Domov Pod Lipami Smeč
Smečno
poskytovatel sociálních služeb
Číslo 45.

leden 2014

Zámecké listy

Tři Králové
Věřilo se, že Tři Králové byli mudrcové, kteří přišli z východních zemí,
když na nebi uviděli zářivou kometu, tedy neobyčejnou hvězdu se zářícím
ohonem. Vánoční hvězda zvěstovala lidem Ježíškovo narození. Nejstaršímu se
říká Kašpar, ten přináší zlato, za ním přichází Melichar a daruje Ježíškovi
kadidlo, které když se zapálí, vydává zvláštní vůni. Poslední v řadě je Baltazar s
černou tváří. Ten nese jako dárek vzácnou vonnou mast myrhu. Na jejich počest
se 6.ledna slaví svátek.
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Ten den chodili od domu k domu
koledníci převlečení za tři krále. Mívali bílé
košile a papírové koruny ozdobené zlatými
křížky, zpívali, kadidlem vykuřovali stavení
proti nečistým silám a kropili svěcenou
vodou. Nakonec napsali na dveře svěcenou
křídou datum a písmena K+M+B. Takový
dům byl pak chráněn proti nemocem a
pohromám po celý další rok. Poté koledníci
popřáli hospodáři a hospodyni šťastný nový
rok a za odměnu dostali výslužku a někdy i
peníze.

Plánované akce na měsíc leden

Seznam akcí za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
 Výlet na výstavu J. Lady – Praha
 Výlety spojené s drobnými nákupy
 Vycházky a cvičení pod vedením zdr. sestry pí. Skorkovské
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Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“
 1. 2014 - Přivítání Nového roku, ohňostroj
 13. 1. 2014 - Návštěva „Sociálně terapeutické dílny“ – Zahrada Kladno
 27. 1. 2014 - Návštěva „Sociálně terapeutické dílny“ – Zahrada Kladno
 Výlet do Slaného spojen s návštěvou divadla dle nabídky programu
 Výlet do Slaného, návštěva plaveckého bazénu
 Lednová diskotéka
 Maškarní karneval
 Vycházky po okolí, zimní radovánky
 Oslava svátků a narozenin
 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

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY “
 Felinoterapie
 7. 1. 2014 od 14h. 2p. NP –
CESTOMÁNIE- Masopust
 14. 1. 2014 od 14h. 2p. NP –
CESTOMÁNIE- Děti slavných
 21. 1. 2014 od 14h. 2p. NP –
CESTOMÁNIE- Řecko
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Naše akce v prosinci
Prosincové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“

Vánoční svátky v Přelíci
Vánoční svátky jsme strávili společně v našem chráněném bydlení velmi
spokojeně. Těšili jsme se na příchod Štědrého dne a navazujících svátků. Užívali
jsme si atmosféru adventního času výzdobou domu, pečením cukroví a těšili se
z vánoční atmosféry. Vyzdobili jsme si rovnou dva stromečky jeden v jídelně a
jeden v patře v obývací místnosti. Pod vánočním stromkem jsme si našli spoustu
dárků, které jsme si přály. V našem novém bydlení byli vánoční svátky velmi
příjemné a hezké.
Klienti CHB Přelíc p.Zbyněk, p.Honza, p.Pavel, sl.Božena, p.Sláva, sl.Božena

Výlet Praha – vánoční trhy
V pátek odpoledne jsme se vydali do Prahy. Naším cílem bylo vidět
ozdobený vánoční strom na Staroměstském náměstí. Cesta autobusem proběhla
velmi poklidně. Atmosféra v Praze pěkná. Již loni jsme tam ve stejnou dobu byli
taky, stává se to pro nás tradicí. Překvapila nás malá návštěva, ale nám to spíše
vyhovovalo. Největší zážitek – betlém, klienti si pohladili i oslíka. Naše kroky nás
pak zavedli na Havelské náměstí, kde jsme roztleskali čarodějnice a pokračovali
do „Palládia.“ Zde jsme se zahřáli teplou kávou a metrem jsme dorazili na
Hradčany. Prohlídkou Pražského hradu jsme náš výlet zakončili. Všichni se těšili
na večeři a pohodlí domova.
Za CB Hřebeč Stiborová
Staroměstské náměstí
4. prosince jsme se vydali na Staroměstské náměstí podívat se na vánoční
strom, trhy a nasát atmosféru vánoc. Bylo to nádherné, prošli jsme Staroměstské
náměstí, tady jsme si dali klobásku a horké jablko, u jesliček nakrmili zvířátkaoslíka a ovečky, poté jsme prošli Karlův most, Kampu a na závěr jsme tramvají
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dojeli do Šáreckého údolí, kde bylo opět malé občerstvení a poté již domů,
připravit se na druhý den, kdy nám Mikuláš přinesl dobroty, a my věnovali tento
den pečení cukroví. Celý adventní čas celá naše domácnost velmi prožívá a
užíváme si jej, vyrábíme adventní věnce, vyzdobíme celý byt, stromeček je u nás
vždy živý a na Štědrovečerní tabuli nikdy nesmí chybět tradiční rybí polévka,
kapr a salát, také hodně dárečků. Vánoce jsou pro nás nejkrásnější období v roce.
Za CHB 1 Světla, Zuzka, Jana, Olga a Simona

Prosinec
Měsíc prosinec se celý nesl ve znamení vánoc, klientky se těšily na dárky.
Již z kraje měsíce jsme si společně vytvořily seznam, co by si která přála a tajně
doufaly, že nám budou stačit korunky na naše někdy až ne laciná přání.
Společnými silami jsme se pustily do pečení a zdobení cukroví, vánočního úklidu
celého bytu a pak už jen počítaly dny, kdy ten krásný den nastane.

20. prosince nás navštívila p. starostka v doprovodu pana ředitele a přinesla
nám jako každý rok balíčky s dobrotami a přáním krásných vánoc a zdraví do
příštího roku. Štědrého dne jsme se přeci jen dočkaly, od rána jsme sledovaly
pohádky, povídaly si u kávy, zbývalo nám jen osmažit řízky, připravit chlebíčky
a nazdobit slavnostní tabuli, protože salát, vánočku a polévku jsme si připravily
předešlého dne. Okolo 14 hodiny nás přišel navštívit p. ředitel s přáním hezkých
vánoc, chvíli s námi poseděl, popovídal si a potom už nám nastal ten očekávaný
okamžik, usednout k slavnostní večeři, kterou jsme zakončily přípitkem a vrhly
jsme se na rozbalování dárků, které se pod stromek pomalu nevešly, co jich
bylo.Všechny jsme se dočkaly všeho, co jsme si přály a společně s dárky jsme
každá odešla do svého pokoje a začala se těšit na vánoce příští………….
Chráněné bydlení Slaný
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Divadlo Lampion - Pohádka o hloupé žábě
Hrají: klienti Zahrada Kladno
18. prosince jsme jeli na představení do divadla Lampion v Kladně. Klienti
Zahrady Kladno nacvičili hudební pohádku se souborem Taška o.s s názvem pohádka o hloupé žábě. Představení bylo vtipné a netradičně vymyšleno. Hrálo
se, zpívalo, převlékalo do kostýmů a masek a na závěr i tančilo. Zazněly také
vánoční koledy, které v podání klientů Zahrady doprovázeli muzikanti na
hubeních nástrojích.
Setkali jsme se spousty známými kamarády,
měli jsme dobrou náladu a příjemně jsme se
pobavili. Zbyněk nafotil pár zajímavých
záběrů. Tady je ukázka některých z nich.

Prosincové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
FESTIVAL - „Nesem Vám Vánoce“
V Praze dne 12. prosince 2013 již po sedmé
pokračoval v CasaGelmiFestival „Nesem Vám Vánoce.“
Festival je určen pro osoby se zdravotním postižením,
kteří využívají sociální službu ze středočeského kraje.
Pozvání jsme přijali, neboť jsme chtěli naplnit program
svým hudebním, pěveckým a tanečním vystoupením.
Festivalem provázel Jakub Kotek. Všem účastníkům se tento den velice líbil,
protože se nesl ve vánočním duchu.
za poskytovanou službu –Domov pro osoby se zdravotním postižením
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Prosincové akce za službu „DOMOV PRO SENIORY
Felinoterapie – předání sponzorského daru
V pátek 20. 12. 2013 si přijelo občanské sdružení v čele s paní Alenou
Novákovou převzít sponzorský dar od Domova Pod Lipami Smečno.
Zaměstnanci a obyvatelé domova mezi sebou udělali sbírku a vybrané peníze
předali paní Novákové. Paní Nováková jezdí pravidelně do domova se svými
kočkami provádět felinoterapii, která je u klientů velmi oblíbená. Letos pro nás
paní Nováková připravila překvapení v podobě živé hudby a vánočních balíčků
pro naše klienty. ¨
PODĚKOVÁNÍ
Všem klientům a zaměstnancům DPS děkujeme za podporu Sbírky pro
terapeutické kočky a psy. Vybraná částka 2700,- Kč byla předána Občanskému
Sdružení 9 životů v čele s paní Novákovou, na akci 20. 12. 2013.
Vedení Domova

Mikulášská besídka
Ve čtvrtek 5. 12. 2013 bylo v Domově pro seniory již od rána pěkně veselo. Hned
při snídani navštívili obyvatele Mikuláš s andělem a samozřejmě nesměli chybět
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ani čerti. Po krátkém čertím rejdění dostali obyvatelé od Mikuláše s andělem
balíček plný dobrot. Odpoledne akce pokračovala s hudbou a občerstvením.

Předvánoční besídka ZŠ Smečno
Slavnostní atmosféru navodila v domově pro seniory předvánoční besídka dětí
ze ZŠ Smečno. Děti upoutaly publikum zastoupené uživateli domova zpěvem
koled. Vystoupení se velice líbilo nejen klientům, ale i zaměstnancům DPL a
proto se všichni těšíme na další setkání.
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Výročí
Balounová Vilma – 84let
Čečrle Josef – 74let
Doubravská Hana – 88let
Dubová Marie – 76let
Hamzová Helena – 85let
Chvalová Jiřina – 93let
Levá Blažena – 86let
Lorenc Karel – 78let
Mansfeldová Antonie – 81let
Mrázková Marie – 86let
Poláček Richard – 72let
Táborská Valérie – 77let
Velan Bohuslav – 76let
Blažek Milan – 67let
Černý Jaroslav – 49let
Kadlecová Miloslava – 66let
Márová Iveta – 41let
Musilová Alžběta – 75let
Musilová Libuše – 48let
Bešenei Zdislav – 63let
Tokárová Alžběta – 63let
DOMOV POD LIPAMI
Blahopřejeme klientům k životnímu jubileu!!!!!!
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