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Zpravodaj nejen pro klienty Sociálních služeb
v Kynšperku nad Ohří
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Sociální služby v Kynšperku nad Ohří,
příspěvková organizace
poskytují své služby za
finanční podpory Karlovarského kraje.

Slovo ředitelky
Milí čtenáři,
i rok 2019 utekl hrozně rychle, přestože byl stejně dlouhý, jako ty jiné.
Přeji Vám v novém roce 2020 hodně spokojenosti, zdaví, klidu
a pohody.
Ráda bych ale vrátila o pár týdnů zpět a připomněla Den otevřených
dveří, který proběhl 7. října. V tento den probíhalo profesionální
fotografování klientů. Klientky využily servisu kadeřnic a kosmetiček,
a to i ty, které se fotografovat nechtěly. Fotografie jsou nádherné,
poděkování za jejich tvorbu patří panu Řezáčovi (fotograf), týmům
kadeřnic (na snímku v bílých tričkách) a kosmetiček (na snímku
v růžových tričkách). A nebyly by to ženy, kdyby se také nenechaly
„zvěčnit“ fotografem, proto si je na snímku můžete připomenout
a zároveň vzpomenout na péči, kterou Vám zcela zdarma věnovaly.
Každý domov pak zdobí kalendář vytvořený z Vašich portrétů, jeho
vytištění nám zajistil sponzorský dar.
Přeji Vám všem krásn dny a těším se na setkávání s Vámi
Lenka Antolová

Gratulujeme
klientům kteří, v zimě oslavili svá životní jubilea

Holátková Božena
Husztá Anna
Kavanová Irena
Kowalská Barbora
Lajčáková Taťána
Lutišanová Růžena
Machovcová Františka
Sedláček Václav
Závadská Marie

Naši oslavenci

Paní Anna Husztá oslavila své 80. narozeniny.

Pan Václav Sedláček oslavil své 90. narozeniny

Na Zámečku se konala oslava
jubilea

Paní Marie Závadská také oslavila své 90. narozeniny. Rodina uspořádala na
Zámečku malou oslavu, kde zazpívala na počest oslavenkyně, její příbuzná
slečna Lucie.

Výtvarný kroužek

Naši klienti mají nově příležitost účastnit se výtvarného kroužku v ZUŠ
v Kynšperku nad Ohří. Klienti výtvarný kroužek navštěvují dvakrát do měsíce,
kde pod vedením paní Medvecké, vyrábějí například z keramické hlíny, malují,
procvičují jemnou motoriku a rozvíjejí svou fantazii. Všechny úžasné výtvory
našich klientů můžete vidět na následujících fotografiích.

Mezigenerační setkání
Mezigenerační setkání u nás v zařízení probíhá již druhým rokem. Žáci základní
školy v Kynšperku nás navštěvují pravidelně jedenkrát do měsíce. Setkání vždy
probíhají v přátelském duchu. Děti i senioři si společné tvoření nebo hraní
společenských her velice užívají, při poslední předvánoční návštěvě si v srdečné
atmosféře zazpívali. Mezi dětmi a seniory dochází k pozitivní interakci. Dětský
smích vnese do života našich klientů prosluněné okamžiky a na oplátku naši
klienti mohou děti obohatit o spoustu zážitků a zkušeností ze života.
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Mikulášská nadílka
5. prosince 2019 se jako každý rok v našem zařízení rozezněl zvuk řetězů
a rolniček. Za klienty přišel Mikuláš, čert a anděl. Každého z klientů tato trojice
štědře obdarovala něčím pro radost. Jak můžete na fotografiích vidět, tento den
byl plný radosti, smíchu a společných zážitků. Všem zúčastněným tímto děkujeme
za organizaci a zprostředkování této akce.

Vánoční koncert v kostele Nanebevzetí
Panny Marie
V sobotu 14. prosince 2019 se uskutečnil v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Kynšperku nad Ohří vánoční koncert, který navštívilo přes 200 návštěvníků.
O krásný hudební zážitek se postaral Chebský chrámový sbor a také hudební
skupina Šarkani s okouzlujícím zpěvem Milušky Pospíšilové a Marka Bubenčíka,
kteří pracují v naší organizaci. Tato stopa nebyla jedinou stopou naší organizace,
jelikož v rámci tohoto koncertu proběhla také prodejní výstava ozdob a dekorací,
na jejichž výrobě se podíleli klienti našich sociálních služeb. Na závěr koncertu
převzala paní ředitelka Mgr. Lenka Antolová výtěžek z dobrovolného vstupného
a z prodeje, který činil úžasných 17.652 ,- Kč. Tato částka bude využita na různé
akce v rámci aktivizační činnosti s klienty naší organizace.
Velké poděkování patří všem, kteří se na akci podíleli – Město Kynšperk,
Sportovci pro Kynšperk, Městské kulturní středisko, Radek Bělina, Vendulka
Munková, Miluška Pospíšilová. Srdečně děkujeme také všem návštěvníkům, kteří
přispěli na dobrou věc.
Miloš Munka

Vánoční posezení
Správnou vánoční atmosféru, výborné cukroví, krásnou hudbu, to vše si mohli
naši klienti užívat při vánočním posezení.
Děkujeme účinkujícím za to, že nám přišli zahrát a pomohli nám tak k vytvoření
té pravé vánoční pohody.

Poděkování za dárečky pro naše klienty
Rádi bychom za naše zařízení Sociálních služeb v Kynšperku nad Ohří, p.o. touto
cestou poděkovali všem, kteří si v nejkrásnější den v roce vzpomněli na ty, kteří
nemohli zasednout ke svátečnímu stolu se svými blízkými a tráví tyto dny
osamoceně v našem zařízení. Naší snahou je jim tyto dny všemi možnými
prostředky zpříjemnit. Malou pozorností, společnou večeří a naší přítomností.
Malý zázrak jim vytvoří úsměv na tváři a tento zázrak způsobili právě Ti, kteří
našim seniorům přinesli nebo poslali dárečky. Naše dík patří především projektu
Ježíškova vnoučata, ZŠ Kynšperk, seniorům z Kynšperka nad Ohří
a organizátorům sběru dárků. Dále společnosti RelaxPrivat za finanční dar
k výtisku fotografií a kalendářů, Karlovarskému kraji za dárky ze stromu
splněných přání a jednotlivcům, kteří nechtěli být jmenováni. To, že lidé nemyslí
v tento sváteční čas jenom na sebe, ale i na druhé, nezahřeje pouze obdarované,
ale i personál.
Za zařízení Sociálních služeb ještě jednou jedno velké díky.
Jana Bečková a Iva Jirásková

Paní Věra Šatavová svou radost z kalendáře dala náležitě najevo. A pochopitelně
radost neměla jen ona, k obdivu nám bude každý měsíc jiný klient.

Všichni naši obdarovaní klienti měli z dárků ohromnou radost, tyto krásné
fotografie jsou toho důkazem.

Co dalšího se u nás jěště dělo?

Dne 10.11. nás jako každý rok přijelo potěšit Komorní duo. I tento rok bylo
vystoupení úchvatné, ostatně stejně jako v letech minulých.

Na Zámečku se zpívalo a tančilo

Dne 21.11. zavítaly na Zámeček soubory lidových písní a tanců Máj, Máječek
a Radost z Krásna.

Thajsko – země úsměvů
Thajsko je zkrácený název pro thajské království, stát v jihovýchodní Asii.
V minulosti bylo známé pod názvem Siam. Thajsko má 68 milionů obyvatel
a rozkládá se na více než 513 tisících km2. Pro své teplé počasí, krásné moře
a přírodu je tato země oblíbenou turistickou destinací.
Letos jsem neodolala ani já a spolu s kamarádkou jsem vyrazila na dlouhou cestu
letadlem. Naštěstí jsme měly asi v polovině, po šesti hodinách letu, mezi přistání
v Dubai, mohly se protáhnout a prohlédnout obchody na letišti.
Měly jsme před sebou dlouhou cestu a 14 dnů s batohem. Na snímku vidíte,
jakou jsme urazily trasu.

Po příletu jsme první noc strávily přímo v Bangkoku, ale už druhý den jsme
vlakem vyrazily do města Ayutthaya, které bylo metropolí království v letech
1350 – 1767, kdy bylo zničeno nájezdníky z Barmy (dnes Myanmar). Dnes se tam
nachází rozsáhlý archeologický park. Na fotografii číslo 1. vidíte, jak hlava jedné
z mnoha soch Budhy zarostla do stromu. Budhu chovají místní v obrovské úctě,
hlavu nesmíte fotografovat vestoje, musíte si kleknout. Dalším cílem byl
historický park v Phimai (nejsevernější bod naší cesty), kde jsou překrásné
khmérské památky. Také toto místo bylo v minulosti zničeno, dnes je z něj
upravený komplex pozůstatků náboženských budov. V okolních zahradách je
muzeum pod širým nebem se sbírkou starobylých vlysů (frýzů), soch
a kamenných překladů s vyobrazením Budhy, božstev a opic. Všechny fragmenty
byly rozesety po celém severovýchodním Thajsku a poté soustředěny na tomto
místě.

Památky jsou v Thajsku nádherné, architektura je pro nás, Evropany, velmi
nezvyklá. Neméně je zajímavá příroda, v době naší návštěvy byla příroda svěží,
zelená, kvetoucí. Protože je Thajsko proslulé i svými národními přírodními
parky, nemohly jsme je na své cestě vynechat a zamířily jsme do národního
parku Kao Yai, kam si z přelidněného hlučného Bangkoku jezdí odpočinout
sami Thajci. Naštěstí jsme tam byly ve všední den, kdy naprostá většina
návštěvníků byla doma. Neodolaly jsme ani nabídce safari, které pro nás po
zážitcích ze Srí Lanky bylo trochu zklamáním. Nicméně výhledy nádherné, a při
procházce v džungli jsme viděly gibony, zoborožce a několik krásných drobných
ptáků. Slony jsme pozorovaly v džungli, tedy pozorováním se to příliš nazvat
nedalo. Byli sice blízko, ale v hustém porostu, který právě večeřeli, takže jsme
zahlédly tu chobot, tu celou hlavu…
A jací jsou v Thajsku lidé? V Thajsku platí přísloví „s úsměvem jde všechno
líp“, proto není vhodné se při komunikaci s místními rozčilovat, zvyšovat hlas
a zuřivě gestikulovat, takové chování je považováno za velmi neslušné a hrubé.
Thajci jsou velmi přívětiví lidé a dobře se s nimi vychází, přesvědčili jsme se
o tom mnohokrát.
Zážitků bylo mnoho, proto jsme po polovině cesty zamířily na ostrov Koh
Chang, na kterém jsou krásné bílé pláže a téměř celý jej pokrývá další přírodní
park. Tady jsme už z hotelové základny podnikaly výlety přímo po ostrově
a užívaly si zážitky – nezapomenutelné koupání ve vodopádech, kouzelná
rybářská vesnička na kůlech, spousta ostrůvků, nezapomenutelně pálivá thajská
kuchyně, lahodné ovoce…
Lenka Antolová

1. Socha Budhy
2. Historický park v Phimai

3. Pláž na ostrově

5. Pitaya aneb dračí ovoce

6. Sloni jsou v Thajsku především
pracovní zvířata
4. Karbanátky z tofu a
hummus se zeleninou

7. Miniaturní krabi na pláži

Bdělost
František Váneček
Zůstat bdělí, vidět, slyšet,
skrytou krásu uvnitř Všeho.
S láskou v srdci uhořet,
rozplynout se, vidět Jeho.

Být
František Váneček
Když se JE, myšlení mizí, Plnost sama vyvstává,
srovnávání šmahem zmizí, je-li vírem, zůstává.
Je-li klidem prostě trvá,
Je-li ohněm, klidně hoří,přijímá dál, co se tvoří,
Jenom dvojnos celku shoří,
Samo sebe poznává.

Antistresové omalovánky pro dlouhé,
zimní večery

Děkuji za Vaši přízeň v roce 2019,
těším se na spolupráci v letech dalších.

