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Vážení přátelé, milí obyvatelé našeho Domova. Držíte historicky poprvé
v rukou POHODOVINY, které jsme pro Vás s radostí připravili ve vánočním
čase. Máme z nich radost, a věřím, že se budete radovat i vy. Do pomyslné
poštovní schránky Vám je pošleme každé dva měsíce. Prostřednictvím těchto
novinek budeme informovat o tom, co nového se událo v našem Domově a
co nového pro Vás připravujeme. POHODOVINY budeme psát nejen pro
obvyvatele a pracovníky, ale také pro rodiny, přátele a obchodní partnery. Přišpívat do nich
může kdokoliv, velmi se těšíme na rubriky od našich obyvatel, na ankety a fotoseriály.
Toto první číslo ale bezesporu patří adventnímu času, protože je to doba radostného
očekávání, vánočních příprav, ale také doba rozjímání a dobročinnosti. Ráda bych touto cestou
poděkovala všem přátelům, kteří věnovali čas, peníze nebo jiné prostředky a pomohli nám
utvořit vánoční atmosféru. Velmi si toho vážíme. Dříve byla doba adventní i dobou postu, kdy
byly zakázány různé zábavy a hodování. Abychom se ještě více radovali a užívali si předvánoční
čas, nám i letos opětovně překazil covid. Velmi nás mrzí, že jsme nemohli zrealizovat pro naše
dámy a pány vše, co jsme připravili. O to více věříme v lepší časy v roce příštím.
Neposledně je advent také dobou zklidnění. Pohodu a klid přeji všem, kteří toto číslo čtete,
obzvláště pak našim skvělým kolegyním a kolegům. Děkuji každému z Vás za všechno, co jste
pro Domov udělali a děláte, jste neskutečné frajerky a nejlepší frajeři. Ať jsou pro Vás Vánoce
časem odpočinku.
Rok 2021 se chýlí ke konci, pomalu nastupuje rok 2022. Slibujeme vzájemnou toleranci,
spříznění, příležitosti a šance k novým začátkům. Přeji Vám všem, ať je nový rok klidný, veselý
a dobrý.
ANDREA TAJANOVSKÁ

Kalhoty na ohýnku na ledě páni kluci neusušili
Doslova mokré Vánoce prožil
pan František Novák,
obyvatel bytu Pečovatelské
služby. Když mu bylo asi
dvanáct let, probořil se pod
ním před Vánoci led na
rybníku Mnich. Ve vodě
skončil po pás. „Kluci mě
vytáhli, ale nenapadlo nás nic
lepšího, než si na ledě udělat
ohýnek, abychom usušili
moje kalhoty. Led samozřejmě začal povolovat,“
směje se.

Stejně jako v loňském roce přišel i letos
zdobit vánoční stromy na náš oblíbený
netolický Rajda tým. Lucie Bedlivá
Reidingerová s sebou přivedla Vladislavu
Keclíkovou a Terezu Mitrengovou. Společně
s naší Karolínou Tuháčkou se pustily do práce a
za chvíli už se mohly pochlubit nazdobenými
vánočními stromky. Moc děkujeme! (anta)

To už chlapcům došlo, že ohýnek budou muset
udělat na břehu. „Zima byla veliká, usušit se je
nepovedlo. Tak jsem natáhl mokré na sebe a
běžel domů. Měl jsem tehdy dvoje stejné, a ty
druhé visely nad kamnama. Rychle jsem je
vyměnil. Po příchodu se maminka moc divila,
proč kalhoty neuschnuly. Když se z kalhot
začalo ale pářit, došlo jí to,“ zavzpomínal. (lef)

Když chodbami Domova vyrazil v pátek 3.
prosince Mikuláš, už na první pohled bylo vidět,
že je něco „jinak“. Mikuláše totiž doprovázel
anděl a jelínek. Ale čert, čert nikde nebyl k
nalezení. Důvod byl prostý. Čert se nedostavil,
neměl by prý totiž v Domově žádnou práci. A
tak místo sebe poslal jelínka
a sám zůstal pěkně v pekelném teplíčku. (lef)
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NOVINY DOMOVA PRO SE NIORY POHODA

Z DÁLKY UŽ ZNÍ ROLNIČKY
PŘICHÁZEJÍ NEJKRÁSNĚJŠÍ CHVÍLE ROKU
Rok plný radostných událostí, které nedokázala zkalit ani
proticovidová opatření, už končí. Přicházejí nejslavnostnější dny v roce,
dny, kdy se doslova vracíme do dob svého dětství. Vzpomínáme, jak
nám zářily oči u vánočních stromečků, pod které naši rodiče tajně
připravili dárky. Jak jsme je nedočkavě rozbalovali a doufali, že je mezi
nimi ten, po kterém jsme nejvíce toužili.
Vzpomínáme,
jakou
atmosféru měly Vánoce u nás
doma, jak jsme se scházeli
nejen u stolu na Štědrý večer,
ale jak jsme trávili a jak vzácné
pro nás byly i dny následující.
A každý rok máme stejnou
šanci vytvořit stejně nádherné
Vánoce i my sami.

VÁNOČNÍ ČAS
Z PERA FRANTIŠKA NOVÁKA
Vánoce se rychle blíží,
Anděl i mikuláš k nebi vzhlíží.
A co čerti? Hodným dětem neublíží.
Stromeček si ozdobíme,
také se i pobavíme.
Děvčata, co o nás pečují, nám také popřejí.
O svátcích u nás nebudou,
oslaví je doma s rodinou.
Stromeček už krásně svítí,
na stole se najde něco na zub i pití.
A pod každý stromeček,
patří také dáreček.
My už dárek máme,
dostali jsme vakcínu.
Ovoce i zeleninu jíme,
Covidu se nebojíme.
Na Silvestra každý něco přinese,
někdo chlebíčky, další jednohubky,
Je tu vaječný likér, griotka i zelená,
víno cukroví i slané tyčky.
Dále rum, vodka a láhev sektu
a na konec i pivo v plastu.
Za chvilku je plný stůl jídla i chlastu.
O půlnoci uděláme důležitý krok,
popřejem si štěstí zdraví, ať se sejdem další rok.
Tak to je naše banda.
Složil a napsal soused Fanda.
Hezké vánoce 2021 a šťastný nový rok 2022

Možná už ne s těmi, na které dnes již jen vzpomínáme, ale přesto
máme možnost stejnou radost, kterou jsme v dětství dostávali
v podobě nádherné atmosféry, poslat dál. Pokusit se vytvořit krásné
Vánoce lidem kolem nás, a tím i sobě. Darovat to, co jsme dokázali
jako děti vnímat, co jsme dokázali cítit. Poslat tak tichý dík, který se
nám vrátí pohledem do rozzářených očí ostatních. (lef)
Anděl jim řekl: "Nebojte se!
Zvěstuji vám velikou radost, radost
pro všechen lid: V městě Davidově se
vám dnes narodil Spasitel - to je
Kristus Pán. To bude pro vás
znamením: Naleznete děťátko zavinuté
do plének a položené v jeslích." A
náhle bylo s andělem celé množství
nebeských zástupů a takto chválili
Boha:
"Sláva na výsostech Bohu a na zemi
pokoj lidem, v kterých má (Bůh)
zalíbení."

ŠTĚDRÉ A VESELÉ
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE S NÁMI PODÍLELI
NA VÁNOČNÍ VÝZDOBĚ DOMOVA A NA VÁNOČNÍ
ATMOSFÉŘE, KTERÁ U NÁS PANUJE.
Náš Domov září vánoční výzdobou
tak jako nikdy. Vánočních stromečků
máme celkem 10, na každém stole
adventní věnec a vánoční růže na každém
pokoji. Tím vším jsme mohli potěšit naše
dámy a pány díky šlechetnosti našich
přátel:
Chvojí na výzdobu nám věnovala naše
bývalá kolegyně Jana Mikšíková a
manželé Švecovi z Dubské Lhoty, kde
mimochodem prodávají krásné vánoční
stromky. Další chvojí, ale především dva
stromky, nám věnoval pan hajný Jaroslav
Mareš z Netolic.
Vánoční růže nám sehnal Jiří Smola ze
zahradnictví Šikula ve Vodňanech.
Dřevěnou Andělku nám darovala
Kateřina Tajanovská a taška plná ořechů
k nám přistála od Jany Šrámkové z
Prachatic.
Štěrk na ukotvení stromků nám věnovala
firma Mügl stavby z Netolic.

A také děkujeme spoustě dobrých
duší, díky kterým máme vánoční
výzdobu
opravdu
všude.
Moc
děkujeme: rodinám našich klientek a
klientů:
Regazzoni,
Vávrovi
a
Holubovi, našim milým kolegyním
Květě Radové, Janě Pěstové a Janě
Keclíkové, domov také zdobí dekorace
od Romanky Bartošová, Marty
Linhartové, Veroniky Nebeské, Lenky
Alföldy, Ivetky Alföldy, Petry
Štolkové, Martiny Šedivé, Dagmar
Bečvářové
a
Petry
Dudákové
z vodňanské KAVÁRNY Pod Lipou.
Další výzdobu a parádní stromky jsme
dostali také od Romanky Bartošové a
Libora Mráze.
Už jsem v předešlých příspěvcích
zmiňovala
pomoc
parťaček
z netolického Klubíku pod vedením
Lucie Reidingerové Bedlivé a také rádi
připomínáme
darované
koláče
z netolické pekárny Kuliš a Jerie.
ANDREA TAJANOVSKÁ
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