Domov Pod Lipami Smeč
Smečno
poskytovatel sociálních služeb
Číslo 42.

říjen 2013

Zámecké listy

Říjen
je desátým měsícem roku podle Gregoriánského kalendáře a má 31 dní.
Jeho české jméno je odvozeno od jelení říje. Latinský název October znamená
osmý měsíc a je odvozen z římského kalendáře, podle nějž rok začínal březnem.
Slunce je začátkem října ve znamení vah a přechází do znamení štíra.
V tomto měsíci pokračuje ve střední Evropě podzimní sklizeň a v českých zemích
se tradičně slaví posvícení.
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Pranostiky pro měsíc říjen
Teplý říjen - studený listopad.
Teplý říjen - studený únor.
Když Měsíc v pěkném a jasném čase se obnovuje, tedy jesť k doufání pěkné
vinobraní.
Čistý nový Měsíc v říjnu slibuje pěknou vinnou žeň.
Teplé září - říjen se mračí.
Září víno vaří, a co nedovaří, říjen dopeče.
Září víno vaří, říjen mačká hrozen.
Září víno vaří, říjen víno pijem.
Po teplém září zle se říjen tváří.
Touží-li září po roce, bude v říjnu bláta po ose.
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.
Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko do sněhu.
Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.
Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá.
Říjen když blýská, zima plíská.
Kolik dní v říjnu uplyne do prvého deště, po tolik dnů bude i v zimě pršeti.
V říjnu mnoho deštů, v prosinci mnoho větrů.
Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.
Studený říjen - zelený leden.
Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude.
V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý.
Mrazy v říjnu - hezky v lednu; krásný říjen - studený leden.

2

Plánované akce na měsíc říjen
Seznam akcí za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
 Výlet do Mělníka
 ZOO Zájezd
 Nákupy za kapesné – Slaný, Kladno

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“
 Výlet do Slaného spojen s nákupy, návštěvou cukrárny, kavárny,
restaurace, apod.
 Výlet do Slaného spojen s návštěvou bazénu
 Výlet do Kladna spojen s návštěvou „Medvědária“
 Výlet do Kladna spojen s návštěvou nákupního centra – „Oáza“
 Výlet do Slaného, návštěva „Solné jeskyně“
 Rekreace –Lázně Mšené
 Příjemné odpoledne strávené se psem, za doprovodu paní Havlínové
 Příjemně strávené odpoledne při grilování, opékání špekáčků
 Maškarní ples
 Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení – individuální
nákupy ve Smečně, využívání veřejně dostupných služeb

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY “
 Felinoterapie
 1. 10. 2013 od 14h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Kanárské ostrovy
 8. 10. 2013 od 14h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Řecko
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 15. 10. 2013 od 14h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Španělsko
 7. 10. 2013 od 10h. Slavnostní otevření nového kiosku a kavárny
 7. 10. 2013 od 13h. jídelna NP – Symfonické kvarteto
 9. 10. 2013 od 9h. – „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“

Naše akce v září
Zářijové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Zářijové rožnění UHERSKÉHO BÝKA ve Slaném
14 září již počtvrté pro nás proběhla tato akce na náměstí ve Slaném. Ráno
sice nevypadalo na vydařený den, který bude plný sluníčka, ale i tak se šlo.
Procházka náměstím, kontrola stánků a občerstvení. V průběhu dne, zde
probíhala na jednom podiu soutěž v lezení a na druhém se odehrával kulturní
program. Dopoledne nám uteklo a tak přišel čas oběda. Posilnění nemělo chybu
Savojský řízek s hranolkami a oblohou, vše zalito dobrou malinovkou, kdo by
odolal. Návrat na náměstí byl za sluníčka, které se v náš prospěch rozhodlo
zpříjemnit nám odpoledne. Odpolední program začal ukázkou břišních tanců.
Úžasné kostýmy a ty pohyby, kdo by si nepřál tohle umět. Po malé pouze
následovala pohádka o Kašpárkovi, kterou zahrálo slánské divadlo. Bylo jedno
jestli, je vám 5 nebo 60. Pohádka byla úžasná a věřte nebo ne vše dobře dopadlo.
A tak se těšíme na příští rok.
Za CHB 3 Vlčková Lenka

Sportovní odpoledne – soutěž dobrovolných hasičů
V sobotu dopoledne jsme se vydali na hřiště ve Hřebči. Konala se zde soutěž
dobrovolných hasičů. Sjeli se hasičské sbory z celého okolí. Počasí přálo, bylo se
na co dívat. Hasiči názorně předvedli své dovednosti. Po skončení soutěže jsme
měli možnost si hasičskou techniku prohlídnout z blízka. Konala se i soutěž pro
přítomné návštěvníky, ale toho se z nás nikdo nezúčastnil. Zato jsme ochutnali
výborné domácí klobásy. Odpoledne se velmi vydařilo. Využili jsme ještě
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poslední záchvěvy hezkého počasí. Domů jsme došli plný dojmů, překvapilo nás,
jak odpoledne může tak rychle uběhnout. Již se těšíme na říjen, to se chystáme
na výlet do nedalekého Buštěhradu, kde navštívíme zámek a jistě to spojíme i
s občerstvením.
Za CHB Hřebeč Míčková

Zářijové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Diskotéka – Rozloučení s létem, 18. září 2013

Ve středu v prostorách zámeckého sálu Domov Pod Lipami zorganizoval
„Diskotéku, aneb „Rozloučení s létem.“ Nejen, že této akce se zúčastnili zájemci
z DPL Smečno, ale také pozvání přijali „přátelé“ i z jiných domovů. Programem
provázel oblíbený diskžokej pan Václav Rudovský z občanského sdružení
„Taška“, který to dokázal velmi rozpohybovat. Všichni taktéž ocenili, že se mohli
podílet na programu, do kterého byly zařazeny oblíbené písně dle přání
zúčastněných osob.
Za poskytovanou službu
Domov pro osoby se zdravotním postižením
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Zářijové akce za službu „DOMOV PRO SENIORY
Napsali o nás:
Senioři z Kolešovic bojovali na olympiádě
Smečno – Již čtvrtý ročník Olympiády pro seniory se uskutečnil čtvrtého září
ve Smečně. Tuto olympiádu pečlivě připravil místní domov seniorů. Kolešovický
domov seniorů reprezentovali tři účastníci: Marie Hálová, Josef Heller, Oldřich
Trefil. Soutěžilo se v deseti disciplínách. Dvě z nich obsadili naši účastníci
prvními místy. Oldřich Trefil získal první místo v hodu na čarodějnici. Josef
Heller obsadil první místo ve hře kuželky. Počasí přálo a mezi účastníky i
hostiteli vládla pohoda a dobrá nálada. Pro zpestření programu olympiády
vyhrával na harmoniku pan Kopecký. Orientální břišní tance předváděla paní
Altmanová. Naši soutěžící měli velkou radost z úspěchu. Rozhodli se více
trénovat na další olympiádu, zejména pak v disciplíně lov na medvěda. Tuto
disciplínu totiž vyhrálo družstvo domácích seniorů. Zřejmě proto, že medvěd byl
místními obyvateli již ochočen a nechal se tak snadněji ulovit. Gratulujeme
vítězům. Děkujeme všem organizátorům za pečlivě připravenou olympiádu a
těšíme se na další setkání.
Za Domov seniorů Kolešovice
Jitka Suchomelová

6

Výročí
Balášová Ludmila – 83let
Fraj Josef – 78let
Ružarovský Karol – 87let
Černá Martina – 39let
Schutzner Petr – 61let
Sikorová Lada – 44let
Šimková Anna - 64let
Šornová Ivana – 48let
Šugarová Kristina – 51let
DOMOV POD LIPAMI
Blahopřejeme klientům k životnímu jubileu!!!!!!
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