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Sbor pro občanské 

záležitosti v Chýnově

V úterý 16. listopadu se usku-
tečnila výroční schůzka čle-

nek SPOZ v  Chýnově. Starosta 
Ondřej Jaroš poděkoval všem 
členkám sboru za jejich obětavou 
práci a  popřál do  dalšího roku 
hodně zdraví a  sil. Zrekapitulo-

vali jsme činnost v letošním roce 
a  připravili se na  rok následují-
cí. I  nadále budeme navštěvovat 
naše jubilanty s dárkem, případ-
ně kytičkou a přáním. 

Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom Vám všem po-

přáli klidné prožití vánočních svát-
ků a  do  nového roku 2022 pevné 
zdraví, štěstí a spokojenost.            

Hana Měchurová

První den v měsíci říjnu připa-
dá každoročně Mezinárod-

nímu dni seniorů. I my v našem 
domově podporujeme dobrou 
myšlenku tradice oslavy tohoto 
svátku. Vždyť právě senioři si 
zaslouží naše poděkování za  ce-
loživotní zásluhy pro společnost, 
rodinu a blízké. Letošní Den se-
niorů jsme oslavili společenský-
mi hrami a zábavnými kvízy, při 
kterých nechybělo malé občerst-
vení a přípitek. Zavzpomínalo se 
na  dobu mládí a  oslavy dnes již 
zapomenutých svátků.

Podzimní dny všem zpestřila 
návštěva lamy z velbloudí farmy 
v Záhosticích, kterou nám přive-
dl ukázat pan Jiří Švanda. Zatím-
co temperamentní lamu zajímala 
jen ochutnávka stromových listů, 
my jsme se dozvěděli spoustu 
informací o  jejím chovu, stravě 
a základním výcviku.

O  stromech na  zámeckém 
nádvoří a v přilehlém parku nám 
přišel ke  Dni stromů vyprávět 
Ing.  Pavel Kulveit. Venkovní 
besedou nás provázelo krásné, 
slunečné počasí. Víte, že stromy 
nám zdarma poskytují řadu slu-
žeb? Které to jsou a  spoustadal-
ších informací o stromech v na-
šem okolí, bylo pro mnohé velmi 
pozoruhodné.

Neméně poutavá byla před-
náška Ing.  Evy Krejčové, ve-
doucí ošetřovatelky ZOO Tábor. 
Dozvěděli jsme se zajímavo- 
sti o  chodu zoologické zahra-
dy, vzácných zvířatech, které 
na  Větrovech chovají, o  historii 
i  o  programech, jimž se věnu-
jí. Na  závěr si přítomní diváci 

mohli pohladit přivezená mor-
čata.

S  výzvou přišli žáci páté třídy 
Základní školy Chýnov, kteří se 
zapojili do projektu „Jsem laska-
vec 2021“. V rámci tohoto pro-
jektu navštívili seniory s připra-
venými otázkami týkajícími se 
života minulého století. Setkání 

vedlo k oboustranné spokojenos-
ti. Děti se dozvěděly, jak se dříve 
žilo, a  seniory naopak potěšilo, 
že mohli předat své zkušenosti 
mladé generaci. Na závěr děti kli-
entům zazpívaly a obdarovaly je 
drobnými dárky.

Adventní čas jsme přivítali 
v  podvečer první adventní ne-
děle, kdy jsme se sešli na nádvoří 
domova. Za  zpěvu koled, vůně 
punče a  cukroví se rozsvítily 
stromy, brány a  zábradlí lemují-
cí světelné řetězy. Dominantou 
vánoční výzdoby je vytrubující 
anděl, jeden z nejhezčích symbo-
lů Vánoc.

Krásný adventní čas, vánoční 
svátky plné vzájemného porozu-
mění, radosti, pohody a v novém 
roce především pevné zdraví 
Vám přejí zaměstnanci i  klienti 
Domova pro seniory.                     

Výroční schůzka Sboru pro občanské 
záležitosti v Chýnově

Od babího léta k adventu

Domov pro seniory


