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Zámecké listy

Září
Září je devátý měsíc gregoriánského kalendáře a má 30 dní. Kolem 23. září
začíná na severní polokouli podzim (podzimní rovnodennost). Staročeské
označení tohoto měsíce bylo zářuj nebo zářij, což znamená „za říje“; odvozování
od slunečního záření je pouze lidovou etymologií. Mnoho jazyků převzalo jeho
latinský název September (šlo o sedmý měsíc před reformou kalendáře).
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V září začíná období podzimní sklizně. Kromě ovoce a brambor dozrává také
vinná réva a chmel. Proto se v lidové tradici českých zemích odehrávají v tomto
měsíci tzv. sklizňové slavnosti - vinobraní, dočesná nebo pro jižní Čechy typická
konopická.
28. září je den sv. Václava. Dnes den státního svátku, do nedávné minulosti den,
kdy se v hornatých krajích sváděl dobytek z letních pastvin do vsí k přezimování.
V některých oblastech také končila roční služba čeledi a zároveň se uzavíraly
smlouvy s hospodáři na příští rok. Na Plzeňsku si čeleď ze svých řad volila
chudého krále a královnu, kteří pak se svými "dvořany" obcházeli ves a se
zpěvem prosili o dary (vejce, pečivo). Večer se pak v místní hospodě konala z
výslužky hostina.

Pranostiky pro měsíc září
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá.
Na dešti v září rolníků moc záleží.
Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava.
Zářijová slota - hrstka deště, fůra bláta.
Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.
Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů.
Bouřka v září - sníh v prosinci.
Bouřky v září - na jaře mnoho sněhu.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Teplé září - říjen se mračí.
Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče.
Babí léto - léto na odchodě.
Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose.
Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří.
Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.
Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí.
Září jezdí na strakaté kobyle.
Podzim na stakaté kobyle jezdí.
Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu.
Září, na léto jde stáří.
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Plánované akce na měsíc září
Seznam akcí za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
 Nákupy v nákupních centrech, kavárny, cukrárny
 Dny Kladna
 Škobrťák – Zavidov
 ZOO Praha - parník
 Výlet na Čabárnu
 Plnění individuálních plánů
 Rozvíjení společenských návyků

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“
 Výlet do Slaného spojen s nákupy, návštěvou cukrárny, kavárny,
restaurace, apod.
 Výlet do Liberce, návštěva ZOO
 Výlet do Kladna, návštěva nákupního střediska „Oáza“
 Výlet do Slaného, návštěva bazénu
 Výlet do Prahy, prohlídka města
 Rekreace – Nad Starým Mlýnem, Hřebečníky
 Plnění Individuálních plánů
 Oslava svátků a narozenin
 Rozloučení s létem v prostorách zámeckého parku
 Příjemně strávené odpoledne při grilování, opékání špekáčků
 Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení – individuální
nákupy ve Smečně
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 Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY a DENNÍ STACIONÁŘ
PRO SENIORY““
 Felinoterapie
 5. 9. 2013 od 9:30h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Víte to?
 12. 9. 2013 od 9:30h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Významné osobnosti
 26. 9. 2013 od 13:30h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Příroda
 CANISTERAPIE- s paní Ladou Mojžíšovou a fenkou Besinkou
 4.. 9. 2013 - 4.ROČNÍK OLYMPIÁDY PRO SENIORY
 17. 9. 2013 OLYMPIÁDA
 11. 9. 2013 Unhošťské sportovní hry
 18. 9. 2013 Sportovně společenské setkání v Dobříši
 24. 9. 2013 Švermovská olympiáda pro seniory

Naše akce v srpnu
Srpnové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Výlet zoopark Chomutov
Dne 21. srpna jsme se vydali na výlet do Chomutova. Pro zpestření jsme
jeli vlakem. Cesta byla zajímavá, přestupovali jsme v Lounech a Mostě. Do
zooparku jsme přijeli kolem poledne, prošli jsme téměř celý park. Mohli jsme
sledovat zvířata žijící v zejména v našich podmínkách. K vidění byli různé druhy
sov, ptáků, šelem, či plazů. Po příjemné procházce a pořízení spoustu fotek, jsme
si dali oběd v místní restauraci s názvem Tajga. Výlet se nám líbil, byl trochu
náročný z důvodu přestupů, ale přesto jsme si ho krásně užili, přálo nám i
počasí.
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V restauraci Tajga – čekáme na řízek☺
Návštěva Slánského muzea
Na dnešní den byla naplánována návštěva slánského muzea , avšak jsme se
dost rozhodovaly zda v dnešním tropickém vedru vůbec někam vyrazíme
abychom nezkolabovaly- špatně se dýchal horký vzduch a o horkém slunci
nemluvě,jelikož se děvčata těšila a ani vlastně nevěděla co v takovém muzeu je –
jsem je nemohla zklamat a aby cesta nebyla tak náročná ,využily jsme MHD to
nám všem velice usnadnilo cestu , v muzeu bylo přijatelně ,průvodkyně byla
příjemná,všechna děvčata dokázala velice zaujmout svým srozumitelným
výkladem ,ta jí hodně dobře odpovídala na její otázky zda vědí k čemu co
sloužilo atd. Měla jsem z děvčat radost,že se ani trochu nenudily ,měly zájem
takový,že slečna Jířinka si hodně nafotila ,po rozloučení v muzeu jsme zašly na
řízeček se salátem.
Zpracovala Krejčíková
Výlet do Lužné u Rakovníka na železniční muzeum
Dne 24. 8. 2013 jsme si udělali výlet do Lužné u Rakovníka kde je krásné
železniční muzeum. Byli k vidění parní lokomotivy, motorové lokomotivy,
motorové vozy a historické osobní a nákladní vozy. Moc se nám líbilo provedení
modelového kolejiště. Vše jsme si fotili a kde to bylo možné vlezli jsme na
lokomotivu a aspoň na chvilku si představili, že jsme strojvůdci. Pravidelně se
zde konají i nostalgické jízdy vlaků a tak jsme se domluvili, že bychom mohli tuto
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minulost nejen vidět, ale i zažít na vlastní kůži. V poledne jsme vlakem přejeli do
Rakovníka, prošli se po náměstí , utratili nějakou korunku za suvenýry a šli jsme
se posilnit do palačinkárny. Navečír jsme přijeli zpátky domů a byli jsme plni
dojmů z krásného výletu.

Srpnové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Ukázka dravců
Ve čtvrtek 29. srpna 2013 na nádvoří proběhla ukázka dravých ptáků za
přítomnosti sokolníků z klubu ze Slaného. Setkání to bylo velice zajímavé, neboť
kromě prohlídky všem přítomným se dostalo spoustu nových informací o životě
a historii těchto dravců. Uživatelé Domova pro osoby se zdravotním postižením
měli tak ojedinělou příležitost spatřit zblízka „Sokola stěhovavého, Orla skalního
a Jestřába lesního.“ Na závěr všichni svoje spokojené nadšení vyjádřili bouřlivým
potleskem a poděkováním.

Sokol stěhovavý Orel skalní

Jestřáb lesní
Za poskytovanou službu
Domov pro osoby se zdravotním postižením
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Výročí
Habadová Eva – 74let
Hanzalová Anna – 95let
Kolman Josef – 73let
Kubíčková Růžena – 92let
Macáková Anna – 85let
Nový Miroslav – 81let
Smítal Jaromír – 68let
Šmídová Božena – 85let
Štumpfová Jarmila – 85let
Zahálka Karel – 76let
Zoubek Josef – 67let
Kroupová Petra – 32let
Lehocká Jiřina – 66let
Mrázová Michaela – 42let
Zeusová Marie – 60let
Kočková Božena – 57let
DOMOV POD LIPAMI
Blahopřejeme klientům k životnímu jubileu!!!!!!
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