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Informaèní zpravodaj obce Beneov nad Èernou

 obecní knihovna
Rande naslepo  celý mìsíc
Tajný ètenáøský spolek  celý mìsíc

s Hankou Klocovou v knihovnì
jak rychle
se dá uvázat 5 základních hasièských uzlù?

sportovní hala

Váení spoluobèané,
zimní mìsíce jsou témìø za námi, aè
o zimì jako takové ani nelze hovoøit.
Místo snìhu nás tu neustále suují silné
vìtry a vichøice, dokonce jsme se museli
potýkat s orkánem, který tentokrát dostal
název Sabine. Kdy pøicházely výstrahy
ÈHMÚ pøes systém integrované výstrané
sluby, obávali jsme se, aby se neopakoval
rok 2007, kdy se pøes nai republiku
pøehnal orkán Kyrill, který v té dobì
zpùsobil i u nás znaèné kody
a dlouhodobé výpadky elektrického
proudu. Bylo nutné se na Sabine pøipravit,
proto jsme mimo jiné povolali èleny naí
Jednotky sboru dobrovolných hasièù, kteøí
byli v pohotovosti. Sabine sice nedosáhla
síly orkánu Kyrill, ale i tak nae
Beneovsko znaènì potrápila. Docházelo
pøedevím k èastým vývratùm a pádùm
stromù, pøedevím pøes silnice
a komunikace. V nìkterých pøípadech
dolo i k pádùm na nemovitosti. Také
vypadával elektrický proud, bez kterého
se ocitly osady Klení a Èerné Údolí.

je obrovská zemì, která nabízí naprosto ve, po èem
mùe cestovatelovo srdce zatouit. Nae promítání
zamíøí zejména do ruských hor a divoèiny, které
jsou doposud nepoznamenané turistickým ruchem
a komercí  obecní knihovna.
sportovní hala
aneb Skryté pøíbìhy hvìzdných portrétù.
Jaké pøíbìhy se skrývají za fotografickými úlovky
(nejen) hvìzdné oblohy z rùzných koutù svìta?
 obecní knihovna
http://www.astronom.cz/horalek/?page_id=1224

+ vystoupení áku ZU
z Beneova nad Èernou  kostel Beneov n. Èernou
výstava
výtvarných prací dìtí ze zúèastnìných kol regionu 
výstavní místnost OÚ  dùm è.p.125 do konce
bøezna
vernisá 2.4.2020
od 14:00 na námìstí pøed
obecním úøadem a okolí
Zaèátek pøedstavení ve 20:00, odjezd z Beneova n.È.
ve 12:00. Od 16:00 zamluvena prohlídka Werichovy vily
na Kampì  http://www.werichovavila.cz/
Vstupenky k zakoupení v beneovské knihovnì za 400, Kè.
Více na plakátech k akcím.
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V Èerném Údolí dochází k výpadkùm proudu velmi èasto, a u vlivem vìtru, snìení nebo silného detì. Je
to zpùsobeno pøedevím tím, e v této èásti vede vysoké napìtí nejvíce lesním porostem. Pokud na dráty padne
strom, je Èerné Údolí bez elektøiny, a to nejdéle z celého okresu a nìkdy i kraje. Pro firmu EON není
odstraòování poruch v tak sloitém terénu jednoduché a samozøejmì v tìchto situacích upøednostòují více
zalidnìné èásti. Nai èernoúdoltí obyvatelé tak spásnì èekají na to, a se jim rozsvítí svìtlo a budou se moci
zapojit do bìného procesu ve svých domácnostech.
Trápí nás samozøejmì i popadané stromy v lese. Jednak je nebezpeèné chodit do lesa v dobì vichrù, zadruhé
nás mrzí, e co neznièil kùrovec, nièí poryvy vìtru. Po tìchto událostech nás obèané zavalují ádostmi o kácení
stromù, které se nacházejí v blízkosti jejich nemovitostí. Mají strach jak o svùj majetek, tak o své ivoty a
zdraví. Vzhledem k tomu, e nás toto nepøíznivé poèasí postihuje èasto, nedoporuèují odborníci na ivotní
prostøedí a dendrologové, aby si lidé vysoko vzrùstající stromy, pøedevím pak smrky, vysazovali v blízkosti
svých nemovitostí. Také je nedoporuèují v jakékoli zástavbì. Na to je tøeba pamatovat a volit stromy, které
neohroují.
Ale zpátky ke konkrétní Sabine Obec zajiovala odstraòování kod a pomoc postieným obèanùm
pøedevím prostøednictví naí jednotky SDH. Její èlenové nìkolikrát vyjídìli k popadaným stromùm,
obstarávali také bezpeènost provozu na silnici smìrem na Klení a Trhové Sviny, kdy na elektrické vedení
popadaly stromy, a byli i u dalích událostí. Natìstí nedolo k ádnému zranìní èi ohroení na ivotì.
Chtìla bych touto cestou naí jednotce SDH JPO III, která pracovala a pomáhala pøi tìchto mimoøádných
událostech peèlivì a s rozvahou, podìkovat.
V letoním roce nás èeká dalí etapa obnovy chodníkù a oprava vodovodu a kanalizace na námìstí v Beneovì
nad Èernou. Jedná se o èást komunikace a chodníkù od Jednoty kolem kostela smìrem dolù a následnì k faøe.
Práce opìt omezí pohyb, jízdu a parkování v této èásti obce. Prosíme o shovívavost a toleranci.
Chceme také upozornit, e v ádném pøípadì nebude moné parkovat na komunikaci u kostela, kde bohuel
stále nìkteøí lidé svá auta nechávají! Tato èást komunikace slouí jako autobusová zastávka. V urèitých
hodinách se na ní musí potkat i tøi autobusy. Výjimka je udìlena pouze na nedìli po dobu Me svaté, kterou
si sjednala Farnost Beneov nad Èernou. Obec i Policie ÈR Kaplice ji obdrely nìkolik stíností od dopravcù,
kteøí zajiují autobusovou dopravu. Celkovì je parkování velký problém témìø ve vech obcích a mìstech.
Automobilù pøibývá a nakonec nastává nerudovská otázka kam s ním. Snaíme se tuto situaci øeit rùznými
zpùsoby, problémem vak je, e není tolik pozemkù, kde by parkování bylo moné. Bylo by proto dobré, kdyby
si vlastníci aut vyøeili parkování na svých pozemcích, pokud mají takovou monost. Moc by to pomohlo.
Dokonce jsem se setkala s názory nìkterých naich obèanù, e nae námìstí by bylo krásné právì bez aut, e
bychom mohli parkování na námìstí zruit úplnì. To vak není v dnení dobì moné. Obávám se, e problém
s parkováním bude stále narùstat
Obec Beneov nad Èernou má ji jedenáct let zátitu nad soutìí Novohradský zvonek, které se úèastní i nae
dìti z mateøské a základní koly. Právì probìhla výtvarná soutì, ve které dìti z naí kolky malovaly obrázky
na téma Voda. Výkresy zúèastnìných mateøských kol jsou vystaveny v naí výstavní místnosti v budovì
Obecní knihovny. Vøele doporuèuji si tuto výstavu prohlédnout a potìit se tím, e dìti jetì neztratily svou
fantazii, aè je jejich kreativita omezována tablety, mobily a sociálními sítìmi.
Dìkuji také vem, kteøí se podíleli na poøádání Staroèeské koledy. Stejnì tak i vem, co se masopustního
prùvodu zúèastnili.
Je bláhové se domnívat, e s námi pøila na svìt moudrost a e právì my vidíme vechno ve správném svìtle.
P. Vojtìch Kodet
Mnozí lidé jsou tak uvìznìni ve své mysli, e pro nì krása pøírody vùbec neexistuje. Eckhart Tolle
Veronika Zemanová Korchová

J. tefániková
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Kadý dobøe ví, e zdraví je to nejcennìjí, co èlovìk
má. Dìti se zábavnou formou seznamovaly nejen s tìlem,
orgány a jejich funkcí, ale hlavnì s tím, jak se mají starat
o své zdraví, co je pro nae tìlo prospìné a co mu
naopak kodí. Na písnièku ,,Vajíèka se dìti nauèily
taneèek a nejvíce se tìily na pøípravu a výrobu
smoothie. Podle druhu ovoce vznikaly krásné barevné
kombinace a po kadé ochutnávce dìti hodnotily, jak jim
ovocné smoothie chutná. Vyhrála kombinace hruek,
jablek, banánu a citronu.

Kdy není sníh, to nevadí. Jak si hrát bez nìj? Dìti z naí
kolky nám to prozradí! Letos se nám zimní poèasí moc
nevyvedlo, a tak nám nezbylo nic jiného, ne si
snìhuláky vyrobit z nìèeho jiného. Rázem byla kolka
plná snìhulákù vyrobených z vaty, papíru, z plastelíny.
Dìti se oblékly do bílého a mohly si tak den uít opravdu
snìhovì. Dìti hrály rùzné hry, tanèily, zpívaly, nauèily se
øíkanky s pohybem, sportovaly. Nejvìtí odmìnou byl
pro vechny snìhuláèek vyrobený ze lehaèky a ovoce.
Mòam .to byla dobrota!

,,Masopust je úzce spjat s naí obcí Beneov nad
Èernou. Dìti se pøirozenì seznamují s tradicí a budují si
tak vztah k lidové kultuøe pøímým proitkem. Uèily se
humorná øíkadla, písnièky, tancovaly tradièní masopustní
tance, malovaly, vyrábìly a smaily koblíky.
Vyvrcholením byla návtìva dobrovolníkù s ukázkou
staroèeské koledy.
P. uèitelky M Beneov nad Èernou

Výstava byla zahájena v úterý 25.2.2020.
Vystavené práce si mùete prohlédnout ve
výstavní místnosti Obce Beneov nad Èernou
v domì è.p. 125 do
Dìkujeme Obecnímu úøadu Beneova nad
Èernou za finanèní podporu pøi realizaci
oblastního kola a vem zúèastnìným
zástupcùm kolek pøi vyhodnocování prací.
Petra Maláková
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Bájeèní skoøicoví neci, èokoládové dortíky a
hlavnì noví kamarádi Klárèino první dobrodruství v Èarokrásném knihkupectví mùe
zaèít! Klárèina nejlepí pøítelkynì Lenka se stìhuje do jiného mìsta. To je pro obì
kamarádky katastrofa! Klárku ale napadne úasný plán  schovat Lenku na nejbezpeènìjím
a zároveò nejbájeènìjím místì pod sluncem v Èarokrásném knihkupectví paní Sovové.
Klárka nezná krásnìjí místo! Mùe si tady celý den listovat kníkami, snít, vyvádìt s rýmujícím kocourem
Gustafem a naslouchat moudrému zrcadlu panu Královi. A paní Sovová se ráda rozdìlí o oblíbené
èokoládové dortíèky. Kdy se nad osudem knihkupectví stahují mraèna, potøebuje i vdy dobøe naladìná
paní Sovová pomoci. Kniha je urèena pro ètenáøe od 8 let.
Kniha nabízí pohled na tìhotenství a porod prostøednictvím
rozhovoru se známou porodní asistentkou Ivanou Konigsmarkovou, která tøicet let pomáhá pøivést dìti na
svìt. Témata jsou øazena chronologicky od otìhotnìní pøes tìhotenství k porodu a estinedìlí.
obecní knihovna Beneov nad Èernou

V prùbìhu mìsíce bøezna si mùete v knihovnì vypùjèit zabalenou kníku a dát Rande naslepo s
titulem, který byste si tøeba jinak nepùjèili. Tøeba objevíte nový ánr nebo autora, se kterým se budete
chtít potkávat i nadále.
Pro dìti bude kadý výpùjèní den (pondìlí, støeda ètvrtek) v knihovnì pøipraven úkol související s
knihami a knihovnou. Na konci mìsíce vyhodnotíme nejlepí lutitele.
Ve støedu 11.3. v 17:30 hod. se sejdeme v knihovnì a vydáme se na výlet za neobvyklými místy naí
obce a zajímavými kníkami. Kdy budou rodièe chtít, vezmìte je s sebou. Pøedpokládaný konec ve
20:00 hod.
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Z minulého èísla: Ukázka byla z knihy Karla Poláèka  Bylo nás pìt.
Ze správných odpovìdí byl vylosována paní

a èeká na ni kníka.

Bez nehod dosáhli ústí jeskynì. Èlun vytáhli na bøeh, aby ho chránili pøed vlnami. Vraceli se do ohrady a
cestou svinuli telegrafní kabel. Pøespali v ohradì a do ulového domu se dostali nazítøí ráno.
Jen Cyrus Smith znal pravdu. Ostatní se domnívali, e Nemo zemøel. Cítili jakousi pustotu v dui. U si
zvykli, e nad jejich osudy na Lincolnovì ostrovì bdí jakýsi dobrý duch. Zdálo se jim, e jsou oputìni, a
také èerný praporec na vrcholu Franklinovy hory nevìstil nic dobrého.
Stavbì lodi vìnovali vekerou píli a energii. Cyrus Smith spolu s Pencroftem vypracovali plán plavby.
Hodlali nejdøív zamíøit na Tabor a nechat tam vzkaz pro lorda Glenarvana, aby zbyteènì po Ayrtonovi
nepátral. Poté by se loï vydala k Novému Zélandu
Ze které známé knihy je dnení ukázka?
Své tipy posílejte na knihovna@benesovnc.cz nebo na tel. 727 814 457 do 20. 3. 2020.
Ze správných odpovìdí vylosujeme jednoho výherce, který se mùe tìit na pìknou kníku.
Rùena Lepová

Také letos se selo koncem ledna kolem dvou set lidí v Kulturním domì v Trhových Svinech na slavnostním veèeru
spojeném s oceòováním talentovaných dìtí Talent v MASce. Za kolní rok 2018/2019 MAS ocenila 38 jednotlivcù
a 6 kolektivù za jejich mimoøádné výsledky v rùzných oblastech èinnosti. To je skoro dvakrát tolik, ne v minulém
roce. Máme proto radost, e se ná program dostává více do povìdomí veøejnosti a e mladých talentù tu máme
opravdu hodnì.
Chceme trochu podpoøit hrdost místních lidí, kteøí si nìkdy myslí, e ti ikovní u dávno odeli. My ale víme, e tu
máme spoustu ikovných dìtí a hlavnì obìtavých rodièù, trenérù a dalích, kteøí jsou ochotní se dìtem vìnovat a
jejich talent v nich rozvíjet, øekla manaerka MAS Zuzana Guthová. Máme tu svìtové i evropské ampiony, mistry
republiky i výherce dalích významných soutìí.
Po krátké zdravici starostky mìsta Trhové Sviny Mgr. Vìry Korèakové, pøedsedy MAS PhDr. Stanislava Malíka i
pøedsedy Krajského sdruení místních akèních skupin Bc. Tomáe Nováka pøedvedli krátká vystoupení vynikající
mladí hudebníci.
Zaèátky ledenického softbalového týmu ralokù excelujících snad ve vech národních soutìích pøedstavila RNDr.
Hanka Korèáková, souèasná øeditelka DDM Èeské Budìjovice. S mistrovskými úrovnìmi, které lze dosáhnout
v karate, pøítomné seznámil Václav Plecer mladí z Borovan.
Vae úspìchy nepadají z nebe jako rosa, oslovil pøítomné pøedseda MAS, je sice tøeba talentu, jak se øíká od Pána
Boha, ale pak u je to jen vae píle, døina, pot a slzy. Urèitì také nìkdy slzy radosti. K nim je vak nezbytná pomoc
vaich uèitelù, trenérù a vedoucích, povzbuzení a podpora rodièù. Dnes jsme tady a chceme dìkovat  pøedevím vám
 naim hvìzdám, ale také vem, kteøí vás k úspìchu dovedli.
estnáctiletý Vaek Voharèík ze Zborova v rozhovoru do reportáe Jihoèeské televize øekl: Toto ocenìní je pro mì
významným zakonèením mojí kariery ve høe na elektronické klávesy, teï se na konzervatoøi vìnuji trubce.
Patnáctiletá Gabriela Tlapová z Loèenic zase poznamenala: Ty malièké i ty starí to musí hroznì motivovat, e si
nìkdo vímá jejich talentu! Je to úasné, e takhle podporujete mláde!
vynikajícím zpùsobem reprezentuje tìpánka Èermáková hrou na akordeon (Klávesy: ústøední
kolo MMT 1. místo, Akordeon: ústøední kolo MMT 1. místo, Akordeon komorní hra  ústøední kolo MMT 1.
místo, Mezinárodní akordeonové dny v Praze  støíbrné pásmo). Karolína Staòková (1. místo krajské kolo soutìe hry
na elektronické klávesové nástroje; 2. místo ústøední kolo soutìe MMT ve høe na EKN) a hudební soubor Piingr
(1. místo  oblastní kolo Dìtská Porta È. Krumlov; 1. místo  republikové finále Dìtská Porta Kromìøí).
Vìøíme, e i pøítí rok budeme moci ocenit jednotlivce i dìtské kolektivy za vynikající úspìchy v soutìích krajské a
vyí úrovnì. Nominace na ocenìní dìtí do 19 let a dìtských kolektivù za úspìchy ve kolním roce 2019/2020 bude
MAS pøijímat od èervna 2020 do konce øíjna 2020. Nominace pøijímáme od kol, vedoucích kroukù, zástupcù obcí i
rodièù nadaných dìtí ijících trvale v regionu MAS.
Formuláø ke staení naleznete na http://mas.sdruzeniruze.cz/talentvmasce201819/d15141/p1=7992.
Zuzana Guthová

Více informací na http://mas.sdruzeniruze.cz/talent%2Dv%2Dmasce/ds3991/p1=7992

6 

Beneovské

ozvìny

pro území MAS Sdruení Rùe na
období 2014  2020 schválenou Ministerstvem místního rozvoje ÈR a ØO Programu rozvoje venkova

Zaádat si o dotaci budou mít monost opìt nejen podnikatelé na rozvoj svých aktivit, ale i zpracovatelé zemìdìlských
produktù a novì i obce. Projekty mohou být zamìøeny napø. na poøízení strojù, technologií, vybavení provozoven,
stavební obnovu i nákup nemovitosti èi uitkového vozu. MAS plánuje vyhláení tìchto Fichí:

stavby, stroje, technologie pro ivoèinou, rostlinnou a kolkaøskou produkci; nákup nemovitosti
poøízení strojù, nástrojù a zaøízení pro zpracování zemìdìlských produktù, finální úpravu,
balení, znaèení výrobkù; výstavba, modernizace a rekonstrukce budov; investice související se skladováním
zpracovávané suroviny, výrobkù a druhotných surovin vznikajících pøi zpracování s výjimkou odpadních vod;
investice vedoucí ke zvyování a monitorování kvality produktù; investice související s uvádìním vlastních produktù
na trh vèetnì marketingu; poøízení uitkových vozù kategorie N1 a N2; investice do zaøízení na èitìní odpadních vod
ve zpracovatelském provozu; nákup nemovitosti
stavební obnova èi nová výstavba provozovny, poøízení strojù, technologií a dalího vybavení
slouícího pro nezemìdìlskou èinnost (nákup zaøízení) v souvislosti s projektem; doplòující výdaje jako souèást
projektu (úprava povrchù, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba
doprovodné zelenì); nákup nemovitosti
opatøení k posílení rekreaèní funkce lesa, znaèení, výstavba a rekonstrukce stezek pro
turisty (do íøe 2 metrù), znaèení významných pøírodních prvkù, výstavba herních a nauèných prvkù, fitness prvkù,
zøizování odpoèinkových stanovi, pøístøekù, informaèních tabulí, závory, zaøízení k odkládání odpadkù, nákup
pozemku a opatøení k zajitìní bezpeènosti návtìvníkù lesa (mostky, lávky, zábradlí, stupnì)
Pøedpokládáme, e pøíjem ádostí o dotaci bude probíhat a v bøeznu 2020. Je vak nutné, aby kadý adatel byl
registrován v portálu farmáøe (http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/portalfarmarepronoveuzivatele/zadosto
pristupnaportaleagri.html).
V prùbìhu vyhláení výzvy probìhne semináø pro adatele, své zámìry vak mùete konzultovat ji nyní. V pøípadì
dotazù se na nás neváhejte obrátit.
Vìøíme, e i díky Vám pùjdou dané prostøedky pøesnì tam, kde jsou nejvíce potøeba.
MAS Sdruení Rùe

Být stále mlád  dnes ji legendární píseò mistra èeské populární hudby pana Karla Gotta. Kdo z nás by
nechtìl být stále plný síly, ivotního optimismu, dobrého zdraví, obklopen rodinou
a pøáteli. Èas vak mìøí vem spravedlivì a ke stáøí se døív nebo pozdìji dopracuje vìtina z nás. Tuto cestu
k poslednímu ivotnímu milníku vak máme monost do urèité míry ovlivòovat my vichni. Svým postojem
k ivotu, zpùsobem mylení, chutí pohnout vlastním osudem, ale i pøístupem k ivotnímu stylu a vlastnímu
zdraví. Vdy právì zdraví je jedním z hlavních faktorù, který ná ivot ovlivòuje. Ne náhodou si pøi oslavách
a nejrùznìjích spoleèenských pøíleitostech pøejeme na prvním místì hodnì zdraví. S pøibývajícími lety si
zpravidla zaèneme uvìdomovat, e tato fráze má v sobì hluboko zakoøenìnou pravdu. Vdy pokud nemáme
zdraví, je o mnoho nároènìjí obstát ve zkoukách, které nám ivot pøináí.
Právì oslabené zdraví bývá jedním z hlavních dùvodù, kdy senior vyhledá sociální slubu. Nejinak je to i
v naem Domovì. Obyvatelem Domova pro seniory Kaplice se èlovìk stává zpravidla právì proto, e zmìny
v jeho zdravotním stavu ji vyadují odbornou péèi druhé osoby.
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Pøíchod do pobytové sociální sluby mùe být bezpochyby stresujícím faktorem, ovlivòujícím fyzický
i psychický stav. Naím krédem je tak vìdomí, e kadý nový klient je pro nás specifickou osobností, která si
s sebou pøináí svùj ivotní pøíbìh, své zvyklosti, denní stereotypy, potøeby. Cílem naí sluby je pracovat se
vemi tìmito aspekty, se souèasným dodrením nutných zákonných norem.
Èlovìk je bytost celistvá, a tak se staráme jak o tìlesnou schránku, tak o duevní stav. Nebo jedno
ovlivòuje druhé.
O zdravotní stav klientù peèuje praktická lékaøka a profesionální tým zdravotních sester a pracovníkù pøímé
obsluné péèe. Cílem jejich vzájemné spolupráce je efektivnì oddálit, vèas zachytit èi zmírnit zdravotní obtíe,
které zkrátka k období stáøí vìtinou patøí. Tento komfort permanentní zdravotní péèe a dohledu by si senior
ve svém domácím prostøedí pravdìpodobnì dovolit nemohl. Tato celodenní péèe je neocenitelnou devizou,
dodávající znaènou míru pocitu bezpeèí a ochrany.
Zimní mìsíce jsou tradièní ivnou pùdou pro nemoci jako chøipka èi jiná respiraèní onemocnìní. Díky
nastaveným preventivním opatøením (oèkování, disciplinovanost návtìv v dobì nemocí) nebyl v naem
Domovì zaznamenán zvýený výskyt zmiòovaných onemocnìní. Tento odpovìdný pøístup se týká rovnì
zamìstnancù, kteøí vyuívají preventivní opatøení zajitìná ze strany zamìstnavatele (oèkování, preventivní
prohlídky, ochranné pomùcky pouívané pøi práci atd.).
Na pøíznivém stavu klientù se podílí také dalí faktory. Jedním z nich je správné nastavení hydratace
a výivy. Tato oblast bývá èastým jablkem sváru mezi poskytovatelem sluby a klientem. Jak u bylo
zmínìno, kadý klient pøichází z rùzného prostøedí, ovlivnìn svými ivotními zvyky a potøebami. Poskytovatel
je na druhé stranì svázán urèitými zákonnými normami, které musí dodrovat. Jde napø. o tzv. spotøební
ko. V praxi to znamená, e nastavení jídelníèku, které je konzultováno s nutrièní terapeutkou, musí splòovat
daná kritéria. Jídla musí být výivovì vyváená, aby odpovídala specifickým poadavkùm tìla v seniorském
vìku. Ne vdy se tak sloení jídelníèku mùe zamlouvat chutím a zvykùm klientù. Nai zamìstnanci vak
vìnují znaèné úsilí tomu, aby byly co moná nejvíce uspokojeny vechny strany.
Neoddìlitelnou slokou z pohledu zdraví je samozøejmì sloka duevní. Není sice na první pohled tak viditelná,
o co více je vak péèe o ní dùleitá. Zamìstnanci, v èele s aktivizaèními pracovníky
a dobrovolníky, nabízejí klientùm iroké spektrum denních aktivit. Cílem tìchto èinností je vyvolat
u klienta zájem, chu pracovat, tvoøit, komunikovat, udret si urèitou míru samostatnosti a nezávislosti.
Nabízeny jsou rùzné aktivity pøizpùsobené seniorské kategorii. Velkou oblibu si získalo cvièení jógy, masání
a relaxaèní chvilky, cvièení pamìti, tvoøivé aktivity, spoleèenská setkání.
Budoucnost naeho Domova je plánována v tzv. Konceptu biografické péèe. Tento model péèe vychází
z ivotního pøíbìhu kadého klienta. Na základì poznání jeho minulosti umoòuje nastavit péèi na míru,
tzn. tak, aby v sobì odráela, kým klient ve svém ivotì byl, jaké byly jeho radosti, starosti, zvyky, smysl
ivota.

Inzerce.
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