Domov Pod Lipami Smeč
Smečno
poskytovatel sociálních služeb
Číslo 37.

květen 2013

Zámecké listy

Květen
Květen nebo také máj je pátý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má
31 dní.
Už od 13. století je měsíc květen spojen s lidovými oslavami, např. stavění máje
nebo pálení čarodějnic, je považován za měsíc lásky.
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1. května je mezinárodní svátek práce a druhou květnovou neděli se slaví svátek
matek.
Měsíc květen začíná stejný den v týdnu jako leden příštího roku. Žádný jiný
měsíc v běžném roce nezačíná stejným dnem v týdnu jako květen.
Slovo květen pochází od slova od slova kvést (rostliny kvetou), původně máj.
Slovo květen se poprvé objevilo v Jungmannově překladu Ataly z roku 1805 jako
poetismus a překlad za fr. lune de fleurs, ale rychle se vžilo. Na Jungmanna
zřejmě působilo polské slovo kwiecień ("duben").
Pranostiky pro měsíc květen
Sníh v máji - hodně trávy.
Studený máj - v stodole ráj.
Suchý březen, chladný máj - bude humno jako ráj.
Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.
Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy.
V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.
Mokrý máj - v stodole ráj.
Mokrý máj - chleba hoj.
Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček.
Májová kapka platí dukát.
V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.
Na mokrý květen přichází suchý červen.
Deštivý květen - žíznivý říjen.
V květnu vrtel dešťa - hrstka bláta.
Májová voda vypije víno.
Večerní rosy v máji hodně sena dají.
Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Suchý květen - mokrý červen.
Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
V máji hřímoty nedělají trampoty.
Když se v máji blýská, sedlák si výská.
V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá.
Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.
Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí; ale o svatém Jáně ani za vodu
džbáně.
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Plánované akce na měsíc květen
Seznam akcí za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
 Výlet do OÁZY - nákupy
 Husitské slavnosti
 Výlet do Prahy
 Otevření nového bytu v Přelíci

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“
 Výlet do Prahy, návštěva divadla Hybernia,
 Shlédnutí muzikálu : „Kapka medu pro Verunku“
 Výlet do Prahy, dostihový závod v Chuchli
 Výlet do Slaného, návštěva bazénu
 Výlet do Slaného spojen s nákupy a posezením v cukrárně, kavárně, apod.
 Příjemně strávené odpoledne se psem za doprovodu pí. Havlínové
 Návštěva „Sociálně terapeutické dílny“ – Zahrada Kladno
 Rekreace – Jesenice u Rakovníka
 Jarní posezení s hudbou v zámecké zahradě – „Den matek“
 Plnění Individuálních plánů
 Oslava svátků a narozenin
 Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení – individuální
nákupy ve Smečně
 Příjemně strávené odpoledne při grilování, opékání špekáčků
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Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY a DENNÍ STACIONÁŘ PRO
SENIORY““
 Felinoterapie
 9. 5. 2013 od 9:30h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Lázně Bohdaneč
 15. 5. 2013 od 9:30h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Krkonoše
 22. 5. 2013 od 9:30h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Slavné osoby - ženy
 CANISTERAPIE- s paní Ladou Mojžíšovou a fenkou Besinkou
 21. 5. 2013 6.Kolešovický víceboj

Naše akce v dubnu
Dubnové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Duben - měsíc oslav a začátek práce na naší zahrádce
Měsíc duben nám přeje na oslavy svátků a narozenin. V našem chráněném
bydlení máme 3 klienty s krásným jménem „ JIŘÍ.“ Oslava svátku se letos
opravdu povedla. Počasí přálo, tak jsme toho využili a uskutečnili oslavu na
zahrádce. Přípravu chlebíčků si vzaly na starost pí. Stiborová, pí.Kudrnová .
Společnými silami s našimi klientkami připravily parádní oslavu nejen pro
oslavence, ale i pro ostatní klienty. Den se opravdu vydařil. Dva dny před touto
událostí slavil narozeniny J. Herynk. Nechyběl oříškový dort. Přání p.Jirky.
K našemu bydlení patří i prostorná zahrada. Zde již několikátý rok pěstujeme
zeleninu. Počasí se umoudřilo, tak již začínáme s přípravou pro setí. Odpoledne
nám při této činnosti utíká. Klienti se při práci střídají. Ne vždy je chuť do práce,
ale děláme si to postupně a podle volného času. Jaro patří k našemu oblíbenému
období.
Zcela využíváme již zmiňované zahrádky, kterou využíváme
k volnočasovým aktivitám.
Za CHB Hřebeč Míčková
Měsíc duben by měl být již trošku teplotně příjemným měsícem, leč letošní, byl
na krásné dni velmi skoupý. Jeho začátkem jsme oslavili svátek slečny Ivanky,
která měla velkou radost ze svých dárků. Teprve konec měsíce nám všem ukázal
svou přívětivější teplou tvář. Jedno příjemné pondělí jsme tedy vyrazili na
Kladno, do námi oblíbeného nákupního centra Oáza. Po nezbytném nákupu
drobností za ušetřené kapesné jsme společně poobědvali v místní restauraci.
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Pak jsme již spěchali na autobus, který nás dovezl téměř až domů. Krátkou
procházkou jsme se dostali do svého cíle. Už přemýšlíme, kam vyrazíme příště,
počasí se snad konečně umoudří a bude se tak lépe cestovat.
Vlčková L. - CHB 3
Oslava narozenin
Tento měsíc oslavila slečna Jaroslava Šolcová své 68 narozeniny. Její životní
vitalita je úžasná. Slečna ještě pracuje, účastní se všech akcí a plně se zapojuje do
domácích prací. Oslava proběhla v kruhu bytu, kdy byl doma upečen ovocný dort
a předán dárek, který si slečna přála.

Dubnové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Koněpruské jeskyně aneb krása v Českém krasu

Ve čtvrtek 25. dubna 2013 se šest uživatelů vypravilo do obce Koněprusy
se záměrem navštívit jeskyně.Motivempro naplánování tohoto výletu byla
reportáž z pořadu „Toulavá kamera.“ Koněpruské jeskyně se nachází v okolí
Berouna. Prohlídka trvala jednu hodinu. Byla velmi zajímavá, neboť průvodce
podával velmi zřetelný a srozumitelný výklad. Všem zúčastněným se velice líbila.
Na závěr si uživatelé zakoupili suvenýr, aby jim vydařený výlet připomínal.
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Výlet byl završen výborným obědem a pohárem v příjemné restauraci.
za poskytovanou službu
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Dubnové akce za službu „DOMOV PRO SENIORY“
Čarodějnice
V úterý 30.5.2013 se u nás slétly čarodějnice, lépe řečeno jedna čarodějnice,
kterou jsme společně vyrobili u nás v domově. Čarodějnice jsou dnem, kdy se
slaví příchod jara. Lidé se v noci z 30. dubna na 1. května scházejí u ohňů, kde
zpívají a vzývají jarní čas spojený se znovuzrozením přírody a jejím
obhospodařováním. I my jsme u nás v domově uspořádali akci na oslavu
příchodu tolik vytouženého letošního jara. Počasí se nám vydařilo, neboť
tentokrát v porovnání s minulými lety nebyla tropická tepla a místo sluníčka nás
ohřívalo teplo sálajícího ohýnku. Opékaly se buřty, popíjelo k tomu pivo nebo
limonáda a všude kolem vládla dobrá, pohodová nálada. Všichni jsme si užívali
běžně přehlédnutelných maličkostí jako je vůně čerstvě zapáleného dřeva,
opékaných buřtů a rozpučené jarní přírody. Bylo to moc příjemné posezení a
všichni jsme se již dozajista naladili na nadcházející jarní období.
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Hospodaření Domova Pod Lipami Smečno v roce 2012

Hospodaření Domova Pod Lipami Smečno bylo v roce 2012 vyrovnané, i
díky dofinancování zřizovatelem a zapojení čerpání rezervního fondu. Dotace od
MPSV byla oproti roku 2011 nižší o 13% a vyčerpána v souladu s rozhodnutím o
poskytnutí dotace. Naopak příspěvek zřizovatele byl v meziročním srovnání
vyšší.
V roce 2012 byla rovněž dokončena rekonstrukce části objektu, kde byla zřízena
nová služba Týdenní stacionář, která nejen přispěje ke zlepšení poskytování
sociálních služeb v regionu, ale také ke snížení nákladů na službu Denní
stacionář a celkové vyšší efektivitě provozu objektu. Z provedených investic je
vyjma výše uvedeného vybudování týdenního stacionáře třeba zmínit vybavení
nábytkem denního i týdenního stacionáře, malování a pořízení nového
elektrického žehliče v provozu prádelny.
Pro rok 2013 není možné počítat s výraznou změnou v hospodaření organizace.
S ohledem na zvýšení hranice DPH, rostoucími cenami potravin, pohonných
hmot a energií bylo již k 1.1.2013 přistoupeno k navýšení úhrad za pobyt ve
službách domova pro osoby se zdravotním postižením a domova pro seniory.
Prostoru pro další opatření není mnoho, jedná se především o neustálé
sledování jednotlivých položek nákladů a jejich případná optimalizace. Lze tedy
očekávat obdobně obtížný rok vzhledem k příjmům a výdajům, jako v roce
hodnoceném.
Na rok 2013 jsou opět naplánovány investice, které by přinesly úspory za
spotřebované energie a nižší náklady provozu kuchyně, organizace na ně však
vlastní prostředky nemá, je tedy otázkou, zda se podaří získat peníze od
zřizovatele.
I přes napjatý rozpočet se budeme nadále snažit vylepšovat prostředí pro naše
obyvatele, aby se cítili stále komfortněji a vždy příjemně. K tomu nám
dopomáhají i finanční prostředky získané od příbuzných obyvatel a jiných dárců.
Všem tímto velmi děkujeme za poskytnuté dary v roce 2012 a prvního čtvrtletí
2013.
Ing. Vít Fiala
ekonom
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Výročí
Enická Květoslava – 65let
Gregor Josef – 64let
Hotový Bohumír – 63let
Král Ludvík – 83let
Kunová Marie – 85let
Kutilová Helena – 88let
Moravcová Zdeňka – 89let
Najmanová Antonie – 94let
Nepovolná Vlasta – 93let
Opltová Božena – 58let
Pokorná Dagmar – 90let
Poláčková Helena – 87let
MUDr. Soukupová Vladuška – 83let
Czinkotský Michal – 70let
Čiháková Lenka – 49let
Justová Miloslava – 56let
Moravcová Jana – 58let
DOMOV POD LIPAMI
Blahopřejeme klientům k životnímu jubileu!!!!!!
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