly
Sdružené komunální podniky města Kynšperk pověřeny stavbou
nové, dřevěné a kryté mostovky. Stavba byla montována na
pravém břehu Ohře a počátkem r. 1951 byla nasunuta na stávající
pilíře,

Foto: Začátkem května 1945 nacisté lávku

odstřelili- do r.1947 ji nahrazoval přívoz

Foto: Poslední záplavy před regulací 1923

zůstavší po původní betonové lávce. Náklady na stavbu byly
vyčísleny na 1 300 000 korun staré měny (do r. 1953). Zděná budka
mýtného, která sloužila i jako trafika, byla zbořena v polovině dubna
1964 a 12. 6. téhož roku bylo dokončeno zábradlí okolo plošiny, na
které budka stávala. V prostoru pod ní byly zřízeny veřejné
záchodky, ale časem byly zrušeny a dnes je prostor zazděný.
Kynšperská lávka je nejdelší dřevěnou lávkou v Čechách (snad
kromě Č.Krumlova), protože dřevěná střední část měří 63 metrů
(pravobřežní část cca 17m, levobřežní asi 50m,celkem tedy130 m).

Foto: Současný pohled – 2015

autor: Čeněk Malý Medvěd

Mikuláš na Zámečku...

Soubory Radost a Máječek...

Děti z MŠ U Pivovaru nám přišly předvést
své „pekelné“ vystoupení.

MŠ Zahradní nám připravila pásmo
básniček a písniček k obveselení našich
seniorů. Všem svým divákům pak děti
rozdaly vlastnoručně vyrobené dárečky ozdoby na stromek.

Vánoční koncert v kostele...vlevo s
dětmi z MŠ U Pivovaru, vpravo
učitelský sbor ZUŠ pod vedením
Jiřího Janaty.

Vánoční posezení v domově s
vlastnoručně napečeným cukrovím.

...Silvestr 2016

dneska to rozjedem na plný pecky

Zima je jedno ze čtyř ročních období nastávajících na celé zemi, vyjma
tropických oblastí v blízkosti rovníku. Je obdobím s nejnižšími teplotami a
nejkratší dobou denního světla. I když zimy s bílými duchnami sněhu jsou
v posledních letech stále vzácnější, letos k nám byla zima štědrá a sníh
udělal radost nejen dětem.

… proč si
nenaházet
sníh na
velkou
hromadu, ať
vydrží až do
jara...

… jiní si krátili zimu společenskou hrou...

...nebo zkrátka tím, co je zrovna bavilo...

… první posel jara
je to holčička, jmenuje se „Kožíšek“
neměříme, nevážíme, hlavně že se má...

Byl jsem zapálit svíčku v kapličce. Nic tam nehořelo, smutné na Vánoce...
Tak jsem si to i "blejsknul".
A ještě k tomu napsal pár řádek:
Soumrak se pomalu snáší a staří lidé usedají ke štědrovečerní večeři.
Kolikátá v jejich životě?
Mnozí si už ani nevzpomenou...
Jejich dětství bylo v mnohém jako to naše. A v mnohém jiné...
Mnozí vědí co je to válka. Mnozí vědí co je to strádání. Mnozí vědí jaké je
žít, milovat, těšit se, radovat...
A skončit sám, ve světě, který už není váš.
Ve světě, kde je vše jiné, vše co jste znali zapomenuté a všichni vaši
blízcí pryč...
Ve světě nemoci a bezmoci.
Ve světě kde jedinou jistotou je blížící se konec a jedinou nadějí pomocná
ruka pracovníka sociálních služeb.
Služeb vysmívaných, podhodnocených. Těch na okraji společnosti. Na
okraji světa, k němuž jednou všichni dospějeme, ať chceme, či ne...
Vše dobré do roku 2017 všem pracovníkům sociálních služeb i jejich
klientům...
Přemysl Vavroušek

Foto: Přemysl Vavroušek „Podzim v zahradách“

Foto: Sociální služby p.o. zachyceny objektivem P. Vavrouška

