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Kresbu do kapličky namalovala pracovnice našeho domova
paní Magdaléna Špičáková - Děkujeme!

Kaplička Svaté Anny
Kapličky, stejně jako Boží muka, smírčí kříže či další podobné objekty neodmyslitelně
patří ke koloritu české krajiny. Již v minulých časech tato zastavení poblíž cest značila
rozcestí, památná místa, přírodní zajímavosti, často také upozorňovala na události, ke
kterým poblíž místa došlo. Svaté obrázky ve výklencích kapliček měly sloužit
pocestným a málo učeným lidem k šíření křesťanského učení, zejména mezi prostý lid.
Dnes už u málokterých objektů přesně víme, proč byla vystavěna. I v případě naší
vybudované kapličky, nově zbudované ve stínu relaxační zahrady, je tato otázka často
pokládána. Důvod k vystavění kapličky byl vlastně vcelku intuitivní a přirozeně
vyplývající z událostí a mnohdy i bolestivých změn, které postupně přinášel vznik
samotné stavby nového domova pro seniory před pár lety. Jakmile se následně
vybudovala zahrada, kaplička byla přirozenou tečkou za celou touto etapou. Kapličkou
si připomínáme všechny, kteří se mnohdy obětovali, aby ostatní mohli užívat celý areál
a zejména domov v klidu, pohodě a prožít u nás šťastné chvíle. Připomínáme si
všechny narozené a všechny, kteří nás tady opustili. Samozřejmě nelze opomenout ani
duchovní stránku. Naše kaplička je zasvěcena svaté Anně.
Nejen, že jde o jméno krásné a důstojné zároveň ale, jeho význam v překladu
„milostiplná“ či „milá“ navíc vyjadřuje i můj osobní vztah, který k světici tohoto jména
pociťuji.
Někdy je svatá Anna označována jako „samodruhá“označení pro matku, která nosí pod srdcem dítě,
a „samotřetí“- výraz pro babičku, která vychovala dceru
a ta zase dceru, nebo syna. Proto bývá svatá Anna
samodruhá zobrazována s Pannou Marií a svatá Anna
samotřetí s Pannou Marií a Ježíšem. Ve spojení historie
našeho Domova-dříve porodnice, nyní domov pro
seniory, naplňuje zosobnění svaté Anny obě role matky
i babičky a představuje pomyslný koloběh života, se
kterým je náš domov touto symbolikou spjat.
Proto všechno, co je uvedeno a mnohem víc, se narodila
tato kaplička - aby nám všem připomínala krásy
a zároveň strasti života samotného. Snad každý z nás si
přeje v životě zanechat svým působením nějakou
pozitivní stopu a já věřím, že prostřednictvím této
malebné kapličky bylo toto skromné osobní poslání
naplněno.

S úctou
Mgr. Vladimíra Holczerová,
ředitelka Domova pro seniory Kaplice

Stavbu kapličky provedl pan Josef Stopa,
kresbu do kapličky namalovala pracovnice
domova paní Magdaléna Špičáková.
Záštitu nad stavbou kapličky převzal starosta
města Český Krumlov Mgr. Dalibor Carda.
Kaplička mohla vzniknout díky
finanční podpoře města Kaplice,
města Český Krumlov,
města Větřní, a také díky
příspěvku pana senátora Ing. Tomáše Jirsy.

1. 10. 2020 oslaví náš domov 25 let od svého založení.
Výročí společně oslavíme v rámci Týdne sociálních služeb.

COVID - 19 aktuálně
Již v minulém čísle jsme věnovali velký prostor informacím ohledně koronavirové
infekce, která se dotkla každého z nás. Doufali jsme, že tomuto problému nebudeme
muset nadále věnovat prostor, ale bohužel se tak zatím nestalo a stále trvají určitá
omezení.
Co se vztahuje na náš domov aktuálně:
Zaměstnanci a rodiny musí nosit ochranné roušky,
návštěvy klientů se nahlašují dopředu na recepci, tel. č. 381 210 846, v době od 8
do 17 hodin,
návštěvník se zapíše (dobu příchodu i odchodu) do návštěvní knihy a podpisem
Čestného prohlášení potvrdí, že se u něj neprojevují žádné příznaky infekčního
onemocnění a že bude dodržovat stanovená opatření během návštěvy. Z důvodu
možného trasování uvede návštěvník na recepci telefonický kontakt, aby bylo
možné ho v případě výskytu nákazy neprodleně kontaktovat,
je doporučeno realizovat návštěvy v maximálním počtu 2 osob v budově domova,
minimalizovat kontakty mezi jednotlivci, případně dodržovat odstupy,
platí zvýšená frekvence dezinfekce ploch.
Vyše uvedené podmínky jsou aktuální k 12. 8. 2020 - mohou se měnit dle aktuálního
vývoje a vládních nařízení.
Něco pozitivního...
Něco negativního často přinese i něco pozitivního, a tak se také stalo. Během zákazu
návštěv jsme začali využívat videohovory prostřednictvím programu Skype.
Pro klienty bylo velkým překvapením jaké možnosti dnes tato technologie přináší,
nejenom zvuk, ale zejména vizuální složka spojení vzájemný kontakt oživila
a obohatila. Některé hovory byly několikaminutové, ale někde se povídalo i hodinu.
Spojení je zdarma a využívat ho mohou klienti i rodiny nadále.

Akce na zahradě domova
Po ukončení zákazu návštěv a shromažďování
jsme mohli společně oslavit narozeniny
klientů, kteří měli narozeniny v březnu až
červnu. Poprvé se narozeninová oslava konala
v altánu naší krásné zahrady. Tam se také
konal první koncert letošního léta, přijela nám
zahrát skupina Bonsai č. 3. Děkujeme!
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