DUBEN 2021
Je čtvrtek 1.dubna 2021.
V domácnostech vrcholí přípravy na druhé covidové Velikonoce. Ve středisku
využíváme tento den k malé oslavě jarních svátků. Pečeme tradiční velikonoční
pečivo, plete se pomlázka.

Jarní nálada se promítla nejen do učeben, ale i na střediskovou zahradu. Co jsme
uvařili, upekli, to jsme také hned ochutnali. A chutnalo všem…

30.4.2021
Měsíc uběhl jako voda, máme tu závěr, který se
opírá o tradici Pálení čarodějnic.
Tento den slavili už staří Keltové, kteří se tak
loučili se zimou a vítali jaro.
Trochu historie:
Oheň byl pro lidi dříve velmi tajemnou silou a v určitých okamžicích měl i magickou
moc. Keltové ohněm uctívali slunečního boha. V předvečer jeho
svátku zhasínali všechny ohně, protože věřili, že v nich má
skončit vše špatné. Následně pak zapálili ohně nové, aby vše
mohlo začít čisté, nanovo. Popel z těchto magických ohňů nebyl
jen tak obyčejný. Dodával sílu a zdraví. Lidé také věřili, že se o
v noci z 30.4. na 1.5. otevírají jeskyně, v nichž je ukrytý poklad.

Čarodějnické posezení s opékáním buřtů
Upálit „čarodějnici“ a pak si na ohni opéct buřta. Takový je
dnešní tradiční průběh 30. dubna a s ním spojeného „pálení
čarodějnic“. 30.duben je v současné době spojen se zábavou, kdy se opékají,
grilují buřty a jiné dobroty. A tuto tradici jsme letos v denním stacionáři
dodrželi i my. Počasí přálo, dopolední grilování se vydařilo.

Zábava bez chyby.

Buřty byly skvělé !

Letnice – smažení vaječiny
Datum Letnic se přizpůsobil Velikonocům už ve IV století. Letnice se tedy slaví 50
dní po velikonocích v neděli a v pondělí. Latinský název Letnic je Pentecostec, to
znamená padesátý den velikonoční slavnosti. Kostely a budovy se zdobí zelenými
větvičkami. Někde se svěcené větvičky z kostelů donášejí domů, kde se dávají za
obrázky svatých a mají složit jako ochrana před bleskem. Už od středověku byly
Letnice spojovány i s veselou zábavou, hostinami, zpěvem a tanci. Na Slovácku se o
Letnicích pořádají jízdy králů. Místy se čistí studánky.

Často se v přírodě zejména na Severní Moravě smaží „svatodušní “ vaječina“.
Vaječina slouží také k tomu, aby se setkali i ti, kteří na to po celý rok neměli čas.

Tuto tradici dodržujeme s uživateli sociální služby i my. Letos nám přálo počasí,
takže jsme si dopřáli chutnou svačinku přímo z kotlíku. Tak zase za rok !

Čtvrtek 17.června
Opět se setkáváme na tradiční „zahradní slavnosti“. Zlepšení covidové situace
umožnilo rozvolnění od restrikcí, proto se uskutečnila tato akce téměř v plné míře
jako předchozí léta.

Počasí nám přeje, a tak se rozbíhá očekávaný dopolední program plný her, soutěží a
přátelských setkání. A než se ukončila prvá část soutěží, zahradu provoněly buřty.
Tentokrát nám kolega zapůjčil udírnu, takže letos občerství trochu v jiné podobě :
párky přímo z udírny.

……… sportujeme, soutěžíme, malujeme kamínky…..

Pravý horký letní den
nás nezaskočil. Měli jsme připravené programy, které se prolínaly, plynule na sebe
navazovaly. Dostatečný pitný režim, občerstvení, přišly vhod uživatelům sociálních
služeb i opatrovníkům a hostům. Po krátkém odpočinku – obědové pauze se
dokončily soutěže.
A pak již přišel závěr akce : očekávaná tombola.
Tak zase za rok AHOJ !

Začínají letní radovánky

