Vánoční zpravodaj
Terénní pečovatelské služby CSSP2

Vážení čtenáři,
začíná čas adventní, období vánočních trhů s jedinečnou atmosférou, s vůní svařeného
vína, vánočního punče, pečených kaštanů a cukroví. Doma nechme opět rozvonět
purpuru, františky a vůni jehličí. Vánoce v sobě skrývají jedno obrovské kouzlo, lidé
jsou k sobě laskavější i tolerantnější, kéž by toto kouzlo vydrželo do dalších Vánoc.
V uplynulém roce došlo k událostem, které zasáhly i naše životy. Ráda bych Vám
připomněla, že pokud se ocitnete v situaci, která Vás trápí, jsme tady pro Vás
minimálně radou a snahou pomoci. I o tom bude příspěvek naší sociální pracovnice.
Dále v našem Zpravodaji najdete osmisměrku, vánoční zajímavosti a jednoduchý
vyzkoušený recept na vánoční cukroví. Přeji Vám jménem svým i všech kolegů klidné
prožití svátků vánočních a vše dobré v roce 2023.
Jarmila Krejčová

Recept na vínové cukroví
(chuťově velmi podobné „božím milostem“)
250 dkg hladké mouky
250 dkg másla
3 polévkové lžíce bílého vína
1 velký žloutek (nebo dva malé)
Změklé máslo smícháme s moukou a vínem.
Vzniklé těsto vyválíme na plát 3mm a vykrajujeme
tvary nebo rozkrájíme na obdélníčky. Pečeme na
190° dokud nezrůžoví (cca 5 - 10 minut), poté
obalíme v moučkovém cukru (já cukruji pouze na
povrchu).

Mohlo by Vás zajímat
Radka Soukupová DiS., sociální pracovnice

Příspěvek na mobilitu
Senátoři dne 2. 11. schválili balíček opatření, jejichž cílem je podpořit skupiny
zdravotně znevýhodněných lidí. Mezi hlavní změny, které navrhlo MPSV, patří –
mimo jiné - zvýšení příspěvku na mobilitu. Legislativní předlohu musí ještě podepsat
prezident. Příspěvek na mobilitu se zvýší o 350 korun na 900 korun. Zvýšení
příspěvku na mobilitu zdravotně znevýhodněným reaguje především na růst cen
pohonných hmot.

Příspěvky na bydlení
Na náklady spojené s bydlením, tedy i na platby za energie, můžete využít příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.

Příspěvek na bydlení
Nárok na příspěvek má každý, jehož náklady na bydlení (nájem, energie, vodné a
stočné a podobně) stojí více než 35 % jeho čistých příjmů (v Praze). MPSV učinilo
několik změn v oblasti příspěvku na bydlení – jednou z nich je zjednodušený
formulář žádosti o příspěvek, který zvládnete vyplnit během několika minut.
Maximum informací si stát zajistí sám. Žádost se již nebude podávat každý rok,
ale pouze jednou. Zároveň se náklady na bydlení a příjmy revidují již pouze
jednou za půl roku (dříve 1x za čtvrtletí). Všichni stávající příjemci příspěvku na
bydlení mohou své pravidelné zúčtování provést také v novém online prostředí. O
příspěvek můžete požádat až tři měsíce zpětně! V případě problémů či nejasností
Vám poradí na čísle call centra Úřadu práce: 800 77 99 00.
Doplatek na bydlení
Poskytuje se v okamžiku, kdy ani příspěvek na bydlení nestačí na pokrytí nákladů na
bydlení. Je určen pro osoby v hmotné nouzi užívající vlastnickou nebo nájemní formu
bydlení nebo obývající nebytový prostor.
Mimořádná okamžitá pomoc
Jedná se o jednorázovou pomoc osobě v hmotné nouzi při nenadálé životní
události definované zákonem (např. na pořízení nebo opravu nezbytného
základního vybavení domácnosti).

Vánoční zajímavosti, kuriozity a rekordy.
Dosud nejvyšší vánoční stromeček měřil na výšku 67,36 m, byla to douglaská
jedle, kterou vztyčili a ozdobili v americkém Seattlu v roce 1950. Pro tisíce
světélek, kterými se strom po ozdobení rozzářil, vyráběl energii samostatný
agregát.
Největší betlém v naší republice je dřevěný se 143 figurami v životní velikosti.
Autor Jiří Halouzka z Jiříkova jej vyřezával v průběhu let 1998 – 2007. Každá
socha, s výjimkou slona, byla vyrobena z jediného kusu dřeva. Celý betlém váží
asi 15 tun, výška se odvíjí od ústřední postavy Josefa, který měří 2 metry.
Nejmenší betlém se vejde do skořápky od lískového oříšku. Je vyroben
z perníkového těsta paní Jarmilou Brhlíkovou z Teplic. Skládá se z postaviček
Ježíška, Marie a Josefa vysokých jen 12 mm.
Rekordní vánočka byla upečena v roce 2005 v pelhřimovském pekařství
Adélka. Byla klasicky pletená ze šesti pramenů, měřila 4,5 metru a vážila 50 kg.
Bylo spotřebováno 40 kg mouky, 40 vajec, 10 kg cukru a 8 kg másla.
Tu úplně největší vánočku na světě upekli v prosinci 2000 v Kanadě, vážila
2502,4 kg, dlouhá byla 21,95 metrů, široká 45,72 cm a vysoká 33,02 cm.
Pochutnalo si na ní 3500 hostů.
Nejdelší prskavka v Čechách je 250 cm dlouhá a vydrží prskat 17,48 minut.
Vyrobena byla v Ostravě.
Světové prvenství máme díky Jaroslavu Vejvarovi z Rakvic, který vytvořil
největší vánoční ozdobu ze slámy. Z 1 800 metrů slámy upletl ozdobu velikou
přes 2 metry.
Ve Velké Británii provedla společnost Travelodge zajímavý
průzkum:
nejobávanějším návštěvníkem během vánočních svátků
je tchyně. Návštěvy matky své partnerky či svého partnera
se děsí jeden z pěti dospělých.
(Pozn. Milé tchyně, v Čechách to tak určitě není.)

Vánoční luštění

