Úvodník

Vážené dámy,
Vážení pánové,
již nastal čas adventu, čas rozjímání a čekání na snad
nejoblíbenější svátky roku, nejen z pohledu dětí – Vánoce.
Ne každý však ví, proč tyto svátky nazýváme „Vánoce“ a proč se
vlastně slaví. Pro ty, které tato otázka také někdy napadla, ráda o původu slova něco málo
prozradím.
Původní název tohoto slova, dle jazykovědců, pochází z němčiny – die Weihnachten. Weihen – v němčině znamená „zasvětit“ a die Nacht – je v překladu „noc“. Naši předkové beze
změny převzali předponu (vá-) = wei a druhou část slova počeštili. V doslovném překladu
slovo die Weihnachten znamená „svatá noc“.
Vědci se domnívají, že kořeny dnešních vánoc vychází již z dob pohanských, kdy se oslavoval
zimní slunovrat. Vánoce jako takové nemají původ evropský. Svátek se slavil např. v Asii,
u amerických Indiánů i jinde. V roce 274 po Kristu císař Aurelián zvolil datum 25. 12. jako
den „natalis solis invicti“ – den Zrození nepřemožitelného Slunce. První křesťané neslavili
žádný den jako památku Ježíšova zrození. Teprve později, počátkem 4. století, začali oslavovat
narození Krista a datum oslav se ustálil na 24. 12..
Vánoce jsou za celá staletí protkána mnoha zvyky a pořekadly, které nejspíš vychází právě
z pohanských svátků oslav slunovratu. Mezi ty známé, které se uchovaly i do dnešní doby,
patří například schování šupiny z kapra pod štědrovečerní talíř, rozkrajování jablek, pouštění
skořápek se svíčkou, lití roztaveného olova do studené vody. Co se pořekadel týče, jsou známé
např. na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále o krok dále, na Hromnice o den více, na Boží
narození o kuří poskočení…
Vážení a milí obyvatelé domova, přeji Vám, abyste ty letošní
svátky prožili v klidu, setkali se svými blízkými
a měli radost z každé pěkné chvilky. V novém
roce 2017 Vám přeji hlavně pevné zdraví, úsměv
ve tváři a spokojenost.
Krásný adventní čas Vám ze srdce přeje
Eva Holečková
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Vánoční čas
„Vánoční čas je tady zas, znovu se sejdeme, dobré si přejeme.“
Slova letošní nové vánoční písně pěveckého sboru Drachtinka napsala a hudbu složila naše
recepční Alenka Peškeová, která pravidelně ve svém volném čase doprovází náš pěvecký
sbor Drachtinka.
Slova této písně jakoby promlouvala do našich srdcí do doby ....

VÁNOČNÍ ČAS
1. Je to jak sen, slunečný den;
mráz okna maluje, ač sem tam zaduje
vítr, tak jiskří sníh a děti na saních,
z kopce ujíždějí veselí jen.

3. Děti se dočkají, dárky se rozdají,
lidé na Půlnoční ruce si podají.
Všechno je pod sněhem,v kouzelný Štědrý den
všichni si přejeme nejlepší jen.
R: Vánoční čas je tady zas...

R: Vánoční čas je tady zas,
znovu se sejdeme, dobré si přejeme.
Vánoční čas, je tady zas,
cítíme moc, jak se rádi máme.
2. Babička přikládá, vánoční nálada
šíří se z podkroví, kde voní cukroví.
Stromeček čeká jen, až bude ustrojen,
aby se rozzářil na Štědrý den.
R: Vánoční čas je tady zas...
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4. V poslední čas nebývá mráz,
ba ani bílý sníh a místo na saních
děti se zabaví chytrými mobily,
dospělí v nákupních centrech zas jsou.
Přesto však ten, kdo chce, Vánoce nalezne
umí se zastavit, přátele pozdravit.
Nad všechna bohatství je, když se poštěstí
užít si pohodu s rodinou svou.
R: Vánoční čas je tady zas...

DRACHTINKA
Novoroční přání Domova seniorů Drachtinka
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Vánoce potřebují přípravu srdce
VÁNOCE POTŘEBUJÍ I PŘÍPRAVU SRDCE
Vánoce jsou svátky smíření lidí a vyžadují přípravu našeho srdce. Nemyslím si, že bychom
již proto dlouho před svátky měli přestat uklízet a mýt nádobí. Pro nás ženy je důležité mít
doma uklizeno, nazdobeno, aby byla v rodině příjemná atmosféra. Přesto se domnívám, že
Vánoce si žádají, abychom připravili svá srdce. Tam je především potřeba uklidit. Je třeba
hledat smír, potom přijde i tichá radost a pokoj. Proto Vánoce začínají adventem, to je právě
ta příležitost k přípravě srdce, kdy každou neděli přibývá světlo mezi námi. Mějme čas na své
blízké a osamělé a přinesme jim světlo do srdcí a radost z každého dne.
V našem Domově se line vůně cukroví, které pečou naše ženy pro děti jako odměnu za to,
že nás přijdou potěšit a zazpívat nám. Bývá čas si posedět u kytary, zazpívat koledy, posedět
na pokoji, popovídat. Potkáváme se na vánočních kavárnách, cvičeních a společných čteních.
Domov se ozdobil do vánoční výzdoby. Mám za to, že všechna společná setkání, nejenom ta
o vánocích, ale celoročně, jsou pro nás zaměstnance potěšením.
Vánoce mohou být pro někoho i svátky smutné. Znám jednu milou paní, kterou o Vánocích
opustili její nejbližší, zůstala jen sama se svými vzpomínkami. Pro ni je čas Vánoc, ztišení
a vzpomínání bolestivé. Zázračný lék na samotu a smutek není, přesto vlídné slovo a společně
strávený čas s druhými může proměnit zkroušené srdce.
Milí uživatelé, vážíme si společného času s Vámi, jsme rádi, že Vám můžeme být na blízku,
pomáhat Vám překonávat trápení a zapomínat na strasti Vašeho všedního dne.
V tomto čísle časopisu najdete mnoho přání do nového roku, která jsou směřována Vám i kolegům zaměstnancům Domova. Každý úsek našeho Domova
Vám do nového roku přeje svá osobní přání.
Dovolte i mně osobně popřát Vám do nového roku 2017 pevné
zdraví, poklidné dny a blízkost lidí, kteří Vás mají
rádi. A nedejte se ničím otrávit.
Jana Malá
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DRACHTINKA
Ať vánoční časy přinesou tolik krásy,
že vaše srdce potěší, zdraví máte pevné,
že s vámi nic nehne a štěstí se neloučí.
přejí zdravotní sestry DsD

Když mi bylo asi tak deset, byli jsme na Vánoce u babičky. Táta, (nevím jak ho to napadlo, ale nejspíš jsme ho
s bratranci a sestřenicemi hecli) vzal obrovskej svazek
těch velkejch prskavek, bylo jich fakt hodně a zapálil je
najednou. Jenže z nich začaly padat velký kusy žhavýho
a nebylo to kam hodit. Ve finále hořel koberec, ubrus,
stromeček i záclony. Babička byla fakt nadšená.
převzato z: www.emimino.cz
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Vánoční přání

Vánoce to nejsou jen dárečky a překvapení, ale především láska, porozumění a štěstí.
Přejeme Vám, ať je po Vašem boku vždy někdo, s kým se můžete o to všechno podělit.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok
přeje kolektiv kuchyně
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Přívětivé a laskavé ruce
Dostala jsem za úkol připravit novoroční přání, tzv. PF. Většinou každoročně vytvářím několik
verzí PF. Jedním z nápadů bylo vyfotit ruce, které drží v dlaních vánoční ozdobu s motivem
zasněženého Domova seniorů Drachtinka.
Několik dní jsem chodila po Domově a hledala ty „správné ruce“, a našla jsem. Poprosila jsem
paní Tlustou, zda by mi pomohla a dovolila mi vyfotit si její ruce. Do rukou jsem jí umístila
vánoční ozdobu, do které se později vmontoval zasněžený Domov.
Při pohledu na výslednou fotografii jsem měla vnitřní pocit, že vnímám ruce plné práce,
čistoty, které nikomu neublížily, ruce, které chovaly svoje děti, vnoučata i pravnoučata. Plné
laskavého pohlazení. Ruce, které se mnoho napracovaly pro druhé i v Domově mám byly
ku pomoci, ruce, co se napletly krásných polštářků a naháčkovaly tašek... Pro druhé, pro náš
Domov.
Přívětivé ruce moudré, laskavé ženy, která měla porozumění pro každého, nadhled nad životem, trápeními i radostmi. Většina z nás pracovníků i klientů jsme mohli s paní Tlustou
prožít radostné i dojemné okamžiky života, a věřím, že jsme se mohli i mnohému přiučit.
Vždyť ve zralém stáří je moudrost i porozumění, kterému je dobré naslouchat.
Mm
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Filmová hádanka
Dnes si společně zavzpomínáme na slavného českého herce Františka Peterku, který se narodil
v roce 1922 v Praze, snil spíše o kariéře sportovce, ale dostal se k divadlu, a odtud na přelomu čtyřicátých a padesátých
let k filmu.
V hereckém životě si zahrál v mnoha komediích jako například Jáchyme,
hoď ho do stroje (1974), Jak dostat tatínka
do polepšovny (1978), Zítra vstanu a opařím se
čajem (1977) a Zítra to roztočíme, drahoušku
(1976). V roce 1974 se proslavil v Krkonošských pohádkách, kde si zahrál roli
Krakonoše. Pan František Peterka zemřel v 25. listopadu 2016 v libereckém hospicu.

www.novinky.cz

Vánoce a nový rok už je k tomu jenom krok,
opět přejem zdravíčko a samozřejmě štěstíčko.
To vám všichni chceme přát a k Vánocům dát.
Kapra, salát, cukroví a ať vás nic nebolí.
Přejí pracovníci přímá péče

–8–

Rozhovor
s paní Spilkovou
DRACHTINKA

„Já jsem spokojená“ – společné povídání s paní Spilkovou
Paní Spilková, v prosinci máte půlkulaté narozeniny, bude Vám 95
roků. Co Vy jste toho musela zažít?!
Jé, já jsem toho tolik prožila, že bych mohla napsat tři romány. Já
bych vám toho vyprávěla, ale nemyslete si, on by to nikdo nečetl. Já
jsem měla těžkej život, no, těžkej a lehkej. Peněz nebylo, jídla jsme
měli dost, měli jsme malý hospodářství, jenom pět kusů dobytka.
A co jsem toho zastala.
Když jsem šla poprvé do práce do německé fabriky do Chrasti, to mě
bylo přes dvacet, tak mě musel tatínek dovézt, já jsem moc nemluvila,
bála jsem se. První den mně dali zametat dvůr, já jsem byla zvyklá
poslouchat na slovo, tak jsem zametala. Druhý den přišel ředitel fabriky a omlouval se, že si myslel, že jsem malý ďouče, že jsem přišla z učení. Tak jsem přešla
do výroby, kde jsem dělala punčochy. Později jsem pracovala tady v Plyšanu v Hlinsku a to
už jsem se otrkala, to jsem se nebála ani prezidenta. Celý život jsem mluvila pravdu, vždycky, ať byla jakákoliv. A měla jsem hezkej život. Říkám si, teď bych to neměnila, šla bych
šla do toho samého. Práce mě bavila, já ráda dělala, všechno mě bavilo, práce, hospodářství.
Mohu se Vás zeptat, kdy vám bylo nejhůř, těžko a co Vám pomohlo to překonat?
Asi mně bylo nejhůř, když se se mnou rozešel můj první kluk. Maminka pořád heftovala, jako
abych se vdala, chodili jsme spolu dlouho, ale najednou přestal chodit a já se dověděla, že
si našel jinou. No, takovou tetku starou, to jsem byla opravdu na konci svých sil, to mě bylo
těžko, však jsem vážila něco kolem čtyřiceti kil. To víte, první láska. A víte, že do dneška si
říkám, jak mě Pán Bůh chránil, že jsem zůstala svobodná, mohla jsem si dělat, co jsem chtěla, nikdo mě netrápil. Všechno jsem si dělala podle svýho. Dostala jsem se z toho a ničeho
nelituju. Ještě se pár známostí našlo, ale mě bylo samotný dobře.
A kdy jste naopak byla šťastná, kdy Vám bylo dobře na duši?
Já jsem byla spokojená, když se mně vedla práce pod rukama. Já jsem ráda pracovala. Nikdy
jsem necítila, že by bylo zle, těžko ano, ale zvládlo se to. Mohla jsem si dělat, co jsem chtěla,
víte, kdybych se vdala, bylo by mě desetkrát hůř, takhle jsem si byla sama sebou. Měla jsem
synovce na vychování, to vám byl tak hodný kluk, radost jsem z něho měla, dobře se učil,
a jak pomáhal doma. Víte, v životě je nejdůležitější věřit, věřit v Boha a chodit do kostela.
To byl náš život u nás doma! To byla posekaná louka, tak dvacet, pětadvacet kopek. A my šli
v neděli ráno na osmou do kostela. My jdeme z kostela, sousedi mají už rozházeno, tak my
jsme se jen napili a šli jsme rozhazovat, nikdy nám seno nezmoklo, vždycky nám krásně uschlo.
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Jaké jste mívala Vánoce?
Ale jo, mívali jsme pěkný vánoce. Jednou o vánocích, to ještě byla sestra svobodná, tak se
házelo pantoflem. Ona se postavila ke stolu a hodila přes rameno pantofel. No a on se jí otočil
dozadu, ne ven. A ona chtěla jít pryč
z domu, tak to se zlobila. Jednou zase
házela, a nevím jak to přišlo, hodila
ode dveří pantoflem dopředu a ona tam
byla kočka, tak ji trefila. Kočka chudák trojbarevná se zamotala, že bude
po ní. Hodem shodila obrázek a ještě
porazila kočku. Na Štědrý den jsme
chodívali na půlnoční do Krouny, ale
měli jsme to daleko. Tenkráte bývalo
hodně sněhu a od hájovny bylo prohrnuto, tak jsme chodívali společně. Nebo jsme chodívali do Kameniček, tam už o půl dvanácté
vytrubovali z kruchty.
Jak vnímáte vánoce tady v Domově?
Já jsem spokojená. Jednou jsem byla na vánoce doma, spala jsem tam a to byl problém, jiná
postel, barák cizí… Nebylo to ono, tak jsem si řekla, už nikdy a jsem tady. Jsem tady spokojená a netrápí mě to. Každý má svou rodinu. Po Štědrovečerní večeři vypnu televizi, modlím
se. Jsem ráda, že je tady televize Noe a o svátcích koukáme na bohoslužby.
Co byste vzkázala nám mladým?
Aby se drželi Boha. Já tomu věřím, že mě Pán Bůh řídí a jsem spokojená. Kolikrát mě napadne, za toho se mám modlit a modlím se, a ono to dopadne dobře.
Paní Spilková, ráda bych Vám poděkovala za milý rozhovor, za moudrost života. A přeji Vám
do dalších dnů zdraví, které je potřeba, radost z každého dne ať Vás provází.
Jana Malá
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O Vánocích myslíme na ty, na kterých nám opravdu záleží.
Jsou jako bílé vločky, snášející se na naši rozehřátou dlaň.
I kdyby se nám nepovedlo všechny tyto vločky pochytat
a pošeptat jim tiché vánoční přání na dlani,
stále můžeme svá přání pošeptat do zimního vánku
a ten je roznese do všech koutů k našim blízkým.
Posílám jedno přání i k Vám…
Krásné vánoce a pohodový nový rok
přeje
Monika Hanusová – provozní

Koupila jsem kapra, dala do vany, v noci jsem šla okolo vany
a zdálo se mi, že plave nějak divně, tak jsem si říkala, že ho
radši zabiju, než aby mi chcípnul. Tak jsem kapra praštila,
nechala vytéct krev a položila už čistého na pračku vedle
vany. Ráno slyším syna jak brečí a pořád říká: „No, plav,
plav.“ Tak jsem vyběhla a koukám do koupelny, tam malý
syn, kapra v ruce, natočenou plnou vanu a snažil se ho oživit
a učil ho plavat. Myslel si, že na pračku vyskočil kapr sám
a tak ho chtěl dát zpátky do vody.
převzato z: www.emimino.cz
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Informace sociálního oddělení
KLÍČE
Od 1.7.2016 předávají klíče uživatelům sociální pracovnice dle níže uvedených pravidel.
Základní změnou je skutečnost, že za klíče od pokoje, skříně, trezorku, za čip je vybírána vratná záloha. Tato je určena pro případ ztráty nebo poškození klíče. Výše zálohy
se odvíjí od toho, zda chce mít uživatel k dispozici pouze klíče od trezorku nebo zda
chce a potřebuje mít i ostatní klíče:
►
záloha na čip: 150 Kč
►
záloha na klíč od pokoje: 150 Kč
►
záloha na klíč od skříně: 100 Kč
►
záloha na klíč od nástavce skříně: 100 Kč
►
záloha na klíč od trezorku: 100 Kč
Pravidla pro uživatele – klíče a čip
►
Při převzetí klíčů se pracovník domlouvá s uživatelem, které klíče/čip převezme.
Za jednotlivé klíče a čip je určena částka (záloha) odpovídající nákladům na zhotovení
nového klíče, výměny zámku nebo zakoupení nového čipu.
►
Při převzetí klíčů a čipu oproti složené vratné záloze se uživatel zavazuje, že
klíče ani čip nebude předávat ani ponechávat druhým osobám a nebude si zhotovovat
jejich duplikáty.
►
S ohledem na skutečnost, že uživatel musí mít na pokoji, alespoň jeden„vlastní“
uzamykatelný prostor, uživatel přebírá vždy klíč od trezorku (příp. tento klíč přebírá jiná
výše uvedená – zastupující osoba), u jednolůžkového pokoje i klíč od pokoje (v případě
hospitalizace, dovolené se uzamyká i pokoj).
►
V případě ztráty, tzn., když nedojde k zpětnému vrácení klíčů, čipu, si zálohu
ponechává poskytovatel na zakoupení nového klíče, zámku nebo čipu.
►
Ztrátu, eventuálně zcizení či zneužití klíče nebo čipu, je uživatel, kterému byl
klíč nebo čip vydán, povinen neprodleně hlásit službu konajícími personálu. Zároveň
učiní (dle svých možností) okamžitě nezbytná opatření k zamezení zneužití klíče/čipu
a odvrácení možného vzniku škody.
►
Při ukončení pobytu předá uživatel/osoba blízká sociálním pracovnicím všechny
klíče i čip od budovy. Poté osobě, která podepsala příjmový pokladní doklad, bude
vyplacena vratná záloha v odpovídající výši. V případě, že navrácení klíčů nebude
kompletní, tak vratná částka zálohy bude ponížena o adekvátní cenu ztraceného počtu
klíčů/čipu.
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►
Poučení o nakládání se zálohou: plátce zálohy obdrží doklad o jejím zaplacení.
Plátce zodpovídá za zpětné předání klíčů nebo čipu hned po ukončení smlouvy. V případě ztráty čipu, klíče (tzn. plátce nevrátí klíče, klíče nejsou nalezeny) není zpětně
vyplacena záloha.
Uživatelům Domova doporučujeme uzamykat své pokoje a využívat možnosti ukládat
si svou hotovost v trezoru sociálních pracovnic.

Právní okénko – téma zastupování uživatelů
Do zimního čísla časopisu Domova jsme se rozhodli pokračovat na téma v oblasti další
možné formy zastupování osob. Tentokrát se budeme věnovat institutu nápomoci při
rozhodování dle platného občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.(§45 – 48).
Nápomoc při rozhodování: pokud člověk trpí duševní poruchou a činí mu obtíže se
rozhodovat, může si určit tzv. podpůrce, který bude jednat spolu s ním (nikoliv za něho)
a to aniž by byl člověk omezen na svéprávnosti.
Podpůrce není zmocněncem, zákonným zástupcem či opatrovníkem, je to osoba, která
má podporovaného podporovat (především účastí na právních jednáních nebo pomocí
v běžných životních situacích). Podporovaný může mít více podpůrců. Nápomoc se
opírá o uzavření tzv. smlouvy o nápomoci. Tato je účinná schválením soudu. Pokud
by zájmy podpůrce byly v rozporu se zájmy podporovaného, soud by takovou smlouvu o nápomoci neschválil (např. mohl by ohrozit zájmy podporovaného nevhodným
chováním, či se na úkor podporovaného obohatit). Smlouvy o nápomoci nejsou nikde
evidovány, pouze po schválení soudem se provede záznam do evidence obyvatel a při
případném řízení o omezení svéprávnosti soud prověřuje, zda tato smlouva existuje.
Podpůrce má konat v souladu s rozhodnutími podporovaného a může namítat neplatnost
právního jednání podporovaného. Soud může podpůrce odvolat i bez návrhu.
Bližší informace k tématu nápomoci najdete přímo ve výše jmenovaném zákoně, nebo
se můžete obrátit na sociální pracovnice.
V Hlinsku dne 21. 11. 2016
Markéta Štědrá, vedoucí sociálního oddělení Domova
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Představení pátera Vrbiaka
V minulém čísle časopisu Drachtinky jsem Vám slíbila bližší seznámení s páterem Vrbiakem.
Dnešní krátké nahlédnutí do života pana pátera Milana Vrbiaka je plné naděje, že nikdy není
pozdě se změnit, nebo udělat nová rozhodnutí.
Mm
Drazí senioři,
dovolte, abych se Vám představil ve službě děkana zdejší farnosti
Hlinsko, do níž jsem byl jmenován od 1. 8. letošního roku. Pocházím
ze Slovenska z obce Cabaj-Čápor u Nitry. Rodiče pracovali v zemědělství a vychovali nás pět dětí. Vedli nás ke zbožnosti a pracovitosti.
Všichni sourozenci mají nyní rodiny, pouze já, druhý nejmladší, jsem
zasvětil život službě Bohu a to až po určitých zkušenostech působení
ve veřejné správě, politice a v podnikání.
Ve 32 letech jsem nastoupil studia teologie na fakultě v Olomouci.
Kněžské svěcení jsem přijal v Hradci Králové od biskupa Dominika
Duky. 14 let jsem působil na Pardubicku ve farnostech Sezemice,
Dašice, Kunětice a Býšť. Služba kněze byla v mém případě skutečně přiléhavá a dobrá volba.
Před tím jsem poznal život z mnoha stran a nenašel jsem spokojenost v žádném společenském ani profesním zařazení. Dokonce ani delší pobyt v Austrálii s možností klidného života
s bratrem na veliké farmě v horách, nebyl pro mě cestou.
Dvouletý platonický vztah k děvčeti mě ujistil, že Bůh
chce po mně něco jiného.
Zkoušel jsem pracovat v sociální oblasti s lidmi na okraji
společnosti s různými tragickými příběhy. Tady jsem nabyl přesvědčení, že nemá-li člověk víru, nemá ani pevný
kotvící bod pro své cíle – ideály. Jaká bezmocnost nás
provázela i přes dostatečné materiální zajištění v snaze
pomoci těm chudákům k trvalému bezpečí důstojného
života. Někteří z nich se v mládí dopustili velkých prohřešků, omylů, anebo je poničili vztahy se špatnými
lidmi. Porozuměl jsem, že je zapotřebí celou tu jejich
minulost vložit do Božího odpuštění. Jako laik jsem jím
však tuto službu nemohl dát, co by milost skrze svátost
smíření. Na vlastní kůži jsem sám mnohem dříve poznal
moc tohoto odpuštění.
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K řešení lidsky neřešitelného a k zastavení postupu zla z naší minulosti je zapotřebí moc Boha. A na tomto jsem dozrál k přesvědčení, že Pán mě volá do služby.
Že je síla Boha v životě lidí reálná, o tom jsem se přesvědčil v mládí nejednou.
Moje rozhodnutí pro kněze bylo zdlouhavým procesem. Ale nakonec přišlo zcela svobodně.
Kouzlo sebedarování jiným mě v Božím plánu naplňuje. Jsem ve svém poslání šťastný a kéž
bych vám byl také dostatečně prospěšný.
Víc než zdraví vám všem přeji lásku a nebe.
Milan Vrbiak
Připojuji se k ostatním s novoročním přáním.

Všem babičkám a dědečkům
bydlícím v Domově seniorů Drachtinka
k blížícím se Vánočním svátkům přeji,
aby měli otevřená srdíčka
pro to nejvyšší „Dobro“ kterým je Jezulátko v Jesličkách.
Láska se projevuje darem. Právě proto, že jsme Nebem milovaní, všichni jsme dostali tak vznešený a vzácný dárek.
Koho by mohlo popudit „Ono“ bezbranné křehounké drobátko
narozené v lůně pokorné chudoby
nesouc nám milosrdnou spravedlnost a lásku věrnou až na kříž.
Všem vám přeji a od Boha vyprošuji touhu srdce právě po „Něm“.
Milan Vrbiak
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Vánoční přání

Přijdete-li do kavárny, buďte u nás rádi.
V listopadu, o Vánocích, stejně jako v Máji.
Čajíček či kávičku rády uvaříme,
o starostech, o radostech s vámi si povíme.
Ať se u nás líbí všem!
Zdravý a šťastný přejem nejen Štědrý den.
Všem uživatelům i zaměstnancům přejí pěkné
prožití vánočních svátků v roce 2016
pracovnice kavárny Terezka a recepce.

K zemi se snášejí sněhové vločky,
všude je bílo, ticho a klid.
Přejeme všem klientům a zaměstnancům lásku,
zdraví a něhu, veselé vánoce, tak jak mají být.
Kolektiv ekonomického úseku
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KUŽELKY
V listopadu 2016 připravili naši dva stálí dobrovolníci pan Štorek a pan Rakušan turnaj v kuželkách. Byl to turnaj velmi vyrovnaný, ale vítěz byl i tentokrát
stejný jako obvykle. Turnaj v kuželkách vyhrál pan Jaroslav Černý. Dalo by se již tradičně
říci, že „neporazitelný“ pan Černý většinu zápasů v kuželkách v našem Domově vyhrává.
Blahopřejeme vítězi a všem účastníkům děkujeme za účast v turnaji a nasazení pro hru.
Umístění na prvních třech místech bylo následující:
1. pan Jaroslav Černý
2. pan Oldřich Sokol
3. pan Oldřich Vinklář
Děkujeme oběma dobrovolníkům panu Štorkovi a panu Rakušanovi, kteří věrně pamatují
na naše uživatele Domova seniorů Drachtinka. 						
Mm
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Centrum denních služeb Motýl
Centrum denních služeb Motýl v roce 2016
Centrum denních služeb, jehož provozovatelem je Domov seniorů Drachtinka Hlinsko, funguje
již šest let a stále se snaží nabídnout svým uživatelům kromě běžného týdenního programu,
který je k nahlédnutí na webových stránkách i další zpestření. Rádi bychom se s Vámi podělili
alespoň o některé zážitky.
První větší akcí roku byl ples v multifunkčním centru.
Tuto událost bereme velice vážně a předchází jí spousta
příprav. Rádi tančíme a bavíme se. Rodiče připraví pro
všechny bohaté občerstvení. Díky donátorům a příznivcům
máme i soutěž o ceny a bohatý program.
Protože pro nás není problém ani cestování hromadnými
prostředky, vyrážíme během roku na malé i velké výlety.
Nechtěli jsme si nechat ujít krásně rozkvetlý les u Starého Ranska, který je na jaře plný bledulí. Také jsme přijali milé pozvání a vypravili se na bowling do Chrudimi. Kdybyste byli
s námi, jistě byste obdivovali hráčskou techniku i náš zápal pro hru.
Pro nás nejnáročnějším letošním výletem byla
Praha, kterou jsme navštívili již po druhé. Tentokrát jsme již neobdivovali Staroměstský orloj,
Karlův most ani Hradčany, ale unikátní výstavu
zámořské lodě Titanic. Nezalekli jsme se ani přeplněné tramvaje či metra. Domů jsme se vrátili
unavení, ale spokojení. Je pravda, že ne všichni by
zvládli takovou akci. Na ty ostatní jsme ale také
nezapomněli a zvolili
jednodušší alternativu
– výlety do Pardubic už máme v malíku ☺, také ZOO Jihlava, Slatiňany, Svratky, Hamrů a jiné. I ty jsme si dokázali užít
plnými doušky.
Cds Motýl také během celého roku vytváří různé výrobky v rámci
sociálně terapeutických činností, se kterými se účastníme jarmarků,
ať už tady v Hlinsku tak i za jeho hranicemi. Mezi náš oblíbený
patří vánoční jarmark v Holetíně.
Motýl také spolupracuje se ZŠ Klíč, pro kterou v rámci DOD
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Pardubického kraje připravil sportovní den. S Klíčem
jsme se zase viděli na začátku prosince. Tentokrát
ne ve sportovním, ale v maskách Mikuláše, anděla
a čertů, za které se pravidelně oblékáme a navštěvujeme děti ve škole. Také nás v letošním roce neminula
Vánoční besídka pro rodiče a přátele. Při této besídce
jsme se společně sešli a ve Vánočním shonu spolu
prožili hezké chvíle.
Závěrem bychom tedy chtěli poděkovat všem, kteří
nás jakýmkoli způsobem podporují a stojí při nás.
Zároveň také všem přejeme do nového roku 2017
mnoho zdraví a úspěchů.
Kolektiv CDS Motýl

Milí uživatelé a zaměstnanci Domova seniorů Drachtinka.
Přejeme Vám i všem blízkým příjemné prožití vánočních
svátků a v novém roce 2017 pevné zdraví,
mnoho štěstí a spokojenosti.
Aktivizační pracovnice Domova

– 19 –

Vtipy
V kostele byla vyloupena pokladnička.
Po několika dnech obdržel farář obálku
s dvacetikorunou. Na přiloženém lístku
stálo: „Ukradl jsem ve vašem kostele sto
korun. Protože mě trápí svědomí, posílám
tímto dvacet korun zpět. Bude-li mě svědomí trápit dál, můžete počítat s dalšími
splátkami.“
Vězeňský kaplan promlouvá k recidivistovi, který už potřetí vyloupil pokladnu:
„Můj synu, až se dostaneš na svobodu, rád
ti budu pomáhat.“ „Moc děkuji za nabídku, důstojnosti,“ povídá vězeň. „Ale na to
musí být odborník.“
Zajímavost ze zahraničního tisku:
Z deníku Američana na Moravě
Pondělí – piju s Moraváky.
Uterý – skoro jsem zemřel.
Středa – zase piju s Moraváky.
Čtvrtek – lituji, že jsem nezemřel v úterý.

Děti v jídelně biblické školy čekají ve frontě na oběd. V čele dlouhého stolu stojí mísa
s velkou hromadou jablek. Pracovník školy
umístil vedle mísy cedulku: „Vezmi si jenom jedno, Pán Bůh se dívá.“ Na druhém
konci stolu stojí miska plná čokoládových
bonbonů. Jeden z chlapců napsal vlastní cedulku, kterou přistrčil k bonbonům: „Naber
si kolik chceš, Bůh hlídá jablka.“
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