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poskytovatel sociálních služeb
Číslo 53.

září 2014

Zámecké listy

Děti a škola v 19. století
Od vydání tereziánského školního zřízení roku 1774 se stala škola běžnou
součástí každodenního života většiny obyvatel rakouské monarchie. Vzdělání
často probíhalo za velmi obtížných podmínek. Ve třídách bylo většinou více než
sto žáků různého věku a učitel mnohdy mluvil jenom německy.
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Koncem 60. let 19. století již byla reforma školství nevyhnutelná. Nově
zavedený systém byl velmi podobný tomu dnešnímu. Žáci prošli pěti třídami
obecné školy. Kdo měl zájem, mohl se vzdělávat další tři roky na měšťance nebo
na osmiletém gymnáziu. Měšťanské školy navštěvovali chlapci a dívky odděleně
a gymnázia byla až do roku 1890 určena pouze pro chlapce.
Školu navštěvovaly více než tři čtvrtiny dětí. Učily se nejen číst, psát a počítat,
ale také dodržovat pravidla chování. Pro žáky byl tehdy učitel skutečnou
autoritou, kterou museli respektovat. Běžnou vzdělávací zásadou bylo, že "metla
vyhání děti z pekla", a tak mezi nezbytné učební pomůcky patřila i rákoska. Děti
neměly mnoho práv, škola byla plná příkazů, zákazů a trestů.
Sport byl považován za činnost škodlivou. Některé sporty měli žáci dokonce
zakázány a fotbalista riskoval ještě na počátku 20. století vyloučení ze studia.
Škola žákům zabírala v podstatě celý den. Učilo se sice jen dvě nebo tři hodiny
dopoledne i odpoledne, ale většina dětí musela chodit do školy daleko pěšky. V
neděli se žáci povinně účastnili bohoslužby. Volno bývalo pouze ve čtvrtek. Škola
začínala většinou ráno v devět. Oblíbenou pochoutkou žáků byl turecký med, pro
ty starší pak párek a rohlík.

Plánované akce na měsíc září
Seznam akcí za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Dovolená v Chorvatsku
Dovolená – Frýmburk
Výlet na - Dny Kladna
Slaný – 13.9. Rožnění Martinického býka
Oslavy narozenin, svátků
Výlety, vycházky po okolí

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“
Návštěva „Sociálně terapeutické dílny“ – Zahrada Kladno
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Výlet do Slaného (popř. Kladna) spojen s nákupy, návštěvou cukrárny,
restaurace
Výlet do Slaného, návštěva divadla
Výlet do Lužné, prohlídka lokomotiv
Výlet do ZOO Ústí nad Labem
Výlet do Prahy
Výlet do Zavidova, účast na „Dominování“
Oslava svátků a narozenin
Rekreační pobyt v Chorvatsku
Rekreační pobyt – Lázně Mšené
Diskotéka v zámeckém sále
Příjemně strávené odpoledne se psem, za doprovodu paní Havlínové
Příjemně strávené odpoledne, opékání špekáčků, popř. grilování
Plnění individuálních plánů
Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení – individuální
nákupy ve Smečně, využívání veřejně dostupných služeb
Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY“
2. 9. 2014 – CESTOMÁNIE- Na houby do Evropy
9. 9. 2014 – CESTOMÁNIE- Tatry
16. 9. 2014 – CESTOMÁNIE- 1. světová válka
Felinoterapie
3. 9. 2014 – 5. ROČNÍK OLYMPIÁDY PRO SENIORY
10. 9. 2014 - Unhošťské sportovní hry
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15. 9. 2014 – Symfonické kvarteto
17. 9. 2014 – Sportovně společenské setkání v Dobříši

Naše akce v srpnu
Srpnové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Výstava kostýmů z pohádek Zdeňka Trošky Nejkrásnější hádanka a
Princezna ze mlejna
Ve středu 13. 8. jsme spojili příjemné s užitečným. Nejprve jsme vyzvedli léky a
potom jsme se vydali procházkou ke kladenskému zámku, kde právě probíhá
výstava týkající se tvorby Zdeňka Trošky, krále českých pohádek. Kostýmy,
právě ze dvou z nich, rekvizity a spousta tištěného slova, vycpaná zvířátka, ale i
fotografie nás vtáhli do příběhu, kde dobro vítězí nad zlem a zdravý selský
rozum a odvaha vyhrává, to vše ještě umocněno prostory zámku. Při zpáteční
cestě jsme se ještě zastavili v zámecké zahradě, kde jsme snad poprvé viděli
medvědici a ne jenom prázdný výběh. Pak již rychle do krámu, kde jsme si
koupili malou sladkou svačinku, trochu potravin do naší bezedné lednice a
zpátky domů do Hřebče na večeři.
Za CHB Hřebeč zapsala: Stiborová P.
Nákupy na Kladně
V srpnu jsme se začaly připravovat na dovolenou, která nás čeká v září a tak
pomalu připravujeme oblečení, abychom byly krásné, nejdříve jsme okoukly
naše oblečení ve skříních a usoudily jsme, že to chce něco nového a tak se
vyrazilo na nákupy do Kladna. Nákupy se povedly, využily jsme období slev.
Nakonec jsme se ještě dobře naobědvaly v restauraci a na úplný závěr si daly
zmrzlinku, pro nás všechny to byl nádherný den.
Za CHB 1 S. Karchňáková
Výstava kostýmů z pohádek Zdeňka Trošky Nejkrásnější hádanka a
Princezna ze mlejna
Dne 5. srpna jsme se vydaly do Kladna na výstavu“ Pohádek Z.Trošky“ o výstavě
nám již říkaly děvčata z CHB3, které na ní byly před námi a protože už
mnohokrát jsme v kladenském zámečku na podobné výstavě byly a vždy byly
nádherné neváhaly jsme ani chviličku a vyrazily jsme, ještě jsme předaly info o
výstavě i ostatním CHB a tak se stalo, že jsme se potkaly na výstavě s CHB Přelíc
a Hřebeč následovala později. Výstava nás opět velmi potěšila, poskládaly jsme
puzzle, hledaly rozdíly na obrázcích nafotily plno fotek, nakonec jsme se prošly
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parkem, ale již je tradicí pokud přijedeme my, medvědi jsou schovaný „asi nás
nechtějí vidět,“my si z toho nic nedělaly a zašly jsme si na výborný oběd a
zmrzlinu. Výlet se opravdu vydařil.
Za CHB 1 sepsala Karchňáková
Výlet do kladenského zámku na výstavu pohádek
Dne 5.8. jsme se ráno vydali autobusem na
Kladno na zámeckou výstavu Nejkrásnější
hádanka a Princezna ze mlejna. Výstava byla
moc hezká, prohlédli jsme si kostýmy, ve
kterých herci hráli. Bylo to i zábavné, stavěli
jsme pohádkové puzzle nebo hledali rozdíly na
pohádkových fotografiích. Celá výstava byla,
jako když se přeneseme do pohádky.
V zámeckém parku jsme pak pozdravili dvě
medvědice Martu a Míšu. Při zpáteční cestě
jsme si zašli na občerstvení do útulné kavárny.
Za CHB Přelíc - J.Růžičková

Srpnové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Jednodenní výlet
V úterý 5. srpna 2014 se někteří uživatelé vypravili na jednodenní výlet, který
směřoval k obci Třtice na Rakovnicku, kde se nalézá Třtický rybník (častěji
lidově nazývaný „rybník Bucek“). Jeho rozloha je něco kolem 25 hektarů. Výše
uvedený den byl nejdříve vyplněn koupáním v rybníku, procházkou po okolí,
kde se rozkládají kolem něj chatové osady a tábořiště. Všichni si to náramně
užili, byli velice spokojeni. Závěrem se každý zastavil v kiosku s občerstvením,
kde si vybral to, na co měl chuť!
za poskytovanou službu Domov pro osoby se zdravotním
postižením
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Výročí
Čubr Václav – 80 let
Habadová Eva – 75let
Hanzalová Anna – 96 let
Hoffmannová Pavlína – 92 let
Kocálová Věra – 84 let
Kolman Josef – 74 let
Kubíčková Růžena – 93let
Macáková Anna – 86let
Nový Miroslav – 82let
Smítal Jaromír – 69let
Šmídová Božena – 86let
Štumpfová Jarmila – 86let
Zahálka Karel – 77let
Kroupová Petra – 33let
Lehocká Jiřina – 67let
Mrázová Michaela – 43let
Kočková Božena – 58let
Zeusová Marie – 61let

DOMOV POD LIPAMI
Blahopřejeme klientům k životnímu jubileu!!!!!!
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