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Zvoneček informuje 

 Poslední říjnový den  jsme strávili   v oderské Katovně a vynikající výklad pana Wiltsche nás provázel 
po celou dobu.Seznámili jsme se s pověstí o loupežníkovi Šimákovi a také nás zaujaly pověsti o 
místních pokladech.Shlédli jsme expozici archeologických nálezů místních lokalit i architektonické 
zajímavosti ve fotografiích tak, jak vznikaly v průběhu času.Navštívili jsme i  německý dům 
s původním vybavením.Děkujeme. 
 
„Můj kalendář“ je na světě.Každý klient centra denních služeb, za podpory pracovníka ,si vyráběl 

v průběhu roku svůj nástěnný kalendář.Jednotlivé listy každého měsíce v roce  jsou vyzdobeny  

vlastními kresbami i jinými technikami tak ,aby každá strana kalendáře  přinášela radost. 

V měsíci říjnu a  listopadu  jsme  připravovali písně ,se kterými  vystoupíme na tradičním adventním 
koncertě, 1.prosince 2019 , v 15 hodin ,v chrámu sv.Bartoloměje v Odrách.   
Den s turnajem ve stolní tenisu  se uskutečnil díky vstřícnosti  TJ Odry ,oddílu stolního tenisu.   
Děkujeme za ochotné přijetí a propůjčení prostor včetně vybavení.  
Klienty “ našeho“ centra denních služeb se snažíme podporovat v tom ,aby žili plnohodnotný život 
,aby byli co nejvíce samostatní dle svých možností , nespoléhali jen na pomoc druhých a zajímali se o 
vše ,co jim může jejich život obohatit . 
 Abychom si osvojili  co nejvíce potřebných činností ,které člověk potřebuje pro život,provádíme 
pravidelně nácviky v praxi . Učíme se připravit si vodu do vědra  a setřít podlahu,utřít prach a také 
pečovat o pokojové květiny.Prostřít stůl k obědu již hravě  zvládáme ,dokonce jsme si připravili 
jablečný závin a také jej vydatně ochutnali .Nacvičujeme nakupování v praxi,kdy se učíme  poznávat 
druhy a  ceny výrobků. 
Těšíme se na adventní čas i na Vánoce. 
Děkujeme ,že  nás podporujete tím,že naše příspěvky ve Zpravodajích čtete a vyjadřujete svou 
podporu slovním či  telefonickým vyjádřením.Pěkné slovo vždy potěší. 
Za všechny ve Zvonečku přejeme mnoho rodinného štěstí,pohodu, klid a mír v duši po celý rok 2020. 
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