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Vítej, jaro 

 

Po zimě k nám přijde jaro, těšíme se na ně,  

do sklepů se odklidí lyže, boby, sáně. 

Slunce zlatými paprsky zem prohřeje 

a skřivánek z radosti veselou píseň zapěje. 

Sněženky a bledule svými květy celému okolí oznámí 

dívejte se všichni tvorové: „Jaro již k nám přichází.“ 

Všechny stromy v háječku se svěží zelení rozzáří 

a pod nimi rostoucí bílé orseje a vonné konvalinky 

naše oči přivábí, na mezích a stráních skromné fialky 

rozkvétají, 

petrklíče kvetoucí pod skalou všechna vrátka jaru odmykají, 

aby mohlo spáče ze zimního spánku probudit 

a do našich duší dobrou náladu a radost navodit. 

Děkuji zlatému sluníčku, jež na obloze zazáří, 

že dobrým lidem vykouzlí milý úsměv na tváři 

a pomáhá mezi námi lásku se rozvíjet, 

ať naše srdce se radostí mohou dobíjet. 

 

 

                                                                               Bajgarová Viera 

 



Vážení čtenáři, 

přinášíme Vám první letošní vydání Pochlovického zvonku. Byli jsme 

přesvědčení, že letošní rok bude lepší než dva předchozí. Život tomu asi chtěl 

jinak. Přesto se radujme z každého nového dne, jarního sluníčka, květin, pohybu, 

dobrého jídla a dobrých přátel… každý z nás si může najít alespoň jeden důvod, 

kterým si den zpříjemní. 

Dovolím si ještě touto cestou dovysvětlení k letošnímu zvýšení úhrad za stravu a 

pobyt. Naposledy se upravovala cena úhrad za pobyt v zařízení 1. ledna 2014, tj. 

před 7 lety! Základní výměra důchodů se zvedla od té doby celkem o 1 570 Kč, 

každý rok se zvyšovala i procentní výměra důchodů. Průměrný starobní důchod se 

z 11 090 Kč v roce 2014 zvýšil na 15 385 Kč (údaj z června roku 2021). Zatímco 

doma museli senioři platit stále vyšší náklady, úhrady v domovech byly stále 

stejné, i když náklady na provoz zařízení byly stále vyšší. Od letošního 1. března 

se tak zvýšila úhrada o nemalou částku, ale vezměte prosím v úvahu vývoj cen 

potravin, energií a práce. Věřím, že chápete, z jakých důvodů i v našem zařízení 

muselo dojít ke změně úhrad. 

Máme v letošním roce plány pro zlepšení prostředí 

v zařízení pro klienty, a tím také pro zaměstnance. 

V průběhu roku se bude postupně snižovat kapacita tak, 

aby na začátku roku 2023 byla kapacita zařízení o 20 

klientů nižší. Z dvaceti dvoulůžkových pokojů se tak 

stanou jednolůžkové, znamená to pro některé z Vás více 

soukromí, klidu. Lůžka ubydou v domovech, kde je 

kapacita nejvyšší, o přesném rozvržení a dalších 

podrobnostech bude jednat pracovní skupina.  

Kapacita pro klienty v kraji chybět nebude, v posledních 

dvou letech se otevřela nová zařízení, která naše snížení 

nahradila několikanásobně.  

Oproti tomu snížení na straně zaměstnanců je zcela minimální, je to logické – 

zvyšujeme komfort klientů a kvalitu služby, musíme zachovat potřebný počet 

zaměstnanců do nepřetržitého provozu. Všichni vedoucí úseků jsou s plánovanými 

změnami seznámeni a pracovní skupina na nich bude v průběhu roku pracovat. 

Věřím, že připravované změny přispějí k Vašemu dalšímu spokojenému životu  

u nás. 

S přáním klidných jarních dnů 

                                                                                   Lenka Antolová, ředitelka 

 



Kvíz jarních květin 

Přiřaďte názvy ke správné fotografii. Správnost Vašich odpovědí si 

můžete zkontrolovat vlevo dole. 

1.PAMPELIŠKA LÉKAŘSKÁ 

2. MACEŠKA (VIOLKA) 

3. NARCIS ŽLUTÝ 

4.SNĚŽENKA PODSNĚŽNÍK 

5. KROKUS, ŠAFRÁN 

A 

B 

C 
D 

E 

Odpověď: 1C, 2E, 3B, 4A, 5D 
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Blahopřejeme 
klientům, kteří v uplynulém období oslavili svá životní  

jubilea. 

 

Cupalová Marie 

Macková Žofie 

Vincíková Marta 

Finsterlová Stanislava 

Netrvalová Libuše 

Radačovská Anna 

Andrášková Růžena 

Bahníková Pavlína 

Onak Jan 

Kučerová Vlasta 

Hradská Edita 

Novotný Václav 

Šulcová Olga 

Kaucká Marie 

Nagyová Jiřina 

Fraňková Marie 

Křehlíková Hermína 

Bajgarová Viera 



 

Paní Marie Cupalová oslavila  

svých krásných 90 let. 



 



Volnočasové aktivity 

 



 

Pan Novotný oslavil  

krásných 90 let. 



Paní Kaucká oslavila své krásné  

80 narozeniny. 



Hudební vystoupení p. Pečenky  

si klienti užili. 



….a dokonce i venku na terase. 

Když zasvítí sluníčko, 

hned je všechno veselejší. 



Paní Macková oslavila krásné  

90 narozeniny. 



Koblihy a masopust 

Nejstarší zmíňka o v Čechách slavném 
masopustu pochází již ze 13.století. 

Koblihy se začínaly smažit na tzv. 
tučný čtvrtek. Hospodyňky si na nich 
dávaly záležet a plnily je rozličnými 
náplněmi. 

Dnes již tato tradice upadá, ale koblihy 
zůstávají. Tak i my jsme se letos  

s klienty pustili do smažení. 





Jarní tvoření ZUŠ i v domově ... 



Obora Svatý Linhart 

 

Obora se nachází u Karlových Varů , rozkládá se na ploše 40 hektarů. Najdeme 
zde jelena siku Dybowského, daňky evropské, prase divoké a spousty jiné  

zvěře. 

Je to nádherné prostředí uprostřed lesů, a tak jsme neváhali a po telefonické 
domluvě jsme s klienty vyrazili na výlet do přírody. 

Měli jsme štěstí na úžasnou průvodkyni, která nás provázela celou dobu           
a vyprávěla o zvěří , která tam žije a dokonce jsme směli daňky i nakrmit. 

Ještě jednou velké díky za takovou vstřícnost. 

 

 





Návštěva cukrárny.. 

... nebo naší kantýny  

….dobroty jsou všude. 





Statek Bernard 

Tento původně zemědělský objekt se stal v poslední době naším nejčastějším 

útočištěm. 

Dříve tady byly stáje pro koně a dobytek, kůlny na stroje a nářadí, stodoly, 

mlékárna a kurníky. A dnes je to jedno z nejnavštěvovanějších míst v našem 

kraji. 

Můžeme zde jít do restaurace, vyrábět vonné svíce a užít si krásný rodinný 

výlet. My jsme si ale nejvíc oblíbili místní kavárnu, s perfektní obsluhou a se 

zákusky, nad kterými pokaždé my i naši klienti žasneme.  

Nebo si sem dojít na výbornou masáž, která též našla úspěch u naších klientů. 






