Domov Pod Lipami Smeč
Smečno
poskytovatel sociálních služeb
Číslo 39.

červenec 2013

Zámecké listy

Červenec
je sedmý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má a vždy měl 31 dní.
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V původním římském kalendáři byl jeho název Quintilis, tedy „Pátý“. V roce
44 př. n. l. byl Julius Caesar zavražděn a poté římský senát na návrh Marka
Antonia změnil na počest Julia Caesara název měsíce, ve kterém se Julius Caesar
narodil, Quintilis na Julius. Tento měsíc patří do velkých letních prázdnin všude
tam, kde je léto. Název červenec je vlastně původně malý červen, přípona zde
vyjadřuje následnost, červenec následuje po červnu.

Pranostiky pro měsíc červenec
Když dne ubývá, horka přibývá.
Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice.
Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce.
Slunce peče - déšť poteče.
Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.
Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se!
Jaký červenec, takový leden.
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.
Červenec - úrody blíženec.
Nebyl -li červen dostatečně deštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě mnohé
bouře.
Co červenec končí, srpen začíná.

Plánované akce na měsíc červenec
Seznam akcí za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
 Výlety do Kladna – výstava, nákupy, restaurace
 Kino Zličín
 ZOO Praha
 ZOO Zájezd
 Vyšehrad
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 Železniční muzeum Lužná u Rakovníka
 Smečenská pouť

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“
 Anenská pouť, prezentace Domova Pod Lipami Smečno
 Výlet do Slaného spojen s nákupy, návštěvou cukrárny, kavárny,
restaurace, apod.
 Příjemně strávené odpoledne se psem za doprovodu pí. Havlínové
 Rekreace - Třebíz
 Plnění Individuálních plánů
 Oslava svátků a narozenin
 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
 4. 7. 2013 od 9:30h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Zajímavé osobnosti
 11. 7. 2013 od 9:30h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Mount Everest
 18. 7. 2013 od 9:30h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Zajímavosti z přírody
 CANISTERAPIE- s paní Ladou Mojžíšovou a fenkou Besinkou
 26. 7. 2013 Anenská pouť ve Smečně
 12. 7. 2013 od 13:30h. Grilování
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Naše akce v červnu
Červnové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Výlet do Lidic
Dne 19. 6. ráno jsme se vydali na výlet do Lidic. Chtěli jsme na vlastní oči
vidět památník dětí, o kterém se nyní v souvislosti s výročím vyhlazení Lidic
hodně mluví jak v televizi, tak v rádiu. Až na místě ve zdejším muzeu jsme si
uvědomili, jaké hrůzy zažívali lidé z Lidic a u zmíněného památníku se nám
chtělo plakat. Nakonec jsme si prohlédli sad míru a kochali se krásou
rozkvetlých růží. I přesto, že památník Lidice je velmi smutné místo nám se výlet
velmi líbil a jsme rádi, že jsme hrůzy války nikdy nepoznali .
Za CHB 1 S.Karchňáková
2. západoslovanský folklórní festival
V sobotu 8 června proběhl na náměstí ve Slaném folklorní festival. Festival
byl zahájen průvodem všech souborů a po té následovalo vystoupení na náměstí.
Děvčatům se vystoupení moc líbilo. Došli jsme si i na výborný oběd. Součástí
festivalu byl i staročeský trh, kde si děvčata zakoupily drobnosti. Příjemně
unavené plné zážitků jsme se vydali domů.
Za CHB 3 sepsala L.Kortanová
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Červnové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Festival Smečenská Lyra
Ve středu, 26. června 2013, uspořádal Domov Pod Lipami Smečno,
poskytovatel sociálních služeb již 2. ročník festivalu „Smečenská Lyra,“ který se
konal pod záštitou náměstka hejtmana Středočeského kraje pana Bc. Zdeňka
Syblíka. Na druhém ročníku festivalu vystoupilo téměř 120 klientů z 12ti
zařízení, které zřizuje Středočeský kraj a těšil se i zájmu veřejnosti. Festival byl
zahájen vystoupením dětí ze ZŠ Smečno. Tentokrát soutěžící soupeřili v těchto
kategoriích – zpěv skupiny, zpěv sólo, recitace, divadlo, hudební nástroj, tanec a
výtvarná soutěž. Moderování se ujali kladenští herci Naďa Rudovská a Milan
Ikéš z občanského sdružení Taška Kladno. Výkony soutěžících hodnotila
odborná porota v čele s herečkou Klárou Cibulkovou, bubeníkem Rudou
Hercegem a zpěvákem Václavem Melicharem. Posléze se přistoupilo
k hodnocení, nejúspěšnější si odnesli medaile, diplomy a věcné ceny. Při
vyhlášení výsledků nechyběly výkřiky radosti, upřímný potlesk a slzy dojetí. Na
závěr účastníkům zahrála kladenská kapela All Right Band.
Bc. Petr Šála
ředitel Domova Pod Lipami Smečno
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Červnové akce za službu „DOMOV PRO SENIORY“
Domov Pod Lipami uvítal sbor Gaudium
Až jednou přijde můj čas, chtěla bych bydlet v Domově Pod Lipami. Od
brány zámecké zahrady člověk projde kouskem historie, obdivujíc skvosty
dávné architektury. Na konci cesty, ve stínu lip a v klidu lesa, na mě bude čekat
příjemné bydlení. O seniory se tu stará velmi milý a ochotný personál pod
taktovkou pana ředitele Bc. Petra Šály. A protože jednoho dne my všichni, při
troše štěstí, dospějeme do nějakých domovů pro seniory, zapojujeme se do péče
o ně s nadějí, že i o nás se někdy někdo postará.....doufejme. Domovem Pod
Lipami se čas od času prožene kulturní vánek. Jinak tomu nebylo ani jeden
červnový podvečer, kdy sem zavítal dvacetidvoučlenný smíšený pěvecký sbor
Gaudium, 2. Základní umělecké školy v Kladně, pod taktovkou paní Mgr. Lenky
Kubínové. Název sboru „Gaudium“, což znamená v překladu radost, přesně
charakterizuje vztah členů k hudbě, společnému zpívání a vzájemnému
setkávání. „Podlipánci“ tak měli možnost slyšet skladby nejrůznějších stylů a
žánrů. Když se klientům domova na konci koncertu rozdali hudební nástroje,
chvílemi to vypadalo jako při hudební výchově. Všichni nadšeně doprovázeli
sbor a přidávali se se zpěvem. Jistě bylo milým překvapením, když na konec
koncertu zazněla „Ta naše písnička česká“, kdy se ke sboru přidali opravdu
všichni přítomní. Děkujeme Domovu Pod Lipami, jmenovitě paní Jelenové, za
navázání spolupráce se sborem Gaudium, který akci uskutečnil již podruhé.
Děkujeme sboru, že vážil cestu do Smečna a proměnil jinak běžný úterní
podvečer v osvěžující kulturní zážitek. A pokud příští rok nesundají nenechavé
smečenské ruce informační plakáty, jako se stalo letos, jistě se k Podlipánkům
přidá další zpěvuchtivci. Už nyní se všichni těšíme!
Kristina Hvězdová
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Výročí
Brožíková Ludmila – 83let
Fikrlová Věra – 84 let
Froncová Věra – 86 let
Járová Anna – 85 let
Kajzrová Vlasta – 85 let
Kolková Vlasta – 90 let
Prof. Leopold Antonín – 85 let
Limberková Marie – 97 let
Šimáňová Věra – 84 let
Škarvadová Božena – 89 let
Bezoušková Lucie – 38 let
Čurdová Marie – 73 let
Chlád Stanislav – 58 let
Kejřová Miluše 37 let
Kocábek František – 59 let
Kohout Miroslav – 59 let
Kopáček Josef – 58 let
Mazáčová Zuzana – 51 let
Musil Jaroslav – 75 let
Potluková Soňa – 62 let
Dočekal Zbyněk – 49 let
Gabrišová Jana – 46 let
Limonová Martina – 39 let
Plecitá Marie – 58 let
Prokůpková Olga – 56 let
Sweinerová Marie – 49 let
DOMOV POD LIPAMI
Blahopřejeme klientům k životnímu jubileu!!!!!!
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