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Blíží se Vánoce

a příchod
nového roku 2020. Opět si
budeme
dávat
novoroční
předsevzetí, ze kterých budeme
v průběhu dalšího roku, dříve
či později slevovat, až nakonec
dojde opět předvánočnímu shonu
a někteří z nás budou zase shánět vánoční dárky na poslední
chvíli… Z některých předsevzetí bychom ovšem neměli
ustupovat nikdy.
Zejména pak z těch, která se týkají našich nejbližších,
přátel a známých. A to i navzdory často vysokému
pracovnímu či osobnímu vypětí, bez kterých by naše rodiny
mohly být jen složitě zabezpečené. Věnovat čas svým
nejbližším může být však tím darem nejcennějším, a aniž
bychom si to vůbec uvědomili, i darem oboustranným. Vždyť
čas, který prožijeme s blízkým či milovaným člověkem,
přináší radost, štěstí a osobní pohodu i nám samotným.
Nepropásněme tedy možnost obdarovat se takto
navzájem a využijme k naplnění toho daru třeba právě
vánočního času. Využijme však této požehnané doby i jinak.
Alespoň na chvíli hoďme za hlavu všechny ty sociální,
náboženské, leckdy absurdní předsudky a zkusme, alespoň
na chvíli, být na sebe laskaví a milí. Přejme si od srdce veselé
Vánoce, šťastný nový rok a udělejme vše pro to, aby nám
dobrá nálada, skvělá předsevzetí a hlavně čas pro sebe a naše
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blízké vydržely co nejdéle. Jenom tak máme šanci prožít rok
2020 opravdu šťastně a spokojeně.
Jménem týmu pracovníků jabloneckého domova pro
seniory Vám přejeme příjemné prožití Vánočních a
Novoročních svátků. I v roce 2020 je tady, Váš Domov
v Jabloneckých Pasekách, pro Vás a je připraven Vám
nabízet naše služby a naplňovat svoje poslání, podle Vašich
přání a potřeb.

Vedení Domova Jablonecké Paseky
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Ježíšovo narození /Matouš 1,25, Lukáš 2, 1-7/
Ubíhaly dny a noci a
Mariin čas se naplnil. Musela
však vykonat cestu do
Betléma. Císař Augustus totiž
nařídil, že má být provedeno
sčítání lidu. Každý se musel jít
zapsat do toho města, z něhož
pocházel jeho rod.
Josef,
Mariin
muž,
pocházel z rodu Davidova a tak
se také musel jít zapsat a to do
města Betléma v Judsku.
Do Betléma v té době přicházelo mnoho lidí a všichni si
tam hledali střechu nad hlavou. Josef s Marií chodili dlouho
po městě Betlémě, vyptávali se, prosili, ale nenašli žádné
místo, kde by mohli přenocovat. Tehdy Marie pocítila, že se
přiblížila její hodina, a tak za městem narychlo vyhledali
malou jeskyni, do níž se uchýlili na noc.
Tam Marie porodila svého prvorozeného syna. Zavinula
jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro něj nenašlo
místo pod střechou.
Josef pojmenoval svého syna Ježíš, tak jak mu to přikázal
anděl Páně, když mu zvěstoval, že jeho žena Maria počala
z Ducha svatého….
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Domov důchodců Jablonecké
Paseky má nového ředitele. Stal
se jím, na základě rozhodnutí
Rady Libereckého kraje pan Jan
Sembdner, nar. v r. 1962

Ing. Bc. Jan Sembdner – absolvent
oboru Veřejná správa. Od roku
2002 působí v sociálních službách.
Pracoval v několika zařízeních
pobytových a terénních sociálních služeb jako ekonomický
ředitel a vedoucí úseku sociální péče. Jeden rok působil jako
výkonný ředitel Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
v Táboře. Tři roky na pozici ředitel příspěvkové organizace
poskytující pečovatelskou a odlehčovací službu pro 1.500
uživatelů. Dalších 10 let na pozici ředitele domova pro
seniory, který poskytoval také terénní sociální služby.
Současně působil jako konzultant tvorby a zavádění
standardů kvality v několika zařízeních sociálních služeb
a dále jako lektor a poradce sociálních služeb. Má rozsáhlé
zkušenosti s vedením a řízením sociálních služeb a je
spoluautorem několika odborných publikací včetně např.:
„Sociální služby v ČR v teorii a praxi“, vydané r. 2011
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v nakladatelství Portál. Působil současně 15 let jako
místopředseda dozorčí rady komerčního zdravotnického
zařízení (akciové společnosti).
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OHLÉDNUTÍ ZA LISTOPADEM
¨

 Listopad nám přinesl podzimní zachmuřené počasí, ale
určitě ne zachmuřenou náladu. Udělali jsme si radost
v podobě skleněné dílny, kde jsme si vyrobili náramky,
korálky na krk a jiné ozdůbky ze skla.
 Měli jsme možnost poslechnout si cestopisnou
přednášku o Keni, dozvěděli se něco o kultuře v této
zemi a o jejich obyvatelích.
 Poseděli a příjemně popovídali v kavárničce při dobré
kávě a ještě lepším zákusku.
 Těla jsme protáhli a mysl vyčistili při druhé taneční
hodině s panem Veletou.
 Nezapomněli jsme na naše oslavence, kterým přejeme
jen to nej a pevné zdraví.
 A závěr měsíce jsme ukončili Staropražskými písněmi
Karla Hašlera.
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HOROSKOP
Česká škola a stručná
historie povinné školní
Horoskop na prosinec 2019
Poslední měsíc v roce vás otočí opět o
180 stupňů. Lákají nadějné zítřky. Žijete
v budoucnosti a přemýšlíte nad tím, co vám
asi příští rok přinese, jak bude lepší než kdy
dříve a podobně. Nezapomínejte však, že je
teprve prosinec. Ještě před sebou máte jiné věci, kterým
musíte věnovat svou pozornost. Nezapomínejte na realitu, i
když sny jsou velmi lákavé.
Prosinec, zejména kvůli postavení Merkuru ve Střelci, v
nás probudí naše morální aspekty. Proto nejspíš budeme
podvědomě vyhledávat spory, do kterých bychom se mohli
zapojit jakožto nestranný soudce. Nic se však nemá
přehánět. Málokdo totiž ocení, když se někdo plete do jeho
záležitostí. Planeta Venuše bude v tuto dobu vstupovat do
znamení Kozoroha, což do vztahů vnese spíše chladnější
náladu. Probudí v nás totiž potřebu držet své city na uzdě,
abychom si zachovali důstojnost za každé situace.
Horoskop pro prosinec 2019 doporučuje jedincům, aby
byli trpěliví. Přijdete si na své, avšak vše má svůj
čas. Události nemůžete uspěchat, musíte počkat,
až se postavení hvězd opět změní.
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PRANOSTIKY
NAzáříPROSINEC
Pranostiky
pro měsíc
 Studený prosinec - brzké jaro.
 Prosinec, když je mu zima, halí se v
bílý kožich.
 Vane-li v prosinci vítr východní,
špatnou naději mají nemocní.
 Když prosinec bystří, po vánocích jiskří.
 Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se
kruté zimy třeba báti.
 Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké
hlavy.
 Prosinec naleje a leden zavěje.
 Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho
síly.
Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají
zimu mírnou.
 Jaký prosinec, takové jaro.
 Jaký prosinec - takový červen.
Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry.
 Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr
fučí.
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
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ZAJÍMAVOSTI Z JABLONECKA
Rozsvícení vánočního stromu v
Jablonci nad Nisou
Jen málo co dokáže lidi tak stmelit, jako
je právě rozsvícení vánočního stromu.
Každoročně do města zamíří tisíce lidí.
Nejen aby znovu a znovu zažili dětskou
radost a moment překvapení, když potemnělé náměstí
rozzáří vánoční světla, ale vychutnají si i setkání s přáteli a
adventní programy.

Vánoční trhy v Jablonci nad Nisou
Na vánočních trzích v Jablonci nebude chybět
ani Primátorský svařák v originálním jabloneckém hrnečku,
sbírka pro zvířátka z útulku, Oživlý betlém, zpívání koled,
stánky s občerstvením a další...
Termín: 18. 12. 2019 – 21. 12. 2019
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OSLAVENCI V PROSINCI

Soňa Machová
Hanička Vélová
Julie Plívová
Jiří Paul
Antonín Kopecký
Eva Háková
Jiří Hlaváček
Jiří Šourek

80
89
88
73
82
80
75
73

36
36
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NOVÍ OBYVATELÉ
NAŠEHO DOMOVA
Monika Hlávková

4. listopadu

Květoslava Cejnarová

5. listopadu

Bedřiška Pekárková

7. listopadu

Anna Šturmová

12. listopadu

Jana Menclová

30. listopadu

Přejeme příjemný pobyt!
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S LÍTOSTÍ OZNAMUJEME, ŽE
NÁS NAVŽDY OPUSTILI
Anna Karásková
Margita Malátová

Čest jejich památce
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CO NÁS ČEKÁ V PROSINCI ?
13

 Pondělí 2. 12. – Vánoční zpívání - Seniorband Filipov
začínáme ve 13.00 hodin v jídelně

 úterý 3. 12. – Vánoční tvoření a koledy s dětmi z MŠ Pohoda
začínáme v 10.00 hodin v jídelně

 úterý 3. 12. – Vánoční koncert Ivety Hejdukové
sejdeme se ve 14.00 hodin v jídelně

 středa 4. 12., pátek 6. 12. – Adventní prohlídka zámku v Zákupech
(celodenní výlet)

 úterý 10. 12. – Vánoční dílna společně se žáky ZUŠ
začínáme v 10.00 hodin v jídelně
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 středa 11. 12. – Předání vánočních balíčků za přítomnosti náměstka
primátora Mgr. Davida Mánka
sejdeme se v jídelně v 9.00 hodin

 středa 11. 12. – Vánoční skleněná dílna ve spolupráci s Nadací
Preciosa
sejdeme se ve 13.00 hodin v klubovně aktivit

 čtvrtek 12. 12. – Vánoční koncert – Komorní smyčce
začínáme v 10.00 hodin v kulturním sále

 čtvrtek 19. 12. – Vánoční posezení s klienty s bohatým občerstvením
a hudbou
začínáme ve 13.30 hodin v jídelně
 pondělí 23. 12. – Štedrovečerní večeře s klienty
v jídelně od 16.30 hodin

8
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PROCVIČME SI HLAVU
Vánoční hádanky
2) Jako hvězda v dálce svítí,
ocas s sebou vleče.
Když jí někdo za něj chytí, už
mu neuteče.

( kometa )

5) Barva zlatá, stříbrná i zelená,
každopádně pusu znamená.
I když visí vzhůru nohama,
celé vánoce dlí nad náma.
( jmelí )
6) Celý rok se v boxu krčí,
ani háček nevystrčí.
Na stromečku se však blýská,
ať je kulatá či nízká.

( ozdoba )

7) Bílá křídla, bílý šat,
snadno jej lze rozpoznat.
Na obláčku sedává,
všude radost rozdává.

( anděl )
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RECEPT NA
MĚSÍC
PROSINEC
Houbový
kuba
Horký vánoční punč
Punč
100 ml karibského rumu
 100 ml suchého
červeného vína
 200 ml černého čaje
 100 g třtinového cukru
 200 ml pomerančové šťávy
 šťáva z jednoho citronu
Ovoce
 pomeranč
 citron
 sušené ovoce
 koktejlová třešně


Postup
Krok 1: Všechny ingredience dejte do hrnce a přiveďte
skoro k varu. Jakmile začne tekutina probublávat, odstavte
ji z plotny. Míchejte, dokud se cukr nerozpustí. Pak nechte
asi deset minut odležet – ovoce nasákne chutě punče a ten
mezitím tak akorát vychladne. Podávejte ještě horké.
Stránka 17

Prosinec
2019

ZRCADLO DOMOVA

Redaktorka: Bc. Monika Lopraisová, DiS.
monika.lopraisova@dd-jablonec.cz
Domov důchodců Jablonecké Paseky
ročník 15.
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