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Tisková zpráva 
Senioři nevydrželi čekat. První hrníčky 

vymodelovali ještě před otevřením dílny 
 

Keramickou hlínu budou v hrníčky, talířky, misky a další předměty proměňovat senioři DPS 

Burianova. Od středy 17. září jim k jejich radosti i k procvičování ztuhlých prstů totiž slouží nová 

keramická dílna. Na její koupi přispělo statutární město Liberec i městský obvod Vratislavice nad 

Nisou. 

Nová keramická dílna bude až do konce roku otevřena ve zkušebním provozu čtyři dny v týdnu, tři 

hodiny denně, a bude zatím k dispozici jen klientům pobytové služby DPS Burianova a seniorům 

z domova Kopretina. Po Novém roce plánuje vedení Centra zdravotní a sociální péče rozšířit provoz 

dílny na každý všední den a plánuje zde pořádat workshopy a hodiny keramiky pro děti i dospělé 

z řad veřejnosti. 

„Považuji za velmi důležité, když je nabízená sociální služba komplexní, když zaplňuje i volný čas 

klientů. A k tomu přispívá také nová keramická dílna. Každá taková aktivizační činnost vylepšuje 

duševní i fyzické zdraví seniorů,“ zdůraznila při otevření dílny primátorka Liberce Martina 

Rosenbergová. „Vždy mne dojme, když při podobných příležitostech slyším, že je to zásluha 

zřizovatele. Neděkujte, já děkuji vám, protože bez vás by se město Liberec nemohlo chlubit tak 

úspěšnou organizací,“ adresovala pracovníkům centra primátorka. 

Jak prozradila ředitelka centra zdravotní péče Lenka Škodová, někteří klienti DPS Burianova 

nevydrželi čekat do úterý, na oficiální otevření keramické dílny. Už několik dní před samotným 

zahájením provozu si sem přišli vymodelovat první hrníčky a další keramické drobnosti. Dílnu povede 

lektorka Marie Sokolová, která naučí seniory, jak vdechnout keramické dílně nový život. 

„Přemýšleli jsme, čím vylepšit našim klientům jejich volný čas. Až nás napadla keramická dílna, v níž si 

senioři budou moci nejen tvořit vlastní výrobky, ale současně si také procvičí jemnou i hrubou 

motoriku,“ řekla ředitelka Lenka Škodová. „Věřím, že dílna přinese všem hodně radosti,“ doplnila. 

Keramická pec přišla Centrum zdravotní a sociální péče na 54 tisíc korun. Přibližně polovinou z této 

sumy přispělo na její pořízení město Liberec, čtvrtinu daly Vratislavice nad Nisou. Zbytek zaplatili 

sponzoři. Zpracovat kousek hlíny v nějakou užitečnou věc si při otevření dílny zkusila jak primátorka, 

tak i náměstek Kamil Jan Svoboda a starosta Vratislavic Aleš Preisler. Někdo tvořil košík, někdo misku 

a někdo ryze praktickou věc – popelník na cigarety i doutníky najednou.  

„Podporujeme všechno, co vylepšuje život našim seniorům. Vím, že také provoz dílny bude stát 

nemalé peníze, proto naše podpora příspěvkem na pořízení pece nekončí. Mohli bychom například 

dávat peníze i na nákup keramické hlíny,“ slíbil starosta Vratislavic nad Nisou Aleš Preisler. 
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