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Čas adventu

Milí čtenáři,
letošní rok je od počátku pro všechny náročný a těžký. I nadále jsme
omezeni ve svých běžných činnostech. Prosinec vždy patřil k času
pravidelného setkávání s rodinami, se starosty a starostkami okolních měst
a obcí, se zaměstnanci. Pravidelně jsme se setkávali s dětmi ze základních
nebo mateřských škol, které si pro nás připravily vánoční představení.
Letos jsme o tato setkání ochuzeni, ale záleží na nás, jaké ty letošní Vánoce
budou.
I když omezeně, mohli jsem se každodenně v domově potkávat, tvořit, péct,
cvičit a hlavně trávit společně čas. A to je to nejdůležitější, někdy si ani
neuvědomujeme, jaké bohatství máme již jen v tom, že máme kde být, co
jíst a ve společnosti druhých mít co dělat.
Přejeme všem klientům krásný vánoční čas a pohodu.

CO SE U NÁS DĚLO ?

29. 9. 2020 se v Domově pro seniory Kaplice konala vernisáž fotografa
Jiřího Šneidera s názvem Pouto Krumlov. V prostorách recepce
Domova jsou vystaveny soubory fotografií, na kterých jsou zachyceny
osobnosti spjaté s městem Český Krumlov.

1. 10. 2020 oslavil Domov pro seniory Kaplice pětadvacáté výročí
od zahájení poskytování služby domova důchodců, resp. domova
pro seniory. U této příležitosti proběhlo setkání se zaměstnanci.
Toto významné výročí bylo připomenuto i prostřednictvím fotografických
koláží z období let 1995 – 2020, které jsou rozmístěny po chodbách
Domova.

8. 10. 2020 se uskutečnilo v
zahradě
Domova
požehnání
kapličce, která je zasvěcena sv.
Anně. Kapličce požehnal kněz, p.
Šimák, za přítomnosti starosty
města Kaplice Mgr. Pavla Talíře,
starosty města Český Krumlov
Mgr. Dalibora Cardy, který nad
výstavbou převzal záštitu, a
senátora Ing. Tomáše Jirsy, který
se na výstavbě finančně taktéž
podílel. Stavbu kapličky podpořilo
také město Větřní.

SOCIÁLNÍ OBLAST - VALORIZACE DŮCHODU,
PŘÍSPĚVEK OD STÁTU

Senioři dostanou od ledna 2021 v rámci zákonné valorizace
přidáno průměrně 839 korun.
Částka se může lišit. A proč ?
To, o kolik si k důchodu polepšíte, závisí na aktuální výši vaší penze.
Důchod se skládá ze dvou částí. Ta první, základní výměra, je pro všechny
stejná. Druhá část se, zjednodušeně řečeno, odvíjí od počtu
odpracovaných let a toho, jaké měl daný člověk v životě příjmy, respektive
co odváděl na zálohách na důchodové pojištění do státního systému.
V roce 2021 dojde ke zvýšení základní výměry důchodu o 60 korun z 3490
korun na 3550 korun a ke zvýšení procentní výměry důchodu o 7,1 %.
Přesná částka Vám přijde v lednu v dopise od České správy sociálního
zabezpečení.
Jednorázový příspěvek - 5 000 Kč
Jednorázový příspěvek důchodci bude automaticky vyplacen všem
stávajícím poživatelům důchodu. Vyplácet se bude samostatně formou
doplatku v určeném termínu začátkem prosince 2020. Jednorázový
příspěvek důchodci vyplatí Česká správa sociálního zabezpečení (nikoliv
okresní správy sociálního zabezpečení), a to samostatně (mimo splátku
samotného důchodu), v intervalu od 30. 11. do 8. 12. 2020. Výplata
proběhne stejným způsobem, jakým byla důchodci vyplacena listopadová
běžná splátka důchodu (tj. nejčastěji na bankovní účet nebo hotově).
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

CO NÁS ČEKÁ ?

4. 12.
dopoledne
Mikulášská nadílka
9. 12.
18,00 hod.
Česko zpívá koledy
14. 12.
10:00
Společně vaření "černé omáčky"
19. 12.
14, 30 hod.
Online koncert Netichá Noc - v prostorách AČ
22. 12.
14,30 hod.
Posezení a předávání dárků od Ježíškových vnoučat
24. 12.
Štedrý den
v 10,00 hod.
Předávání dárků od vedení domova

Moje vzpomínky na Vánoce
Vzpomínky na Vánoce v myslivně
Mé Vánoce v dětství – to je vzpomínka na krásné večery s petrolejovými
lampami v myslivně Řevničovská lísa v křivoklátských lesích. Tatínek
sloužil u knížete Fürstenberga jako vrchní lovčí, a tak jsme jako rodina,
tatínek a maminka a já, žili právě v této myslivně a v ní také slavili každý
rok Vánoce. Podle stříbrných vlásků z ozdob, které jsem nacházela na
podlaze, jsem už dopředu věděla, že přijde Ježíšek...
Náš stromeček byl vždy moc hezky nazdobený jablíčky, ořechy a
cukrovím. Zdobil se také svíčkami na skřipci a prskavkami. Maminka
napekla spoustu cukroví a já pamatuji, jak si od léta schovávala šťopičky od
třešní, aby jimi dozdobila cukroví, které mělo tvar třešňových kuliček.
Ke štědrovečerní večeři jsme jídávali kapra, kterého tatínek dostal na
zámku. Kněžna ze zámku nám posílala pytlíček s buráky a cukrové tvrdé
maliny. Také jsem od ní dostala huňaté triko, které jsem však nosit
nechtěla, a tak ho maminka zanesla do vsi. Na Štědrý večer, když jsem
vyhlížela oknem Ježíška, rodiče zatím rozsvítili stromeček.
Tatínek s maminkou mi říkali, že Ježíšek přijede vlakem, neboť kolem
myslivny se chodilo na nádraží. Ten den, když večerní vlak přijel a přivezl
lidi, věděla jsem, že i Ježíšek je tady... bylo to takové pěkné dětské těšení.
klientka Anna
Vzpomínky na Vánoce v Srníně
Moc ráda na Vánoce vzpomínám, byly to hezké Vánoce, protože byly
s maminkou. Maminka každý rok přinesla stromeček z lesa, který jsme
měli kousek za chaloupkou. Ten stromek ozdobila jablíčky a oříšky a nám
uvařila kaši. Na půlnoční mši se chodívalo do Zlaté Koruny, ale my jsme
nechodili, protože to bylo daleko. Tatínek ten den také přišel z práce
domů a byl s námi...
klientka Marie
Vánoce se strejdou v Německu
Když jsem byla malé děvčátko, slavili jsme Vánoce tehdy ještě v Německu
spolu s mým strejdou. Stromeček se nestavěl do stojanu na podlahu, ale
věšel se od stropu a zdobil se kostkami cukru zabalenými do barevných
papírů jako bonbóny...
klientka Krista

PŘEDVÁNOČNÍ PODÍVANÁ STOLETÍ
Pondělí 21. prosince 2020 se zapíše do kronik jako den s velkým „D“ - mezi
nejpozoruhodnější a nejvzácnější úkazy tohoto století. Planety Jupiter a
Saturn najdeme již za soumraku okolo 17. hodiny v těsné blízkosti. Obě
planety bude dělit pouhých 6 st. (zhruba pětina průměru měsíčního úplňku)
a pohled dalekohledem umožní spatřit obě planety i s jejich měsíci jako
jakýsi měsíčně-planetární shluk. Vyjma planet se totiž ve zorném poli ukáží
i Jupiterovy měsíce Io, Europa, Ganymedes a Callisto spolu se Saturnovým
Titanem, Rheou, Thetys nebo Dione (případně dalšími podle průměru
dalekohledu). Takto „velká konjunkce“ obou planetárních obrů a jejich
měsíců nastala naposledy 16. července 1623, a znovu se podobného pohledu
dočkají až další generace 15. března 2080. Je to tedy vskutku úkaz století!
Mimo jiné je tento úkaz jednou z teorií Betlémského světla. Ať to tak bylo či
nikoliv, je to krásná symbolika, že se podobného úkazu dočkáme jen 3 dny
před Štědrým dnem.

