Domov Pod Lipami Smeč
Smečno
poskytovatel sociálních služeb
Číslo 40.

srpen 2013

Zámecké listy

Srpen
Srpen je osmým měsícem roku gregoriánského kalendáře. České jméno pochází
pravděpodobně od slova srp, což býval hlavní nástroj užívaný v raném
zemědělství při sklizni obilí (tedy při žních), žně pak obvykle končily právě v
osmém měsíci kalendářního roku.
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V původním římském kalendáři (republikánském) byl název tohoto měsíce
sextilis („šestý“) a měl celkem 29 dní. Při reformě kalendáře Gaiem Iuliem
Caesarem roku 46 př. n. l. získal měsíc sextilis navíc jeden den, takže čítal
dohromady třicet dnů.
Při Augustově opravě tohoto kalendáře roku 8 př. n. l., kdy byla upravena určitá
nepřesnost v počítání juliánského kalendáře římskými pontifiky, navrhl Senát,
aby byl měsíc sextilis přejmenován na augustus na počest reformátora kalendáře.
Rozšířený názor říká, že z důvodu, že se nepovažovalo za dostatečně uctivé, aby
měsíc pojmenovaný po současném císaři měl méně dní než měsíc pojmenovaný
po Juliu Caesarovi, dostal i měsíc augustus navíc jeden den, který byl následně
ubrán z měsíce února, který od té doby má jen 28 (nebo v přestupném roce 29)
dnů. Ale jsou některé indicie napovídající, že srpen měl 31 dní už po julianské
reformě.
Aby neměly tři měsíce za sebou po 31 dnech, byl zároveň převeden jeden den ze
září do října a jeden den z listopadu do prosince a tak bylo rozrušeno Sósigenovo
pravidelné střídání dlouhých a krátkých měsíců.

Pranostiky pro měsíc srpen
Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává.
V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunečko hřeje.
Srpnový déšť - jako ženský pláč.
Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně pěkné počasí.
Když srpen z počátku hřeje, ledový vítr v zimě dlouho věje.
Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.
Moc hub srpnových, moc závějí sněhových.
Srpen má nejkrásnější počasí v roce.
Srpen začíná, co červenec končil.
Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce.
Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.
Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
Co srpen neuvaří, to už září nedosmaží.
Srpen a únor - tepla a zimy úmor.
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Plánované akce na měsíc srpen
Seznam akcí za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
 Výlet do ZOO Chomutov
 Kladno – nákupy, restaurace
 Praha – nákupy, výlety po památkách
 Dle počasí výlety do lesa sběr lesních plodů

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 solné jeskyně
 Výlet do Slaného, návštěva bazénu
 Výlet do Jesenice, návštěva kamarádů v „Domově Krajánek“
 Příjemně strávené odpoledne se psem za doprovodu pí. Havlínové
 Rekreace - Třebíz
 Plnění Individuálních plánů
 Oslava svátků a narozenin
 Ukázka dravců pro klienty DPL Smečno
 Příjemně strávené odpoledne při grilování, opékání špekáčků
 Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení – individuální
nákupy ve Smečně

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY a DENNÍ STACIONÁŘ PRO
SENIORY““
 Felinoterapie
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 1. 8. 2013 od 9:30h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Argentina
 8. 8. 2013 od 9:30h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Brazílie
 20. 8. 2013 od 13:30h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Kanada - Montreal
 CANISTERAPIE- s paní Ladou Mojžíšovou a fenkou Besinkou
 Zmrzlinová párty

Naše akce v červenci
Červencové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Výlet do hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích
Dne 21. 6. 2013 jsme si s klienty z chráněného bydlení v Přelíci udělali
výlet do hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích. Prohlídka začala krátkým
dokumentárním filmem, abychom měli představu, jak to dříve v dole vypadalo a
jak se zde těžilo černé uhlí. Dále následovala hodinová prohlídka po celém
objektu. Měli jsme možnost projít cechovnou, řetízkovými šatnami, zámkovnou,
lampovnou až k jámovým budovám dolu. Celý areál se snaží zachovat v duchu
posledního pracovního dne. Klienti byli exkurzí nadšeni, měli hodně dotazů a vše
si fotili. Po prohlídce si měli možnost zakoupit drobné suvenýry. Celý výlet jsme
zakončili malým občerstvením v místní hospůdce.
Za CHB Přelíc pí.Růžičková
4. ročník výstavy veteránů
Na měsíc červenec jsme si s děvčaty naplánovaly návštěvu 4. ročníku
výstavy veteránů. Domluvily jsme se, že s námi vyrazí i děvčata z bytu č.1. Dlouho
očekávaný den nastal v sobotu 13.7. , Maruška Plecitá se nemohla dočkat až nás
vyzvednou.Od rána nás doprovázelo hezké slunné počasí, dobrá nálada a
očekávání nových zážitků. Výstava byla na Slánském náměstí, kde jsme si vše
prohlídly, i když bylo všude lidí, jak v mraveništi, našly jsme volné lavičky,
pohodlně se všechny ve stínu usadily a sledovaly dění okolo sebe. Děvčata si i
samostatně vše prohlédla a až na malé zakolísání Olinky Prokůpkové, kterou
někdo v tlačenici strčil, upadla, ale naštěstí to odnesly jen brýle a nic vážného se jí
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nestalo. Okolo 11 hod. byla spanilá jízda starých motocyklů a automobilů okolo
náměstí a po hlavní třídě, která se děvčatům moc nelíbila, protože to byl hrozný
rámus. Odebraly jsme se proto do nedaleké restaurace, kde jsme si objednaly
dobrý oběd, dle vlastního výběru a pití….. Prostředí v restauraci se nám velice
zamlouvalo, setkaly jsme se i s velice vstřícnou obsluhou. Po dobrém obědě jsme
se vrátily na náměstí na lavičky, kde jsme si odpočinuly a pak se vydaly na
zpáteční cestu domů.
Za CHB Slaný 2, pí.Fučíková
Výlet na Kladno
S klientkami jsme si plánovaly výlet,celkem dlouho jsme probíraly pro a
proti, kde co a jak – pak se děvčata shodla, že je pro ně lákavá cukrárna a oběd
v restauraci na Kladně – všechny klientky mají ke Kladnu kladný vztah a tak
jsme vyrazily vejletovat, první cukrárna na kterou jsme narazily byla naše –
dortík, kafčo- fotodokumentace, pak následovaly obchůdky v blízkosti hlavní
třídy, posezení u vodotrysku a níže u kašny, oběd v klidné, nekuřácké restauraci
– sl. Dana její oblíbené pivečko-personál k nám byl pozorný, usměvavý – klientky
též – po obědě jsme šly pozorovat z lavičky cvrkot na hlavní náměstí Otty Pavla,
měly jsme vše jak na dlani, bylo tam pěkně, pak jsme navštívily krámek s CD.
Tam si slečna Dana vybrala ke své spokojenosti Michala Tučného a tradá domů.
Za CHB 4. pí. Krejčíková
Výlet na PRAŽSKÝ HRAD
Počasí nám začalo dělat radost. Sluníčko nás probouzí do dobré nálady.
Aby jsme trochu změnili náš každodenní koloběh, vydali jsme se na výlet do
Prahy. Prošli jsme si Hradčany, Karlův most. Udělali jsme si radost, zakoupili pár
maličkostí a spojili jsme to s občerstvením. Domů jsme se vrátili unaveni, cesta
zpátky se nám trochu zkomplikovala, ale vše jsme zvládli a šťastně dojeli. Teď se
zase staráme o naši zahrádku. Pěstujeme zde zeleninu, kterou již konzumujeme
a přidáváme do vaření. Zelenina se nám hodí na grilování. Na to se vždy těšíme,
moc si pochutnáme. Večery přivítáme s nadšením, i když jsme rádi, že se počasí
na nás směje, sluníčka je přesto na nás moc.
Za CHB Hřebeč , pí.Míčková
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Výlet na Kladno
Dne 11.7. jsme se vydali do Kladna na výstavu „S čerty nejsou žerty“. Tento
výlet si přála slečna Prokůpková, která měla tento den den svátek i narozeniny a
na její přání jel s námi i pan Král. Nejdříve jsme si prohlédli výstavu, kde jsme se
seznámili s kulisami i kostými filmové pohádky, shlédli jsme ukázku z filmu –
moc se nám líbila a poté jsme se vydali do turecké restaurace na oběd po
výborném obědě jsme obešli obchody sl. Prokůpková si vybrala dárečky a cestou
na autobus jsme ještě neodolali u stánku se zmrzlinou a tak všichni zahřešili se
šmoulí zmrzlinou.
Za CHB 1, sl. Karchňáková
Výlet na Vyšehrad
17. července jsme společně vyrazili na výlet do Prahy. Cílem našeho
poznávání byl Vyšehrad. Ráno v 8 hod jsme jeli autobusem do Slaného a ze
Slaného do Prahy. Všichni jsme měli dobrou náladu, i když už brzy ráno slunce
prudce hřálo. Když jsme dorazili do Prahy, koupili jsme jízdenky a hurá metrem
(sice nás trochu potrápili jezdící schody)na Vyšehrad. Prošli jsme se kulturní
památkou, vyfotili nádherný výhled na Prahu a Vltavu, odpočinuli si v pěkně
upraveném parku. Oběd jsme si dali v místní restauraci, kde nám velmi chutnalo,
a byla příjemná obsluha. Po naplněném žaludku jsme se svezli tramvají na
staroměstské náměstí, kde jsme obdivovali orloj a různé atrakce pro turisty.
Poslední zastávkou bylo ještě rychlé občerstvení na Dejvické a už jenom cesta
zpět domů. Výlet se nám všem líbil, byl trochu vyčerpávající, ale zato máme
příjemné zážitky.
Klienti CHB Přelíc
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Červencové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Rekreační pobyt
V termínu od 16. do 18. července 2013 se šest uživatelů vypravilo za účelem
zotavení do nedaleké Třebíze. Zájem o tento pobyt vznikl na základě
uskutečnitelného výletu do výše uvedeného místa. Program tohoto pobytu byl
vyplněn procházkami po okolí, prohlídkou místního zahradnictví, návštěvou
cukrárny a restaurace. Rekreace se klientkám velice líbila, neboť při balení se
neustále ujišťovaly o zopakování této rekreace.

Za poskytovanou službu
Domov pro osoby se zdravotním postižením

Červencové akce za službu „DOMOV PRO SENIORY“
Anenská pouť
Tradiční Anenská pouť ve Smečně se konala od pátku 26. – 28. července.
Nechyběli kolotoče, houpačky, jarmark, kapely i církevní slavnosti. Přístupný byl
též vojenský skanzen. V pátek vystoupila kapela Černý brejle a v sobotu kapela
Ikaros. Sobotní dopoledne bylo věnováno mši svaté v zámecké kapli a zároveň
prezentaci výrobků místních seniorů na nádvoří. Poutní mše svatá byla v neděli
v kostele. V parku následovala ukázka výcviku psů a vystoupení orchestru
Lounská 13. V sobotu i v neděli v Salla Terreně probíhala výstava o historii
města a jeho osobnostech.
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Výročí
Davidíková Marie – 88let
Hokůvová Anna – 89let
Holasová Marie – 88let
Hrádková Miluše – 80let
Knoblochová Jiřina – 87let
Kolková Vlasta – 91let
Krček Otakar – 85let
Kučera František – 79let
Lajblová Anna – 94let
Miškovičová Růžena – 94let
Šimáňová Věra – 85let
Škutchanová Jiřina – 80let
Tvrdá Eva – 84let
Bezoušková Lucie – 39let
Denková Lenka – 46let
Hanzalíková Veronika – 26let
Hejtmánková Marcela – 47let
Krupková Anna – 69let
Zettlitzerová Jana – 49let
Macháček Jiří – 67let

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