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Zvoneček informuje 

 

V měsíci březnu jsme po dlouhé době navštívili Slezské divadlo v Opavě a shlédli představení Pták Ohnivák a 
liška Ryška. Velmi nás zaujal tanec „temných sil“ se světýlky, krásný pták Ohnivák, samozřejmě liška Ryška a 
také celkové pojetí a moderní scéna. 
V rámci nácvikových činností jsme si procvičili úkony spojené s úklidem a přípravou teplého jídla. 
S předstihem jsme mysleli na Velikonoce a tradiční pečení. Jeden den jsme mísili těsto na perníčky a další 
den zdobili. Na zdobení perníčků se všichni podíleli podle svých možností. Výsledek je veselý a určitě bude i 
dobrý! 
Také jsme sázeli jarní kytky do mísy, kterou jsme umístili ke vchodu do Zvonečku. Petrklíče rozličných barev 
se usmívají na každého, kdo přichází…. 
Navštívili jsme výstavu Patchworku v Městské galerii v Odrách.  
V centru denních služeb  se uskutečnily  dvě návštěvy  místostarostek Města Odry, Mgr. Králové a po té i  
Města Fulneku p.Činčalové s doprovodem pracovnice odboru vnitřních věcí.V dvouhodinovém rozhovoru 
jsme  diskutovaly o sociálních službách, které poskytujeme a dále o financování  služeb ale i potřebě občanů 
Fulneku a okolích obcí. Zajímaly se také o vybavení a uspořádání prostor, které slouží poskytování sociálních 
služeb občanům se zdravotním postižením celého regionu. 
Paní místostarostka Fulneku nás požádala, zda by bylo možné publikovat články o poskytování sociálních 
služeb i ve Fulneckém Zpravodaji. 
V oblasti aktivizačních činností, „naši klienti“, s velkým zájmem, přijali novou techniku – malbu na porcelán. 
Každý si dekoroval s velkým úsilím hrnek pro denní použití. Výsledek byl překvapující a velmi krásný. 
Nikdo nečekal, že koronavirus ovlivní i náš život v Odrách. Z rozhodnutí vlády ČR č. 239 ze dne 16. 3. 2020 
byla pozastavena činnost služeb s ohledem na epidemiologickou situaci. Se všemi klienty jsme zůstali ve 
styku formou SMS, e-mailů, případně telefonů, anebo Skypu. 
Pracovníci odpovídají na dotazy klientů i opatrovníků, poskytujeme podporu. Už se všichni těšíme, až se 

epidemiologická situace uklidní a virus odezní. 
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