Středisko sociálních služeb
města Frýdlant nad Ostravicí
Padlých hrdinů 312
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

40. číslo prosinec 2017

PLKY Z DOMOVA
Tak už jsou zase tady, Vánoce, dny pohody a krásné
atmosféry, plné zářících dětských očí, voňavých
dobrot, dárků a všeho toho krásného co k nim patří.
Je to však i období bilancování toho, co jsme za ten
rok zase udělali, co jsme nestihli a co se nám podařilo.
V dnešním vánočním čísle si zavzpomínáme na
události předchozích tří měsíců, a že je na co
vzpomínat to hned uvidíte.
Zavzpomínáme na to, co jsme zažili od září do
prosince. Tak tedy do toho.
1

Tvoření s paní Cupalovou
Podpora v aktivním trávení volného času, učení se novým
výtvarným
technikám
a
kreativnímu
tvoření,
nacházení
sebeuplatnění, to bylo náplní společné aktivity s paní Cupalovou,
která byla tak laskavá a přišla za námi a s námi tvořit.
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PROJEKT MEZIGENERAČNÍHO
TVOŘIVÉHO SETKÁNÍ
Podpora mezigeneračního setkání dětí a seniorů, společná práce na
dílně, podpora vzájemných vztahů to bylo náplní společného
říjnového zaměstnání našich uživatelů a žáků základní školy.

Děti vyrábějí s obyvateli panáčky.

Toto je výsledek této bohulibé činnosti.

Ať se mládí vydovádí!!!
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Vinobraní
Co by to bylo za podzim bez tradičního Vinobraní a tak jsme si ho
udělali 24. října ve velké jídelně se vším všudy ani placky
nechyběly.

Ať se práší za kočárem a tuhle rundu platím já. Pan Gistinger hraje na harmoniku a
pan Buzek zpívá za asistence Járy Proroka.

4

Turnaj v kuželkách o putovní pohár
K. Boromejského
A zase se sportovalo a závodilo, jen tu vítězku jsme nějak zapomněli vyfotit.
1. místo
paní Chovancová

2. místo
paní Běčáková

3. místo
Láďa Volný
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Mateřská škola Janáčkova a jejich Červená Karkulka
30. listopadu nám přišly děti z mateřské školy Janáčkova zahrát
divadlo, a to pohádku Červená Karkulka. Bylo to nesmírně krásné a
dojemné

Vánoční vystoupení Pržňanek

A samozřejmě na nás nemohly zapomenout naše věrné kamarádky
Pržňanky, které nám přišly zazpívat 5. prosince. I když v provizoriu
kulturky, ale bylo to parádní.

6

Nebe, peklo, ráj aneb
mikulášská nadílka
6. prosinec je každoročně ve znamení mikulášské nadílky, která nemohla
chybět ani letos. S takovou ďáblicí bych se do pekla ani nebál. Myslel jsem
samozřejmě naši Marušku.

Mikuláš prý dostane od Ježíška ponožky, aby nechodil naboso.

7

Tradiční vánoční jarmark
Samozřejmě jsme nemohli vynechat náš tradiční vánoční jarmark, který se
konal ve velké jídelně 8. prosince a jako každoročně se na něm zúčastnili i
prodejci odjinud. A také byl s kulturní vložkou dětského folklorního souboru
Lašánek. Podívat se přišla i paní starostka.

Děti z mateřské
školky nám
ozdobily venku
stromeček, ale
nejveselejší byly
paní učitelky a
Zuzka. že by je
rozesmával pan
ředitel nebo punč?

I malá Hanička se za námi přišla podívat.

8

Na jarmarku měl svoji vernisáž i pan Ničman, který zde představil
kolekci svých vlastnoručně malovaných obrazů, které návštěvníky
velice zaujaly.

Naše zasloužilé trhovkyně a jejich bohatý
sortiment.
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Vánoční recept na linecké cukroví
Určitě i vy máte moc rádi linecké cukroví. Toto slepované cukroví patří k
těm nejoblíbenějším a navíc se peče podle velmi snadného receptu.
Připravte si ho také.
Ingredience:
400 g hladké mouky
250 g másla
150 g cukru moučky
1 vejce
2 žloutky
vanilinový cukr
citronová kůra
marmeláda
Postup:
1. Smícháme přesetou mouku s cukrem, vanilkovým cukrem,
citronovou kůrou, měkkým máslem a vajíčky.
2. Zpracujeme ve vláčné těsto, které necháme několik hodin
odpočinout v lednici, nejlépe ho zabalíme do potravinářské fólie.
3. Těsto pak vyválíme a vykrajujeme z něj různé tvary pomocí
vykrajovátek.
4. Cukroví patrně umístíme na plech, který předem vyložíme papírem
na pečení.
5. Následně jej pečeme několik minut ve vyhřáté troubě na 180°C.
6. Až bude linecké cukroví studené, tak ho pojíme, slepujeme
marmeládou.
7. Linecké cukroví můžeme pocukrovat nebo ozdobit čokoládou.
8. Dále je nutné, linecké dělat několik dní předem, ať může
zkřehnout.
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Purpura
Tiše a ochotně
Purpura na plotně
Voní stále voní
Nikdo si nevšímá
Jak život mění se
v dým
Snad jenom v podkroví
Básníci bláhoví
Pro ni slzy roní
Hrany jí odzvoní
Rampouchem křišťálovým
Slunce se vynoří
Hned však se k pohoří
Skloní rychle skloní
A pak se dostaví
Dlouhá a pokojná noc
Tiše a ochotně
Purpura na plotně
Voní stále voní
Po ní k nám vklouzlo
To tajemné kouzlo vánoc
Tiše a ochotně
Purpura na plotně
Voní stále voní
Voněla předloni
Za rok nám zavoní zas
Snad jenom v podkroví
Básníci bláhoví
Pro ní slzy roní
Květy jim na okno
Odměnou nakreslí mráz
V krajině vánoční
Zvony když půlnoční zvoní
Nesou nám novinu
Že pokryl krajinu sníh
Tiše a ochotně
Purpura na plotně
Voní stále voní
Nastal čas vánoc
A rampouchů křišťálových
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Vánoce znamenají setkání s láskou

Vánoce znamenají setkání s láskou
S láskou Boží, která v dítěti Ježíši přišla na svět.
S láskou, která je nabízena celému lidstvu, která se ale ani jedinému
člověku nevnucuje.
S láskou, která otevírá dveře víry, ale nemá žádné donucovací
prostředky, kterými by zlé lidi donutila jednat dobře.
Ježíš se narodil také pro tebe
Ježíš se narodil také pro tebe - ať jsi kdokoliv.
Starý či mladý, šťastný nebo nešťastný, úspěšný nebo neúspěšný.
Narodil se pro tebe a k tobě chce také přijít.
Chce přijít, aby ti ukázal naději, která nezávisí na tvých
schopnostech, výhrách či prohrách.
Chce přijít, aby ti otevřel cestu k bohatství, které není závislé na
tvých úspěších, ani na míře inflace.
Chce přijít, aby ti ukázal, že ti může být odpuštěno a že i ty můžeš
dojít naplněného života...
Boží Syn se stal jedním z nás. Takto k nám Bůh přichází, aby o sobě
promlouval a ukazoval nám cestu, po níž k němu můžeme dojít.
(podle Jana Pavla II.)

Přeji Vám krásné Vánoce, tak krásné, aby každé peříčko sněhu
mělo dvanáct cípů – a na každém cípu aby visela
nová hvězda. Aby bylo jasno po celé zemi!
Vítězslav Nezval
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