Měsíc se s měsícem sešel a je před vámi opět nové číslo našeho Oběžníku. Číslo je to výjimečné,
neboť je to poslední číslo II. Ročníku. Tentokrát jsme se snažili, abyste se kromě obvyklých
informací týkajících se akcí, které připravujeme, informací z CI, dověděli i něco, třeba nového, o
Vánocích.
Protože toto číslo je posledním číslem prostřednictvím kterého vás můžu letos ještě oslovit, chtěla
bych vám popřát vše nejlepší do nového roku, spoustu zdraví, štěstí, lásky, pohody, pravých
přátel, úspěchů ve škole, úspěchů v zaměstnání, peněz, klidu, míru, …a všeho co si budete přát.
Také bych chtěla popřát našemu měsíčníku spoustu spokojených čtenářů, hodně a ještě více
aktivních redaktorů a ještě minimálně jeden ročník vydávání. Na oplátku bych chtěla také
poděkovat všem aktivním redaktorům, kteří se snaží, aby se v našem časopisu objevovali neustále
nové a zajímavé informace a „nebojí se místo řečí chopit činu“.
Příjemné čtení a načtenou v příštím roce!
Verča

Omezený provoz
v CI dne
15.12. 2005
Nejen s odchodem Radky, ale i s rozjezdem nového,
vzdělávacího, projektu, souvisí dvě výběrová řízení, která
v měsíci prosinci proběhnou.
výběrové řízení proběhne ve čtvrtek, 15.12.2005 od
16.00hod do večera.
výběrově řízení proběhne v pátek, 16.12.2005 od 10.00
hod do odpoledních hodin.
Chtěla bych vás poţádat jménem svým, ale i celé výběrové
komise a také jménem účastníků výběrových řízení o to, zda
byste v tuto dobu pokud moţno omezili své návštěvy v CI na
minimum a poţadavky, příp.dotazy vyřizovali prostřednictvím
telefonu.

Otevírací doba
v CI v období
před a po
vánočních
19.12. 2005
9.00-17.00
22.12. 2005
9.00-18.00
26.12. 2005
zavřeno
29.12. 2005
11.00-18.00
Termín pro zadávání poţadavků na zajištění osobní
asistence na týden od 2.1. – 8.1.2006 ,
zadávejte do čtvrtka 29.12.2005 do 15.00hod. Po
celou dobu, v době neúředních hodin, je
v kanceláři zapnutý záznamník, kde své poţadavky
můţete zanechat.

Verča

Odevzdání výkazů za měsíc prosinec
Vzhledem k tomu, ţe měsíc prosinec končí v sobotu, tzn. ţe 3.1.2006 je v úterý, NENÍ TŘEBA vámi vyplněné
Pracovní výkazy asistentů odevzdávat dříve!

Asistence o Vánocích
Vzhledem k tomu, ţe o Vánocích máme vţdy málo asistentů, neboť to jsou většinou vysokoškoláci a jezdí na Vánoce
domů, abychom mohli zajistit hladký průběh asistence i přes svátky, potřebujeme včas vědět Vaše potřeby na toto
období. Pokud tedy budete v prosinci (ale i v lednu, neboť OsA mají zkouškové) potřebovat asistenta, nahlaste nám
to, prosím, co nejdříve. Pokud je to moţné, nahlaste nám i přesné termíny. Je to z toho důvodu, abych mohli
splnit všechny vaše potřeby bez přílišných nesnází.

Nepřehlédněte !
Mzdový účetní bude v Centru Integrace k dispozici asistentům a klientům pro případné dotazy, potvrzení, konzultace
a pod. kaţdou

středu mezi 16.00 – 18.00 hod.

Svatební oznámení
S radostí vám můţu oznámit, ţe naše bývalá kolegyně Jana Plachá, která nás opustila z důvodu
budování svého „hnízdečka lásky“, tak definitivně učinila dne 19.11.2005 v 11.30hod na
Slavkovském zámku, kde se stala paní Janou Seďovou!!!
Byla jsem tam a můţu vám říct, ţe to byla krásná svatba. Moc jim to slušelo a tak není více
třeba neţ jim popřát mnoho štěstí a lásky na společné cestě ţivotem.

Verča

Odchod Radky Zapletalové z místa sociální
pracovnice
Spousta z vás jiţ ví, ţe nás opouští naše staronová pracovnice Radka Zapletalová. Staronová proto, ţe neţ
nastoupila na místo sociální pracovnice, pracovala u nás jako osobní asistentka. Důvodem jejího odchodu je, ţe
nedostala od své fakulty kde studuje povolení k individuálnímu studiu a tudíţ musí docházet pravidelně do školy.
Jak sami pochopíte, není v lidských silách, studovat a pracovat na plné úvazky za ráz. Muselo vyhrát jedno z výše
uvedených a vyhrála škola. Přejme ji všichni, aby ji studium bavilo a šlo, tak jak sama chce. Samozřejmě nám
Radka bude chybět, ale nezoufejme. Někteří z vás totiţ budou mít tu moţnost se s ní neustále dále stýkat a to
opět jako s osobní asistentkou.

Verča

Ostatní akce
Naše akce
Mikulášské setkání
v jídelně domu
s pečovatelskou
sluţbou na Peškové 1
se tento měsíc
uskuteční ve středu 7.
12. 2005 v obvyklých
15 hodin. Na
programu je Vánoční
posezení a moţná
přijde i Mikuláš .

1) Festival české a evropské hudby pokračuje i v měsíci prosinci. Na programu je
v tomto měsíci ještě v úterý 13. prosince Vánoční koncert orchestrů školy, začátek v
19.00 hodin v Redutě. Dále v pondělí 19. prosince koncert mladých anglických umělců z
prestiţních uměleckých škol, také v Redutě, začátek v 19.00 hodin. A jako poslední se
koná v úterý 20. prosince Ţákovský vánoční koncert v ZUŠ Ţerotín, 18.00 hodin.
2) Kaţdoroční Vánoční slavnosti na Horním náměstí, které začaly jiţ v sobotu 26. 11.
2005, potrvají aţ do pátku 23. prosince. Těšit se můţete na lidová řemesla, tradiční
zabíjačku, módní přehlídku, maňáskové divadlo a řadu dalších. Podrobný program máme
v CI.
3) Jako kaţdý rok i letos se v posledním dni roku, 31.12.2005 na Horním náměstí koná
program, hudební produkce začne ve 22 hodin a po půlnoci se můţete těšit na ohňostroj
a diskotéku.
4) Tradiční vánoční trhy na výstavišti Flora Olomouc se letos budou konat ve dnech 10.20. prosince. Kromě nabídky vánočních ozdob, cukrovinek, hraček, knih, stromků, kaprů
a všeho dalšího co k Vánocům patří, je připraven i doprovodný program. V neděli 11. 12.
2005 v 16.00 přijde Čert s Mikulášem a v sobotu 17. 12. 2005 se můţete těšit na
Lidové Vánoce s lašským souborem BEBEK. Dále se můţete přijít podívat na vánoční
aranţování, malování vánočních baněk, tvarování staročeského perníku atd. a to kaţdý
den od 9.00 do 18.00, ve čtvrtek 22.12. však pouze do 17 hodin.

A je tady op ě t konec roku a to je doba vánoč ní pohody a o č ekávání co
nám p ř inese rok p ř í ští. Kolektiv Centra Integrace doufá, že p ř í ští rok
bude ješt ě úsp ě šn ě j ší než rok minulý. Tímto Vám p ř ejeme hodně
lásky, št ě stí, trochu pen ě z, ale hlavn ě moc a moc zdraví.
D ě kujeme Vám také za p ř íze ň kterou jste nám projevili v roce 2005

Jak se cestuje Pendolinem
Protoţe občas jezdím do Prahy a
zalíbilo se mi cestovat vlakem (i kdyţ
v poštovním vagónu to není úplně ono),
uvítal jsem příleţitost seznámit se s
novinkou Českých drah SUPER CITY
PENDOLINO.
Dne
22.
listopadu
se
konala
na
Olomouckém
nádraţí
ukázková jízda. Sláva na
nádraţí, hudba a proslovy se
šampaňským mne nechávaly
v klidu, já se těšil do tepla
vagónu
s modrým
logem
vozíčkáře. Vlak nemá vlastní
plošinu, a proto je třeba pro
naloţení
cestovatele
na
vozíku mechanická pojízdná
plošina, kterou uţ dnes má většina
velkých
nádraţí
v
republice.
V chodbičce bylo místa pro vytočení
se s mým rozměrným elektrickým
vozíkem jen tak tak. Okolo pěkného
bezbariérového WC se šikanou úzké
chodbičky
ještě
zúţené
madly

dostávám do trupu tohoto „letadla“.
První pohled do prostoru pro dva
vozíčkáře mi napovídá, ţe Italové jsou
asi
štíhlejší.

My chlapci z Hané se
svými rozměrnými oři se
vejdeme dva pouze při totálním
zablokováním
uličky.
Po
několika
minutách vytáčení se mezi sklopenými
sedadly a minimaxem jsem zacouval
do prostoru pro dva a mohli jsme
vyrazit. Jízda do Hranic a zpátky
uběhla jako nic, palubní průvodčí

běhaly sem a tam a stále něco
roznášely. V místech, kde je jiţ
hotový koridor, nebylo ani poznat, ţe
jedeme. Další
vozíky
se
ještě
mohou
uchýlit
do
restauračního
vozu,
který
byl
zapojen
hned
vedle
chodbičky
s bezbariérový
m WC.
Cesta
z Olomouce do Prahy bude stát
drţitele průkazky ZTP/P 100 korun za
oba a na cílové Holešovické nádraţí se
můţeme 6x denně svést za dvě a půl
hodiny. Tak sbalit kartáček na zuby a
vzhůru na cesty!

Milan Langer

Pár rad na co nezapomenout či na co pamatovat
4. 12. - Barborka čeká na ţenicha

5. 12. - Mikuláš

Na svatou Barboru dávají do vázy vdavek chtivé dívky napučenou
třešňovou větvičku a čekají, ţe kdyţ do vánoc rozkvete, mohly by
se do roka vdát. Ale pozor! Větvička se musí trhat aţ po setmění,
musí se dát na teplé místo a kaţdý den zalévat mírným prsknutím.
Na kterou stranu se větvička otočí, z té strany přijde ţenich.

Mikulášská tradice je věčně ţivá, a to ve
městě i na vesnicích, kde chodí masky
čerta, anděla a Mikuláše a rozdávají dětem
dárky - většinou pamlsky.

Co přináší na Vánoce smůlu?
Před půlnoční mší se nesmí
šít, plést - protoţe by pak myši
dílo zničily,
na Štědrý den se nesmí čistit
chlévy a stáje, pak by dobytek
kulhal,
na Štědrý den se nesmí prát,
přináší to smůlu a neštěstí do
domu,
na Štědrý den nepište své
milé - milému zamilované psaní,
jinak by to mohlo znamenat
rozchod.

Co naopak
přináší štěstí?
Kdyţ v noci
na Boţí hod
vystřelíte z
pušky směrem k
Měsíci
čerstvý
chléb upečený
25.12. a
čerstvá vejce
snesená 25.12
- mají
kouzelnou moc .

13. 12. uklízí Lucie
Tento svátek je ve větších městech téměř
zapomenutý. Avšak Valašskem i některými
dalšími kraji dodnes obchází tajemné bílé
postavy, kterým se říká Lucky. Patrně si ani
neuvědomují, ţe jdou poněkud nevhod. Před
změnou juliánského kalendáře na gregoriánský
totiţ chodily aţ 23. prosince, kdy uţ mohly
jednak trochu upít noci, jednak plnit své poslání,
totiţ trestat nepořádek v domácnosti. V den
svaté Lucie musely být domy jako ze škatulky,
jinak se prý dotyčná neznala. Dnes chodí Lucky
trochu
brzo
většina
domácností
má
předvánoční úklid teprve před sebou.

Vánoční tradice
Pouštění lodiček
Připraví se lavor s vodou a staré vánoční svíčky (viz dále). Rozpůlí se několik vlašských ořechů a do prázdných
polovin jeho skořápek se nakapaným voskem upevní vţdy po jednom úlomku vánoční svíčky. Lodičky se zapálenými
svíčkami se nechají plout po vodě. Majitele lodičky, která vydrţí nejdéle svítit a nepotopí se, čeká dlouhý a šťastný
ţivot.

Jiná varianta: kaţdý si udělá svou lodičku a pokud se lodička drţí při kraji nádoby, její majitel se bude celý rok
drţet doma. Jestliţe lodička pluje ke středu nádoby, vydá se do světa.

Pozn.:Vánoční svíčky jsou občas ještě vidět v drogeriích, nebo ve stáncích. Jsou asi 6 mm tlusté, šroubovicové, různé
barvy. Používaly se a místy se ještě používají na vánoční stromeček. Poezie Vánoc je s těmito svíčičkami úplně jiná, než s
dnes běžnými elektrickými. Pozor, jsou ale nebezpečné, nebezpečí požáru je poměrně značné, zvláště pohybují-li se v
blízkosti stromku děti bez dozoru. Je také třeba svíčky vhodně umístit, aby nemohly zapálit větev nad sebou. Svíčky se na
stromek upevňují pérovou svorkou na větve. Na této svorce je malý držák svíčky a pod ním kroužek na odkapávající vosk.

Půst

Šupiny

Střevíc

Na Štědrý den se zachovává aţ do večera
přísný půst. Dětem, které se nemohou
dočkat, se slibuje, ţe vydrţí-li nejíst,
uvidí zlaté prasátko. Ke společné večeři
se zasedá, kdyţ vyjde první hvězda.

Pod talíře se štědrovečerní
večeří se dává několik
kapřích šupin, které mají
přinést všem po celý rok
dostatek peněz.

Svobodné dívky házejí střevícem přes
hlavu. Obrátí-li se patou ke dveřím,
zůstanou doma. Obrátí-li se špičkou
ke dveřím, provdají se a odejdou.

U Štědrovečerní večeře

Krájení jablka

- chystá se o jeden talíř navíc pro náhodného hosta
- pod talíř se schová zlatý penízek
- šupinky z kapra pro štěstí, aby se nás drţely
penízky
- od slavnostní večeře se nesmí vstát, ani kdyby někdo
bušil na dveře, protoţe ten, kdo vstane, do roka
zemře

Po štědrovečerní večeři se noţem přepůlí jablko, ale
kolmo na osu, napříč. Obě poloviny se všem ukáţí a
záleţí na tom, jaký tvar má vnitřní část s jádry. Pokud
vypadá jako pěti, nebo vícecípá hvězda, sejdou se
všichni za rok ve zdraví. Pokud má tvar kříţe, je
čtyřcípá, pak někdo z přítomných těţce onemocní, nebo
zemře.

Stíny

Lití olova

Kdyţ se rozsvítí,
dívají se všichni po
stěnách. Čí stín nemá
hlavu, ten do roka
zemře.

Nad plamenem se na kovové lopatce rozţhaví kousek olova aţ k bodu tání. Připraví se
nádoba s vodou, kovový lavor a tekoucí olovo se do něj opatrně, ale naráz vlije. Vznikne
tak odlitek velmi abstraktních tvarů. Přítomní se pak snaţí rozpoznat, čemu (komu) je
odlitek podobný. Podle tvaru se pak usuzuje, co koho čeká. Olovo má nízký bod tání a
jde to snadno.

Žádného zvyku se nemusíte bát. A nezapomeňte - od štědrovečerní večeře se
nevstává!
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