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Zvoneček informuje 

S příchodem nastávajícího měsíce se těšíme na rozvolňování epidemiologických opatření.  

Před Zvonečkem nám krásně rozkvetla skalka. Tulipány, narcisy, modřenec, kosatce, a také celé trsy 
drobných žlutých a bílých kvítků. Jen ten plevel! Ale už se na něj chystáme!!! 
Při různých rozhovorech a vyprávěních také plánuje, kam bychom rádi jeli a vzpomínáme na prožité krásné 
dny v Tatrách, v Praze, na Horní Bečvě, ve Velkých Losinách, v Dinoparku, ve Westernovém městečku…. 
K naší velké radosti navštívil sociální službu, centrum denních služeb, evangelický farář p. Hanák, který 
působil řadu let v Odrách a v minulých letech pracoval ve Zvonečku jako externí pracovník. Z jeho návštěvy 
vyplynula dohoda o návštěvě v jeho novém působišti na Vsetínsku. Už se těšíme na nové zážitky a také na 
cestu vlakem. 
Také jsme vedli v centru denních služeb zajímavý rozhovor a vzpomínání, jakou kdo měl v dětství 
nejoblíbenější hračku. U někoho to bylo autíčko, panenka, autíčko na baterky, korálky… každý se při 
vyslovení vzpomínky usmíval… 
Důležitá informace pro všechny je ta, že v letošním roce 2021, oslaví oderský Zvoneček 25 let své 
existence. Byl zaregistrován Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, v Praze, 
30. října 1996. Zakladatelkou byla p. Alena Lustigová. Je to krásný „věk“. Děti vyrostly z dětských 
střevíčků a jsou z nich „dospěláci“. Do svého Zvonečku dochází jako do svého druhého domova. Je to pro 
ně jistota. Svůj Zvoneček mají rádi.  Jsme přesvědčeni o tom, že ve Zvonečku prožili a prožívají nádherné 
chvíle, založené na kamarádství, přátelství, společenské i sportovní akce, poznávací výlety a hlavně pak 
získávali sociální kontakty, pracovní návyky soběstačnosti a celkové orientace, které jsou pro každého 
člověka důležité. Ve Zvonečku se také scházely celé toto období i maminky s dětmi do 3 let v tzv. 
klubových činnostech. Děti se učily poznávat a navazovat první sociální kontakty, učily se jednat ve 
společnosti vrstevníků. Nelze opomenout i další sociální službu, kterou poskytujeme pro rodiny s dětmi, 
kdy potřebují podporu a pomoc v obtížné životní situaci, vždy s ohledem na dítě v tom smyslu, aby dítě 
mohlo vyrůstat ve fungující a láskyplné rodině. 
 
Zde považuji za nutné uvést motto, které je umístěno při vstupu do Zvonečku: 
Základní životní potřeby jsou jídlo, pití a bydlení. 
Jsou to věci, nutné k přežití. 
Člověk však potřebuje mnohem víc, 
Aby mohl jako člověk žít… 
 
Dokážete si představit život bez lásky, přátelství,  
soucitu, naděje a radosti? 
To vše je velmi důležité pro šťastný lidský život. 
 
 
Nutno podtrhnout, že si velmi vážíme podpory zejména Města Odry, města Fulneku, obcí a městysů 
Oderska. O připravovaných akcích u příležitosti 25. výročí oderského Zvonečku budeme informovat 
v následujícím Zpravodaji. 
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