Domov Pod Lipami Smeč
Smečno
poskytovatel sociálních služeb
Číslo 44.

prosinec 2013

Zámecké listy

Prosinec
je podle gregoriánského kalendáře dvanáctý a poslední měsíc v roce. Má
31 dní. Prosinec začíná stejným dnem v týdnu jako září. 21. prosince nebo 22.
prosince je zimní slunovrat. Slunce stojí nad obratníkem Kozoroha. V tento den
je na severní polokouli nejkratší den v roce. Noc je nejdelší. V římském kalendáři
byl prosinec desátým měsícem (proto se jmenuje v jiných jazycích december,
podle decem = deset). V roce 153 př. n. l. byly přidány ještě další dva měsíce. V
církevním kalendáři, podle toho, na který den připadá Štědrý den, začíná
poslední neděli v listopadu nebo první neděli prosince advent.
Pokud je 29., 30. nebo 31. prosince pondělí, budou připočítány tyto dny k
prvnímu týdnu příštího roku. V takovém případě končí poslední týden v roce
společně s poslední nedělí v prosinci. Takový rok má vždy 52 kalendářních
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týdnů. Název pravděpodobně pochází od slova „prosiněti“ (problesknout), což
značí, že se jedná o měsíc, kdy slunce už jen občas prosvitne (probleskne) mezi
mraky. Může ale být odvozen též od slova siný (modravý, šedivý), či od slova
prase, jelikož tento měsíc je obvyklým časem zabijaček. Další možností původu
je odvození od slova "prosit" v souvislosti s vánočním koledováním.

Pranostiky pro měsíc prosinec
Studený prosinec - brzké jaro.
Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní.
Když prosinec bystří, po vánocích jiskří.
Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba báti.
Prosinec promšnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžé hlavy.
Prosinec naleje a leden zavěje.
Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly.
Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají zimu mírnou.
Jaký prosinec, takové jaro.
Jaký prosinec - takový červen.
Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry.
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
Je-li v prosinci Mléčná dráha jasně a zřetelně viděti, bude rok budoucí údorný;
je-li však částečně viditelná, nebude mnoho obilí a vína.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
Mrazivý prosinec, mnoho sněhu, žíznivý roček bude v běhu.
V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá, hojnost všady bývá žita.
Prosinec se sněhem na pěšině, žitko je na každé výšině.
Mnoho sněhu v prosinci - mnoho ovoce a trávy.
Pošmourný prosinec, dobré je znamení pro sady, lučiny i všechno osení.
Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.
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Plánované akce na měsíc prosinec

Seznam akcí za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
 Vánoční trhy – Praha, Slaný, Kladno
 Výlety po nákupních centrech
 Vánoční nákupy, pečení cukroví, úklid a výzdoba bytů, zpívání koled a
poklidné prožívání adventu.
 Oslava Mikuláše - nadílka

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“
 2. 12. 2013 - Návštěva „Sociálně terapeutické dílny“ – Zahrada Kladno
 4. 12. 2013 - Výlet do Mšece – Čertovské rejdění
 7. 12. 2013 - Mikulášská zábava
 12. 12. 2013 – Vánoční festival – „Nesem Vám Vánoce“
 12. 12. 2013 – Vánoční setkání ve Václavech
 16. 12. 2013 - Návštěva „Sociálně terapeutické dílny“ – Zahrada Kladno
 Oslava svátků a narozenin
 Oslava vánočních svátků
 Silvestrovská oslava, přivítání Nového roku 2013
 Příjemné odpoledne strávené se psem, za doprovodu paní Havlínové
 Plnění individuálních plánů
 Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení – individuální
nákupy ve Smečně, využívání veřejně dostupných služeb
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Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY “
 Felinoterapie
 3. 12. 2013 od 14h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Historická místa blízko nás
 9. 12. 2013 od 14h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Vánoční povídání
 17. 12. 2013 od 14h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Advent
 5. 12. 2013 - Mikulášská besídka
 10. 12. 2013 od 13h. - Zdobení vánočního stromečku
 16. 12. 2013 od 13h. – Vánoční jarmark
 18. 12. 2013 od 13:30h. – Vánoční besídka ZŠ Smečno
 20. 12. 2013 od 13h. – Předání sponzorského daru OS 9životů

Naše akce v listopadu
Listopadové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
V sobotu 16.11. 2013 slavilo obchodní centrum OÁZA výročí- 5 let od jeho
otevření
Nabídka na plakátech nás lákala na bohatý program. Po obědě jsme se tedy
vydali procházkou přes les ze Hřebče do Kladna. Venku bylo krásné počasí,
sluníčko svítilo a cesta nám rychle uběhla. Než začal program, oběhli jsme pár
krámků, kde jsme nakoupili drobnosti k VÁNOCŮM pro naše blízké, nějaké
občerstvení pro nás a pak již jen čekali na pohádkového prince Jana Čenského,
který celé odpoledne uváděl. Dočkali jsme se skupiny MAXIM TURBULENC
,kouzelníka , M . Bagárové ze Superstar a mnoha dalších. Někteří z nás si i
zatančili. A pak procházkou zpět domů na dobrou večeři a do hajan ...
Za uživatele Hřebče sepsala P.Stiborová
VÁNOČNÍ KUŽELKOVÝ TURNAJ V ROKYCANECH
Sešel se rok s rokem a zase přišel čas kuželkového turnaje v Rokycanech. Naše
účast byla již 4 v pořadí. Letošní odhodlání bylo po předešlém výkonu opravdu
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obrovské. Přece jen loňské třetí místo bylo opravdu výborné. Letos zase opět
soutěžilo stejné družstvo, ale bohužel bez umístění. Zklamání to bylo, to musím
přiznat. Tak naše umístění nebylo nejhorší, ale tak 5 místo z 8, no nevím řekněte
sami. Ale tak náladu nám zvedl úžasný dort, diplomy a hliněné kuželky. Víte,
poprvé jsem měla příležitost si to sama vyzkoušet, protože radit, koukat a
kibicovat je sice hezké, ale musíte vědět, co to obnáší. A věřte nebo ne není to
zrovna lehké. Tak snad příští rok se polepšíme.
Vypracovala: Vlčková L. za chb 1 a 3 ve Slaném
Korunovační klenoty
11.11. jsme se vydali do Prahy do nákupního centra Šestka lákala nás sem
výstava replik Korunovačních klenotů a také skutečnost, že jsme zde ještě nikdy
nebyli. Po příjezdu jsme se nejdříve naobědvali ve velmi pěkném prostředí, kdy
obrovskými výlohami můžete sledovat přistávání letadel na letiště V. Havla. No a
poté již na nás čekala, prohlídka výstavy ta byla uspořádána, tak že musíte projít
celý nákupní centrum, to se nám ovšem velmi líbilo. Nejvíce nás zaujal popravčí
meč, který nám sliboval splněné přání a potom samotné klenoty i když šlo pouze
o napodobeniny, byly překrásné. Na závěr jsme si nakoupili ještě dárečky, které
si necháme již pod stromeček a vylezli jsme na střechu a dalekohledem který je,
zde k dispozici jsme sledovali letadla. Výlet se nám moc líbil a teď už jen čekáme,
zda nám meč splní naše přání.
za uživatele CHB 1 sepsala S. Karchňáková a Z.Hercegová

Listopadové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Vánoční kuželkový turnaj
Nedávno náš Domov obdržel pozvánku od Domova „Zvíkovecká kytička“ na
XXIII. Vánoční kuželkový turnaj. Pozvání jsme přijali a 15. listopadu 2013 se šest
uživatelů vypravilo do Rokycan reprezentovat naše zařízení. Pořadatelé nás
mile přivítali a posléze se přistoupilo k samotnému soutěžení. Tato akce byla pro
soutěžící velmi příjemná, protože se zde setkali se svými kamarády. Naše
družstvo se umístilo na osmém místě. Následně se přistoupilo k předávání
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odměn –diplomů a medailí. A co na závěr? Těšíme se na další pozvání. Největším
motivem pro nás bude se umístit na místě nejvyšším a získat nějaký pohár. Tak
uvidíme…..
za poskytovanou službu
Domov pro osoby se zdravotním postižením

Listopadové akce za službu „DOMOV PRO SENIORY
Tradiční vánoční prodejní výstava na krajském úřadě
Předvánoční atmosféra zavládla na Krajském úřadě Středočeského kraje.
Poskytovatelé sociálních služeb spolu s krajem uspořádali tradiční vánoční
prodejní výstavu, na kterou zavítaly stovky návštěvníků. Nabízené výrobky jsou
od klientů sociálních služeb, kteří za získané peníze nakoupí materiály pro další
výtvory. Vyrábí adventní věnce, ozdoby, svícny, keramické předměty, cukrářské
produkty i slané pečivo. Naše organizace samozřejmě nesměla na této akci
chybět. První prodejní vánoční výstava se v budově úřadu konala před deseti
lety, kdy výrobky svých klientů vystavovaly příspěvkové organizace kraje. Od
roku 2004 jsou na výstavy zvány i nestátní neziskové organizace.
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Výročí
Jelínková Blažena – 85let
John Oldřich – 77let
Král Zdeněk – 56let
Králová Anna – 69let
Lišková Miloslava – 90let
Majerová Eva – 75let
Pražáková Dagmar – 83let
Převrátilová Marie – 84let
MUDr. Sekerová Helena – 89let
Schořálek Jiří – 67let
Svoboda Vladimír – 65let
Štýbr František – 72let
Vašírovská Eva – 86let
Vernerová Anna – 88let
Klein Jiří – 62let
Klenerová Eva – 61let
Linhartová Věra – 41let
Nesvorná Bohumila – 58let
Straňáková Gabriela – 67let
Šiftová Marie – 54let
Šimonová Jana – 50let
Heřmánková Dagmar – 54let
Hofmanová Jiřina – 62let
Kovaříková Marie – 63let
DOMOV POD LIPAMI
Blahopřejeme klientům k životnímu jubileu!!!!!!
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Blíží se čas vánočních svátků a vstupu do nového roku 2014.
Domov Pod Lipami Smečno chce svým vánočním přáním
přispět k radostnému prožití svátečních dnů.
Z celého srdce Vám přejeme, aby tento sváteční čas byl
naplněn klidem, radostí a pohodou.
RADOSTNÉ PROŽITÍ VÁNOC A ROK NAPLNĚNÝ POHODOU,
ZDRAVÍM A RADOSTÍ ZE ŽIVOTA
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