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Vážení přátelé,
za námi jsou první dva měsíce nového roku 2012 a my Vám přinášíme nové číslo Stromovin. Doufáme, že
nás i přes složitou finanční situaci v sociálních službách čeká úspěšný rok plný zajímavých akcí a společných
zážitků, o kterých Vás budeme pravidelně informovat.
Uživatelé a zaměstnanci STROOMu Dub

Masopust ve STROOMu
Již od začátku roku jsme se připravovali na masopustní veselí. Každý z nás si vybral masku, kterou si
musel sám vyrobit a také si k ní připravit ten správný kostým. A protože jsme byli opravdu šikovní, mohli
jste v úterý 21. 2. odpoledne potkat u nás v Centru třeba černokněžníka, princeznu, čarodejnici, ufouna, ale
také kočku, kuchaře a indiána. Na odpolední rej jsme se připravovali už od rána. Bylo třeba vyzdobit jídelnu,
která se proměnila v taneční sál a upéct koblihy, bez kterých se správný masopust neobejde. Všechno jsme
zvládli včas a tak mohlo vypuknout to správné masopustní veselí. Zatancovali jsme si, zasoutěžili a nakonec
jsme vyhodnotili nejlepšího zpěváka, tanečníka a nejlepší masopustní masku.

Jsme připraveni na sezónu

Nejen cestáře zaskočil sníh

Naše dílny jsou připraveny na jarní sezónu. V
keramické dílně jsme pro vás vyrobili nové druhy
keramických truhlíků, květináčů, figurek do zahrad a
velikonočního zboží. Také šicí dílna se může
pochlubit novými výrobky. Jsou to šitá velikonoční
zvířátka, která jsou skvělým doplňkem pro
velikonoční výzdobu. Všechny tyto výrobky si
můžete prohlédnou nebo zakoupit v obchůdku
Barborka v Prachaticích, v naší prodejně v Nýrsku,
v Nábytku ve Vodňanech, v Baumaxu České
Budějovice a nebo přímo v našem Centru Stroom
Dub.

Ráno 9. února jsme vydatně posnídali, abychom
měli sílu bojovat se sněhovou nadílkou. Naše
vybavení ale nebylo dostatečné, tak jsme požádali o
pomoc pana starostu. Zanedlouho přijel traktor s
radlicí a pomohl nám to velké množství sněhu
odklidit.

Krátce ze STROOMu
• Vítáme nové uživatele!
Od prosince a ledna začali využívat naše služby
dva noví uživatelé, Dana a Vašek. Doufáme, že se
jim u nás bude líbit a najdou nové kamarády.
• Besedy v prachatické knihovně
I v letošním roce pokračuje naše pravidelné
měsíční setkávání nad knihami v prachatické
knihovně. Zatím proběhly dvě besedy - 18. ledna
na téma Já a můj pes a 15. února Čechy
pohádkové.

Pereme a žehlíme pro prachatickou
knihovnu
V naší prádelně máme napilno, nejen že pereme a
žehlíme pro Vishay a Madetu, ale od nového roku
také pro prachatickou knihovnu. Tímto posíláme
knihovně dík, že nám svou zakázkou pomáhá
přivydělat si na provoz Centra.

• Do kavárny s knihou
Také společný projekt Domova seniorů Mistra
Křišťana a Městské knihovny Prachatice úspěšně
pokračuje a my se každý první čtvrtek v měsíci do
kavárny velice těšíme. Máme radost, že hostům
chutná naše káva a pohoštění, které k této
příležitosti vždy rádi připravujeme.

Vaření večeře

Nová volnočasová aktivita

Máte rádi šišky s mákem? My moc, a proto jsme
se rozhodli, že si je uvaříme k večeři. Nejprve jsme si
připravili bramborové těsto. To nebylo nic těžkého,
protože jsme výjimečně použili těsto v prášku, kam
stačila přidat jen voda. Ale příště si ho už určitě
uděláme sami z brambor a mouky. Potom přišly ke
slovu naše ruce a všichni jsme kouleli malé a někdy i
větší šišky. Ty jsme dali vařit do hrnce s vodou a
hotové šišky jsme na talíři posypali mákem, cukrem a
polili máslem. Byla to opravdu dobrota! Škoda, že
fotky neumí přenášet také vůni.

Ještě si pamatujete naše listopadové předsevzetí,
že budeme šlapat na rotopedu???
Měli jsme společný plán, že každá ušlapaná
minuta bude pro nás jako 1 km a chtěli jsme společně
dojet do Prahy a zpátky.
Ze začátku se nám zdála vzdálenost 300 km
prostě nepřekonatelná, ale šlapání nás začalo bavit a
společnými silami jsme na začátku ledna byli 12 km
před cílem. Ty jsme hravě zvládli a teď šlapeme do
Českých Budějovic.
A protože pohyb opravdu potřebujeme, začali
jsme od ledna každou středu chodit také do
tělocvičny. Ostatně, podívejte se na fotky, ty Vám
řeknou nejvíc…….

