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Zámecké listy

Listopad
Listopad je jedenáctý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má 30 dní.
Název je odvozen od padání listí, které je v tuto roční dobu ve středoevropských
přírodních podmínkách typické. V římském kalendáři byl listopad devátým
měsícem (proto se jmenuje v jiných jazycích november, podle novem = devět). V
roce 153 př. n. l. byly přidány ještě další dva měsíce. V církevním kalendáři,
podle toho, na který den připadá Štědrý den, advent začíná poslední neděli v
listopadu nebo první neděli prosince.
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Pranostiky pro měsíc listopad
Teplý říjen - studený listopad.
V listopadu hřmí - sedlák vesnou sní.
Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.
Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.
Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři.
Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu.
Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.
Studený listopad - zelený leden.
Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje.
Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima.
V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody.
Jaké povětří jest v listopadu, takové má býti měsíce března roku budoucího.
Jaký listopad, takový březen.
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Plánované akce na měsíc listopad
Seznam akcí za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
 Hřebeč – posvícení
 Vlastivědné muzeum – Kladno
 Výstava Korunovačních klenotů – nákupní centrum Šestka Praha
 14.11. - turnaj v kuželkách Rokycany
 Nákupy vánočních dárků, nákupy za kapesné-Slaný, Kladno, Praha
 Podzimní posezení u vyšívání

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“
 Výlet do Slaného spojen s nákupy, návštěvou cukrárny, kavárny,
restaurace, apod.
 Výlet do Kladna spojen s návštěvou nákupního centra – „Oáza“
 Oslava svátků a narozenin
 Příjemné odpoledne strávené se psem, za doprovodu paní Havlínové
 Výlet do okolních měst, návštěva kadeřnického salónu
 návštěva divadla dle nabídky programu
 Hallowenská diskotéka
 příprava na advent zaměřena na estetickou výzdobu oddělení, pečení
cukroví
 Plnění individuálních plánů
 Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení – individuální
nákupy ve Smečně, využívání veřejně dostupných služeb

3

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY “
 Felinoterapie
 4. 11. 2013 od 14h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Osobnosti
 18. 11. 2013 od 14h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Zajímavosti
 25. 11. 2013 od 14h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Povídání o – Co jíme?
 27. 11. 2013 Vánoční výstavu prací uživatelů sociálních služeb, která se
bude konat v budově Krajského úřadu Středočeského

Naše akce v říjnu
Říjnové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Říjen
V měsíci říjen jsme měli spoustu aktivit. Jednou z nich byla pozvánka na
podzimní maškarní akci ze Zahrady Kladno. Čekala nás zábava s diskotékou a
prohlídkou nejrůznějších masek s podzimní tematikou. Setkali jsme se známými
kamarády, byla tady fajn zábava a taky dobrá nálada.

V říjnu jsme také chodili do přírody na procházky a sbírali podzimní plodiny,
z kterých vyrábíme různé podzimní dekorace.
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Navštívili sme také Kladno a kladenskou zámeckou zahradu prošli sme se po
městě a nakoupili pár drobností a suvenýrů.

Za CHB Přelíc sepsala L.Řepová
Naše akce v říjnu
Říjen je měsícem, který nám moc slunečných a teplých dnů nepřinese, ale přesto
můžeme na tomto měsíci najít i něco pozitivního. Pokud se člověk rozhlédne
kolem sebe, uvidí přírodu, která je zalitá barvami. A přestože je počasí
nepříznivé, objevil se den, který byl stvořený pro výlet.

Výlet vlakem do Roudnice nad Labem

Na vlakové nádraží ve Slaném jsme vyrazily s dobrou náladou, navíc počasí se
také umoudřilo a na cestu nám svítilo sluníčko. Dlouho jsme nečekaly a přijel
vlak, který nás odvezl do Kralup nad Vltavou.Toto město jsme si zběžně
prohlédly a jedna z klientek si zavzpomínala na výlet do Kralup, který dříve
podnikla se svojí sestrou. Dále se naše cesta ubírala rychlíkem do Roudnice nad
Labem. Z nádraží jsme se vydaly na nedaleké náměstíčko, kde bylo k vidění
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mnoho obchůdků, které lákaly k nahlédnutí. Po prohlídce obchůdkůsi klientky
přály navštívit cukrárnu, kde by si daly kávu a zákusek. Po odpočinku v cukrárně
jsme se vydaly zpět na vlakové nádraží, kde čekal vlak, který odveze výletníky
domů. Výlet vlakem udělal radost nejen klientkám ale i doprovodu a každý z nás
bude mít hezkou vzpomínku.
Za CHB Slaný Chvapilová

Říjnové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Sociálně terapeutická dílna

Dvakrát měsíčně někteří uživatelé dojíždějí do Sociálně terapeutické dílny, která
je zřízena Domovem Zahrada (poskytovatelem sociálních služeb v Kladně).
Smyslem těchto dílen (keramické, textilní, výtvarné a počítačové) je uživatelům
nabídnout takové aktivity a činnosti, které jsou pro ně přínosem. Velkým
kladem je, že v tomto prostředí uživatelé se setkávají s vrstevníky, kamarády a
dalšími novými lidmi. Pro uživatele pozitivem i změna prostředí. Tuto službu
využívají bezplatně.
Za poskytovanou službu
Domov pro osoby se zdravotním postižením

Říjnové akce za službu „DOMOV PRO SENIORY
Domov pro seniory otevřel nový kiosek a kavárnu
Z důvodu zkvalitnění služby i z podnětů našich klientů jsme se v Domově
pro seniory rozhodli přestěhovat stávající kiosek na vhodnější místo. K tomu
se zrodila myšlenka využít prostor v hale před novým kioskem a vytvořit zde
příjemné posezení, kavárnu pro klienty i jejich návštěvy. Nový nábytek byl
doplněn krásnými obrázky, retro hodinami, svícny a květinami. Kavárna nabízí
různé druhy káv, čajů, studených nápojů, dezertů a zákusků. Slavností otevření
nového kiosku a kavárny se uskutečnilo v pondělí dne 7. října 2013 za účasti
vedení organizace, klientů a zaměstnanců.

6

Nová knihovna v Domově pro seniory
Knihovna není v našem zařízení žádnou novinkou a je našim klientům
k dispozici již delší dobu. Dosud se ale nacházela v ne tak vhodných prostorách
a to jsme se rozhodli změnit. Knihovna se přestěhovala do nově vymalovaných
prostor bývalé výtvarné dílny a musíme uznat, že se díky odvedené práci našich
zaměstnanců moc povedla. Nově budou pro naše klienty pořádána pravidelná
dopoledne s audioknihami a mluveným slovem.
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Výročí
Gutmanová Jaroslava – 64let
Janda František – 90let
Jilmová Anna – 90let
Juppa Miloslav – 81let
Kratochvíl Antonín – 76let
Suchánková Jana – 68let
Vejrážka Václav – 87let
Wienerová Dagmar 87let
Fousková Miroslava – 51let
Janebová Růžena – 61let
Kloboučníková Jiřina – 62let
Říhová Blanka – 72let
Šlesingrová Anna – 31let

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