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Vážení čtenáři, milí přátelé,
dnes poprvé zde píšu do Vašeho oblíbeného Čtyřlístku pro štěstí pár slov úvodem.
Pro tentokrát se nebudu zmiňovat o uskutečněných a plánovaných akcích a dovolím
tento prostor využít k předání významných informací, které se dotýkají nás všech.
Jak víte, došlo na začátku tohoto roku ke sloučení Centra sociálních služeb
Prostějov, p.o., a Sociálních služeb Prostějov, p.o. V lednu tohoto roku proběhlo
výběrové řízení na pozici ředitele sloučené organizace, do kterého se přihlásilo šest
uchazečů. Výběrová komise pak na tuto pozici vybrala mne. A protože jsem nová,
sluší se, abych se představila:
Jmenuji se Miluše Lišková, je mi 58 roků, jsem vdaná, mám dvě dospělé děti a tři
vnoučátka. Narodila jsem se v Prostějově, chodila jsem zde do školy a celý život
jsem svému rodnému městu zůstala věrná. Vystudovala jsem psychologii a mnoho
roků jsem v různých oblastech pracovala jako psycholožka, posledních 11 roků jsem
pak působila jako ředitelka Sociálních služeb Prostějov, p.o. Vždy jsem měla a stále
mám svoji práci ráda, je pro mne velice důležité, aby práce, kterou vykonávám já
i moji podřízení, byla odvedena poctivě a spolehlivě, abychom se k sobě všichni
chovali s respektem a úctou, abychom si vycházeli vzájemně vstříc a mohli si
důvěřovat.
Velice si vážím důvěry, kterou mi dal zřizovatel našeho zařízení tím, že mne jmenoval
ředitelkou našeho zařízení. Věřím, že se nám všem zaměstnancům podaří utvořit
jeden velký tým a společně se budeme snažit udržet vysokou kvalitu poskytovaných
služeb. My všichni zaměstnanci jsme tady pro Vás, naše klienty, kteří jste v našem
zařízení našli svůj druhý domov.
Přeji Vám krásné jarní dny, hodně sluníčka, a pokud už přijde nějaký déšť, tak jen ten
zahradnický, aby se nám to tady zase všechno zazelenalo a rozkvetlo a aby nám
kouzelná jarní příroda přinesla radost a pohodu.

Vaše
PhDr. Miluše Lišková
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HANÁCKÉ BÁL
Vyvrcholením letošní společenské sezóny v CSSP se stal další zde pořádaný ples,
tentokrát nazvaný „Hanácké bál“. A opět prokázal, že i prostory zařízení sociálních
služeb mohou být důstojným prostředím pro takovou společenskou akci.
Ve slavnostně vyzdobeném foyer modré budovy se na ní ve čtvrtek 19. února 2015
v podvečer sešli ze všech budov uživatelé služeb, které na začátku pozdravila
ředitelka CSSP PhDr. Miluše Lišková a popřála jim dobrou zábavu.
O tu se starala po celou dobu plesu hudebním doprovodem oblíbená „Zámecká
kapela“ z Nezamyslic, jejíž členové se rádi zapojili i do víru tance. První část
programu vyplnila svým vystoupením taneční skupina „Křepelky“ z domova
se zvláštním režimem, která předvedla dva arabské a jeden disko tanec a baletní
improvizaci. Poté se rozproudila volná zábava s tancem a zpěvem, přítomné potěšily
známé lidové písničky, ale i moderní hudba. A jak se na „Hanácké bál“ sluší, nemohly
zde chybět nádherné národopisné kroje, ve kterých se představila
a všechny přítomné potěšila „Kojetínská beseda“. Společné fotografie mnohých
uživatelů služeb s jejími členy i se „Zámeckou kapelou“ budou jistě milou
vzpomínkou na tuto zdařilou akci.
„Zámecká kapela“ v CSSP zahrála již několikrát při různých příležitostech a vždycky
se její vystoupení setkalo s velkým ohlasem. Nejinak tomu bylo tentokrát, a proto
právem všem jejím členům, ale i všem členům „Kojetínské besedy“ patří naše veliké
poděkování.
Lýdia Navrátilová, Markéta Hálová
pracovnice ergo-aktivizace
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VZPOMÍNKOVÁ BESEDA
V měsíci únoru proběhla vzpomínková beseda s tématem “Herci stříbrného plátna“.
Toto posezení u kávy a čaje zpříjemnilo dlouhé sychravé dny. Záměrem celé akce
bylo připomenout si éru stříbrného plátna, prvorepublikové hvězdy a jejich mnohdy
pohnuté osudy. Filmy pro pamětníky nikdy nezestárnou, co potvrzuje i fakt, že je
doteď vídáme v televizi. A pokud někdo nestihne televizní pořad, nevadí, může si
film připomenout během občasného promítání v CSSP. Besedu zpestřil bohatý
obrazový materiál a životopisné knihy, ale i nejeden poznatek, který dodali samotní
účastníci. Na eleganci první republiky se bude vzpomínat po několik generací,
přestože noblesa hvězd té doby mnohdy schovala to, jak ve skutečnosti složitý
a těžký život měly.
Jiřina Piňosová
aktivizační pracovnice
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VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZŠ MAJAKOVSKÉHO
Také letos si uživatelky v našem zařízení mohly připomenout Mezinárodní den žen.
S krátkým vystoupením za nimi v pondělí 9. března přišly děti ze ZŠ Majakovského,
Prostějov – Vrahovice a nejprve foyer modré budovy a pak jídelnu fialové budovy
rozezněly veselými písničkami plnými pohádkových příběhů. Žáci také rozdávali
seniorkám milá přáníčka a drobné dárky, takže mnohé z nich si dojatě připomněly
svátek MDŽ, když před mnoha lety dostaly podobnou drobnost od vlastních dětí,
které je vyráběly také ve škole. Některé pak ještě zavzpomínaly na roky
v zaměstnání, kdy běžnými dárky od podniků byly třeba sady utěrek, ručníky nebo
osuška. Všichni zúčastnění, a samozřejmě byli zváni i naši uživatelé – muži,
byli spokojeni a už teď se těší na další podobné akce.
Ivana Kaplánková
aktivizační pracovnice
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MOJE OBLÍBENÁ HRAČKA
„Moje oblíbená hračka“ - to je název literárně-výtvarné soutěže, kterou pro naše
seniory vyhlásili žáci ZŠ Majakovského, Prostějov – Vrahovice. Po loňském ročníku,
kdy se vyráběli a malovali skřítci, a také se o nich psalo, se uživatelé i letos opět
s chutí zapojili do činnosti. Při vzpomínání na dny dětských her a oblíbené hračky
byly sepsány milé příběhy. Vyhodnocení soutěže proběhne do 10. května 2015,
ale

bude

určitě

velmi

těžké

ze

všech

příspěvků

vybrat

ten

nejlepší.

Všem zúčastněným patří naše poděkování.

Ivana Kaplánková
aktivizační pracovnice

Na ukázku jedna za soutěžních prací:
Krásný vánoční dárek
Často se ve vzpomínkách vracím do mládí a do dětství. Bylo nás hodně sourozenců,
a i když doba tehdy nebyla jednoduchá, prožívali jsme hezké dětství. Hodně jsem
si hrávala se svou sestrou – dvojčetem Jarkou. Vzpomínám na jedny vánoce,
kdy jsme dostaly stejný dárek – každá kočárek a panenku. Byly to krásné, stejné
kočárky a dokonce měly okénka. Panenky byly jedna blondýna a druhá černovláska.
Od té doby jsme si s nimi často společně hrávaly. Naše maminka byla švadlena a tak
pro nás někdy, když měla čas, šila pro panenky šatečky. My jsme je zase česaly
a ondulovaly a když jsme chtěly jít s kočárky na procházku, dokonce jsme jim
dávaly natáčky a pak je tupírovaly. Když jsme šly společně s naší maminkou
s kočárky, každý se za námi otáčel. Byly jsme samozřejmě jako dvojčata stejně
oblečené. V zimě jsme měly stejné králičí kožíšky – ušil nám je tatínek, který byl

OSLAVA NAROZENIN
Uživatelé služby ve fialové budově se scházejí ke společným oslavám narozenin.
U pěkně upravené tabule s dobrým pohoštěním si zavzpomínají a zvesela zazpívají.
V poslední době oslavila krásné narozeniny paní Vlasta Dostálová a pan Stanislav
Brada.

V klubovém zařízení „Pod Lípou“ se také slaví. Pan Vojtěch Všetička zde oslavil
narozeniny. Přichystal pohoštění pro své kamarády, nechyběly chlebíčky a něco
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VZPOMÍNKOVÁ VITRÍNKA

NĚCO PRO ZÁBAVU
Doplňte přísloví
Kdo šetří, ………………………..
Co můžeš udělati dnes, ………..
Komu se nelení, ………………..
Na hrubý pytel…………………..
Poctivostí………………………..
Dobrá hospodyňka……………..
V nouzi poznáš…………………
Podle sebe……………………..
Dvakrát měř, ………………….
Kde pýr přebývá, ……………..
Boží mlýny…………………….
Ráno moudřejší………………
Kdo pozdě chodí,…………….
Potrefená husa……………….
Neříkej hop,…………………..
Ve víně……………………….
Bez práce…………………….
Jak se do lesa volá,………….

Jde o nesrozumitelná slova, pokuste se přeskupit slova tak, aby
z každého slova vznikl správný název českého města.
ŽIDEOMLAC

RECHAPATIC

KARTECINSO

VILETOL

NABLKOS

JONMOZ

CHÁDON

VUTORNT

ŘÍMĚKROŽ
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FINÁLE TURNAJE „ČLOVĚČE, NEZLOB SE“
V měsíci březnu pobíhaly v jednotlivých budovách domova pro seniory soutěže
v oblíbené hře „Člověče, nezlob se.“ Vítězové se pak utkají ve finále turnaje dne
9. dubna 2015 od 9.30 hod. v klubovém zařízení „Pod Lípou.“
Odměna bude sladká – velký zmrzlinový pohár.
Všem účastníkům přejeme hodně zdaru a hlavně člověče, nezlob se!

………………………………………………………………………………………………………………………………..
Fotografie v tomto časopise jsou použity se souhlasem uživatelů.
Redakční rada: Mgr. Lenka Prosecká, Mgr. Vendula Kaprálová, Mgr. Petra Zbořilová, Markéta Hálová
Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o.
Lidická 86, 796 01 Prostějov
Tel.: 582 321 403
www.csspv.cz
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