Milí čtenáři,

po pořádné zimě jsou tu zase příjemné jarní dny. Zima pro nás byla náročná,
myslím klienty zaměstnance. Vloni 8. prosince onemocněl Covidem 19 první klient,
postupně se do karantény dostalo celé zařízení. Nemocní byli i zaměstnanci, o pomoc jsme
museli požádat armádu. Vojáci i vojákyně hodně pomohli, nejen fyzicky, ale i psychicky.
Celkem se jich tady vystřídalo 15, pro připomenutí fotografie první směny, když od nás
odjížděla.
Pro klienty a všechny zaměstnance to bylo těžké,
neustále se halit do všech ochranných pomůcek,
zase je svlékat, pracovat v nižším počtu. To
všechno v době, která má být obdobím klidu
a pohody, setkávání s bližními. Nic z toho se
zkrátka nekonalo. Bylo to pro všechny těžké,
děkuji všem, kteří vydrželi tak náročné
podmínky.
Věřím,
že
už
jsme nejhorší překonali. Naprostá většina
klientů je očkovaná, velká část zaměstnanců také.
Přišlo jaro, teplo, slunce a s tím
vším
určitě
i
lepší
nálada.
Za podpory Nadace ČEZ vylepšíme prostor
u budovy A, postavíme našim ptáčkům novou
voliéru. Nejdřív to bude trochu papírování,
potom zednické práce (ptáčci dostanou zděné
zázemí, které bude lépe odolávat povětrnostním
vlivům i aktivitě jich samotných) a nakonec přijde montáž hliníkové konstrukce. Budeme
se snažit, aby naši opeřenci byli co nejdříve v novém.
Radost nechceme udělat jen ptáčkům, ale určitě i sami sobě. Budeme dělat všechno pro to,
aby se život v zařízení vrátil k normálu. 28. března se znovu otevřeme návštěvám, i když
stále budeme muset dodržovat nařízená opatření.
Snažíme se zajistit kulturní vystoupení, pokud to umožní celková situace, podíváme se na
výlet i mimo hranice okresu atd. Pravděpodobně se budeme muset smířit s tím, že ještě
nějakou dobu se venku budeme pohybovat s ochranou úst a nosu, ale to je to nejmenší, co
pro ochranu svojí a svého okolí můžeme udělat.
V letošním roce proběhne plánovaná rekonstrukce rozvodů elektrické energie v části
budovy A. Připravit celou akci není úplně jednoduché, zahájení není otázkou týdnů, ale
měsíců, přesto Vás prosím už nyní o trpělivost, protože bez hluku a nepořádku to nejspíš
firma nezvládne.

Užijme si krásné jaro a věřme, že tento rok bude lepší.
Lenka Antolová, ředitelka

Žáci Základní školy v Krajkové společně se svou paní učitelkou vymysleli
hezký projekt, kterým chtěli podpořit v této těžké době klienty našich
sociálních služeb. Ani oni to nemají v dnešní době vůbec jednoduché, jelikož
se nemohou vidět se svými kamarády, paní učitelkou, trávit společně volný čas
a vzdělávat se tak, jak jsou zvyklí. Děti napsaly celkem 45 dopisů, ve kterých
naši klienti našli slůvka povzbuzení, přání brzkého shledání se svými blízkými,
pevného zdraví a také nějaké osobní otázky. Klienti byli tímto projektem velmi
potěšeni. Na dopisy a otázky v nich odpovídali s nadšením, někteří z nich
dokonce s dojetím.
Nelehká doba se dotýká každého
z nás. O to hezčí potom je být
svědkem těchto „maličkostí“, které se
stanou velkými skutky, a vykouzlí
úsměv na tváři tolika lidem. Kromě
odpovědí,
děti
dostaly
jako
poděkování, vlastnoručně vyrobeného
motýlka, kterého vyráběla klientka
paní Norková. Je to hezká forma
mezigeneračního setkání, v době, kdy
není možné se setkávat osobně. My
však pevně věříme, že brzy bude
možné
se
setkávat
při
mezigeneračních setkáních tak, jako
v dobách předešlých.

,
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V rámci každodenních aktivit připravovaných v dolním domově, jsme v měsíci
březnu tvořili s našimi seniory věnečky pletené z ruliček papíru. Naší snahou
bylo přispět k vytvoření domácí atmosféry, na které by se senioři podíleli. Cílem
bylo vyrobit a odekorovat věneček na dveře každého z našich klientů. Fyzické
schopnosti většiny ze seniorů jsou omezené, přesto jsme to společně se
skupinkou seniorů, kteří se účastní pravidelně volnočasových aktivit zvládli.
Aktivizační pracovnice připravily papírové
ruličky a věnečky také upletly, ale barvení
věnečků a jejich dekorování bylo již
v rukách seniorů.
K Velikonocům neodmyslitelně patří
barvení vajíček, jedním z nejčastějších
způsobů je barvení pomocí slupek z cibulí
a malování kraslic. My jsme nechtěli
zůstat pozadu, pustili jsme se proto do
příprav. Upletly jsme pro seniory
z papírových ruliček ještě také košíčky
a zajistily vyfouknutá vajíčka k zdobení.
Atmosféra panující při společném tvoření
vytvořila prostor pro vzpomínky.
„Kočičky“, dekorace kraslic i povídání
o způsobu, jakým barvili vajíčka senioři,
ale i jejich rodiče, jsou přirozenými reminiscenčními podněty aktivujícími
a podporujícími vzpomínání. Tradice a zvyky jsou vděčným a bohatým tématem
k rozhovoru, kdy se každý ze seniorů může do konverzace zapojit, díky tomu se
může setkat s podobnými zkušenostmi ostatních přítomných. Sdílení stejných
zkušeností zároveň členy skupiny sbližuje.
Těší nás, že někteří senioři dokáží překonat počáteční obavy, nebo nezájem
podílet se na volnočasových aktivitách, a nakonec díky účasti na nich, objevují
své skryté schopnosti. Dnes se tito senioři zapojují do denně připravovaných
činností, a to ať se jedná o arteterapii, cvičení paměti, trénink kognitivních
funkcí aj. Ceníme si jejich ochoty využít nabízených možností, jak trávit svůj
volný čas aktivně.
Pavlína Formica

ZAMĚSTNANCI A KLIENTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, P.O. KYNŠPERK NAD OHŘÍ POMÁHAJÍ

DROSERA BUBLAVA
Záchranná stanice Drosera Bublava je nekomerční zařízení založené na
dobrovolnosti. Správci ani členové tohoto zařízení nejsou finančně ohodnoceni
ani nepobírají mzdu.
Jejich péče spočívá v převzetí nalezeného jedince, jeho odvoz do zařízení,
veterinární odborné vyšetření, ošetření s následnou péčí, dokrmení, rehabilitaci
a opětovné vypuštění jedince přímo v místě nálezu nebo v předem vytipovaných
lokalitách.
Někteří vážně poranění jedinci však zůstávají v zařízení na dožití a jsou
umístěni v expozičních voliérách. Lidé ve stanici pečují o handicapované
živočichy dobrovolně, z lásky k přírodě, svém volném čase, bez nároku na
odměnu.
V měsíci červenci 2020 se naši
zaměstnanci a klienti rozhodli jejich práci
podpořit dlouhodobou pomocí - formou
adopce devíti ptáků, kteří musí zůstat
v zařízení na dožití. Od července až do
současnosti probíhá v našem zařízení
sbírka na námi adoptované ptáky - Sovici
sněžní,
Poštolku
obecnou,
Sýčka
obecného, Káně lesní, Krkavce velkého,
Výra
velkého,
Výra
velkého
západosibiřského, Sovu pálenou a Orla
mořského, ke kterým jsme obdrželi
certifikáty o adopci. Jejich fotografie jsou
umístěny na hlavní nástěnce v přízemí a je
zde uvedena aktuální částka, která byla vybrána a zaslána záchranné stanici.
V období od měsíce července 2020 do března 2021 jsme celkem darovali
částku 34.655,-- Kč, která byla použita zejména na krmení, náročné léčebné
úkony a rehabilitaci ptáků. Všem dárcům patří velký dík.
Jedním z drobných živočichů, o které se stanice kromě ptáků stará, je
i ochočená malá vydra Boženka. Pan Vladimír Tomáš Smolík, který je správcem
záchranné stanice, přislíbil, že do našeho zařízení přijede na přednášku a přiveze
nám Boženku ukázat. Dokonce si jí budeme moci pohladit a vyfotit se s ní.
Už se na to moc těším.
Jana Mühlhans

V zimním období jsme se snažili udržovat si stále dobrou náladu a pokud
počasí dovolilo, chodit ven. Odpolední kávička a popovídání s vrstevníky
oživí každý pochmurný den. Baví nás i práce na sen – Tabletu, který si
u našich seniorů získal velkou oblibu.

Přínosem je též videohovor s blízkými na tabletu. Potěší nás balíčky od
rodiny, ty udělají vždy mnoho radosti.
Naši senioři jsou rádi, že je zima za námi, těší se na teplé jarní dny i na
Velikonoce, kdy je konečně mohou (za určitých podmínek) navštívit rodinní
příslušníci.
Aktivizace Zámeček

S klienty na Prostředním domově jsme mimo jiné poprvé vyráběli i voňavá
mýdla. Každý si tak mohl udělat mýdlo přesně podle svých představ. Vyrábění
se opravdu povedlo a všichni klienti měli velikou radost, že mohou voňavým
dárkem obdarovat třeba někoho blízkého.

Něco o Velikonocích
Název Velikonoce je zřejmě odvozený od „ veliké noci“ - vzkříšení Ježíše
Krista. Podle křesťanských tradic se Zmrtvýchvstání slaví první neděli po
prvním jarním úplňku. Svátky jara začínají týden před Velikonocemi Květnou
nedělí, kdy končí čtyřicetidenní půst.
Modré pondělí
V tento den by se nemělo pracovat. Odtud zřejmě vzniklo rčení „ Nepřišel do
práce, má modré pondělí.“
Šedivé úterý
Mají se vymetat pavučiny.
Škaredá středa
Je to den , kdy zradil Jidáš, za třicet stříbrných, Ježíše. V tento den není dobré
se mračit, aby nám špatná nálada nezůstala celý rok.
Zelený čtvrtek
V tento den prý odlítají zvony do Říma.
Vracejí se na Bílou sobotu večer. Jídelníček
v tento den by měl obsahovat něco zeleného.
Také se jedí jidáše pomazané medem. Jidáše
se pečou z kynutého těsta, a jsou zapletené do
tvaru zavinutého provazu.

Velký pátek
Je den půstu. V tento den se otevírají skryté poklady. Aby se nás drželo zdraví,
měli bychom se omýt studenou vodou, nejlépe ze studánky nebo potoka.
Nemělo by se hýbat se zemí, pracovat na poli
nebo na zahradě. V tento den by se také nemělo
prát prádlo, protože by se nepralo ve vodě, ale v
krvi ukřižovaného Ježíše.

Bílá sobota
Je to den, kdy se má uklízet a bílit stavení. Peče se mazanec, beránek
a velikonoční nádivka. V noci ze soboty na neděli vstal Ježíš z mrtvých.
Velikonoční neděle
Na Boží hod Velikonoční se malují vajíčka a pletou pomlázky z vrbových
proutků. V dřívějších dobách se vajíčka barvila hlavně červenou barvou.
V dnešní době se vajíčka zdobí různými technikami. Například
vyškrabáváním, nanášením teplého vosku, nalepováním slámových obrazců,
ornamentů a v neposlední řadě, jednoduché barvení v cibulových slupkách.
Velikonoční pondělí
Na Velikonoční pondělí chodí koledníci - chlapci a muži s pomlázkami,
a šlehají děvčata a ženy, aby se tzv. omladily. Za to od nich dostávají pentle,
které jim vážou na pomlázku, malované kraslice, pamlsky a někdy i alkohol.
Někde je zvykem polévat děvčata vodou.
Dagmar Frydrychová

Březen
Karel Toman
Na naší studni ráno hvízdal kos.
Jde jaro, jde jaro.
A když jsem okno na sad otvíral,
šeptaly pukající pupeny:
Jde jaro, jde jaro.

Bez chvěje se a hrušně čekají.
Jde jaro, jde jaro.
Zas novým třpytem rozkvétá ti vlas
A nových kovů napil se tvůj smích.
Jde jaro, jde jaro.
Bože můj,

Obnoviteli, obroditeli,
na srdce v sněhu pamatuj.

