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   Milé klientky, milí klienti, 

je za námi další rok… 

A já nám všem přeji,  

abychom ho zakončili co nejlépe 

a vykročili do toho nového  

správnou nohou! 

Přeji vám krásné Vánoce  

plné štěstí, zdraví a lásky. 

A těším se v novém roce 2022  

zase na viděnou. 

 

 

 

   Aleš Šupina



 

 

ZPRÁVY ZE ZÁMKU DOLNÍ ŽIVOTICE 
 

                     DOZP Dolní Životice - komunita 1 
 

Podzimní dny jsme trávili s klienty na zahradě. Pokud počasí přálo, hrabali 
jsme listí, dlabali dýni, zazimovávali květiny ze zahrady a vyráběli podzimní 
dekorace. Postupně jsme se připravovali na Vánoce a pečení cukroví. 

 
 

        
                                                                                                                                                                                                                                            

       

 

https://prima-receptar.cz/wp-content/uploads/2012/11/zazimovani-kan.jpg
https://i.ceskestavby.cz/clanky/odstavce/28657-586193-1-1200-shutterstock-72183790.jpg
http://www.vune-vanilky.cz/wp-content/uploads/2019/12/IMG_4610-e1576144286151.jpg


 

 

DOZP Dolní Životice - komunita 6 

Každý rok se naše komunita 
účastní úklidu spadaného listí 
v zámeckém parku. Nejinak 
tomu bylo i letos. Pánové 
z údržby nafoukali listí na 
hromady, pak nastoupili 
pánové ze K6 a laskavým 
slovním i názorným vedením 
plnili žoky listím. Po skončení 
práce se vrátili na komunitu 
plní dojmů, spokojeni, 
unaveni. To odpoledne zavládl 
na jinak velmi rušné komunitě 
klid, protože všichni pánové 
prostě usnuli zmoženi 
odvedeným výkonem. 
 
30.11.2021 jsme jeli na výlet do Kopřivnice do nově otevřeného muzea 
automobilů. Pánům se prohlídka moc líbila, mohli si vyzkoušet i interaktivní 
zapojení jednotlivých částí automobilů, skládat nákladní TATRU formou puzzle, 
prohlédnout si veterány i závodní vozy z rallye DAKAR. Do vystavených 
exponátů bylo možné nahlédnout i pod kapotu a vidět motory, rozvody atd.. 
Pak jsme se naobědvali v restauraci SALAŠ a vyrazili zpět k domovu. Výlet se 
vydařil a pánové byli spokojeni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Chráněné bydlení Moravice 

 

15.10. proběhlo svaté přijímání klientky 
chráněného bydlení. Paní Jana je po celý život 
věřící a pravidelně navštěvuje bohoslužby. 
Sama vznesla přání, že by chtěla mít svaté 
přijímání. S dopomocí pracovníků a pana 
faráře si tak paní Jana splnila své velké přání. 
 
 
 
 
 
 
 
Již tradičně je konec měsíce října spojen 
s návštěvami hřbitovů a vzpomínkou  na 
zesnulé. Jinak tomu nebylo ani tento rok. 
Proběhly tak návštěvy rodinných hrobů i hrobů známých, na které si klienti 
zavzpomínali a uctili jejich památku položením kytice a zapálením svíčky.  
   



 

 
 
S nástupem podzimního počasí přichází také plno nové práce na zahradě 
v podobě spadaného listí a potřebou pomalu začít zahradu zazimovat. Proto se 
naši pánové zapojili do práce a společně dali zahradu do parády.  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomalinku se již připravujeme na Vánoce výrobou dekorací na výstavku a 
začínáme péct perníčky. 
   

 
 

 



 

 
 
 

Po roce odkládání se klienti konečně dočkali velmi oblíbeného koncertu Duo 
Jamaha. Koncert se 
uskutečnil 17. 10. v kině Mír 
a atmosféra byla parádní! 
Klienti si koncert užili a těší 
se na další. 
 
 
 
 
 
 
 
Jednou z velmi oblíbených 
aktivit jsou návštěvy 
fotbalových utkání. Mezi 
klienty jsou velcí fanoušci 
domácího SFC Opava, a proto 
nechyběli ani na atraktivním 
zápase mezi kluby SFC Opava 
a Spartou Praha B. Počasí bylo 
vydařené, klienti si jednu z 
posledních venkovních akcí 
moc užili a výhra domácího klubu, už byla jen pomyslnou třešničkou na dortu. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
Ke konci listopadu se ve venkovním areálu chráněného bydlení uskutečnila 
vánoční výstavka výrobků klietnů a pracovníků. Spolu s výstavkou proběhlo 
slavnostní rozsvícení betlému a vánočního stromu. K našemu betlému přibyl 
pasáček oveček. Celá akce byla velmi příjemná a věříme, že navodila správnou 
předvánoční atmosféru. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
DOZP Jakartovice – Deštné 

Období zimy a Vánoc je pro obyvatele našeho domova jedno z nejkrásnějších 
období z celého roku. Všude panuje vánoční atmosféra, umocněná výzdobou, 
domácnosti jsou provoněny upečeným cukrovím. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

A komu se nechce ven do zimy, může navštívit náš kino sál  
 

 
 

9. 12. proběhla tradiční vánoční výstavka výrobků z našich dílen. Každý, kdo 
výstavku navštívil, si mohl zakoupit výrobky z keramiky, svíčky, adventní věnce, 
živé vazby a spoustu dalších výrobků, které se váží k období zimy a vánoc. 
 

 
 
 
 
 
Sobota 11.12. patřila vánočnímu setkání. Letos se bohužel toto setkání muselo 
obejít bez rodinných příslušníků. Ale i tak jsme si všichni sváteční sobotní 
odpoledne užili. 
Hanka s Šárkou si spolu s uživateli připravily taneční vystoupení, k poslechu i 
tanci hrály disco pecky  
 



 

 

 
 
 
 
Všem kolegům a uživatelům přejeme krásné Vánoce a štěstí v Novém roce 
2022. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Sociálně terapeutické dílny EMA 

 

Pracujeme, vyrábíme, zdobíme… 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Zámku 
 
 
 



 

Nesem Vám noviny 

Nesem vám noviny, 

poslouchejte,  

z betlémské krajiny, pozor dejte.  

Slyšte je pilně a neomylně,  

slyšte je pilně a neomylně, 

rozjímejte 

Synáčka zrodila čistá panna,  

v jesličky vložila Krista pána, 

jej ovinula a zavinula, 

jej ovinula a zavinula, 

plenčičkama. 

K němužto andělé z nebe přišli,  

i také pastýři jsou se sešli,  

jeho vítali, jeho chválili,  

jeho vítali, jeho chválili,  

dary nesli.  

 

Pásli ovce Valaši  

Pásli ovce valaši, 

při betlémském salaši 

hajdom hajdom tydlidom 

hajdom hajdom tydlidom 

Anděl se jim ukázal  

do betléma jim vzkázal 

Běžte lidé pospěšte, 

ježíška tam najděte 

On tam leží v jesličkách 

ovinutý v plenčičkách 

Slyšte slyšte pastuškové 

Slyšte, slyšte pastuškové, 

jaké znějí zpěvy nové 

v této noční hodině 

u betlémské jeskyně. 

Hvězda svítí nad Betlémem, 

nebe plesá, zem zní zpěvem. 

Světlem září jeskyně 

jako rajská svatyně. 

Hostem jejím syn je boží, 

v jehož ruce Pán vše složí. 

A zde leží maličký 

v klínu chudé matičky. 

Andělé se tam zjevují, 

slávu a čest prozpěvují 

pacholíčku zkroušeně, 

jenž si hoví na seně. 

I my jdeme k chudé stáji, 

ta dnes podobá se ráji. 

Bůh sám z nebe přišel k nám, 

změnil zemi ve svůj chrám. 

 

Tichá noc, svatá noc 

Tichá noc, svatá noc  

jala lid v blahý klid.  

Dvé jen srdcí tu v Betlémě bdí,  

hvězdy při svitu u jeslí dlí,  

v nichž malé děťátko spí, 

v nichž malé děťátko spí.  



 

Tichá noc, svatá noc!  

Co anděl vyprávěl,  

přišel s jasností v pastýřův stan,  

zní již z výsosti, 

 z všech země stran:  

Vám je dnes spasitel dán  

přišel Kristus pán. 

Tichá noc, svatá noc!  

Ježíšku na líčku  

boží láska si s usměvem hrá,  

zpod zlaté řasy k nám vyzírá,  

že nám až srdečko plá,  

vstříc mu vděčně plá. 

 

Chtíc, aby spal 

Chtíc, aby spal, tak zpívala, 

synáčkovi,  

matka, jež ponocovala, 

miláčkovi:  

Spi, nebes dítě milostné, 

pán jsi a Bůh  

přeje ti v lásce celý ráj  

pozemský luh 

Dřímej,to matky žádost je, 

holubičko 

v tobě se duše raduje,  

ó, perličko!  

Nebesa chválu pějí tvou,  

slávu a čest,  

velebí tebe každý tvor,  

tisíce hvězd.  

Ó lilie, ó fialko, ó růže má, 

dřímej, má sladká útěcho, 

zahrádko má!  

Labuti má a loutno má,  

slavíčku můj, 

dřímej, má harfo líbezná, 

synáčku můj!  

Miláčku, spi a zmlkněte 

andělové, 

před Bohem se mnou klekněte, 

národové!  

Sestoupil v pravdě boží syn  

na naši zem,  

přinesl spásu, pokoj svůj 

národům všem. 

 

Dej bůh štěstí tomu domu 

Dej bůh štěstí tomu domu, 

my zpíváme, víme komu. 

Malému děťátku,  

Kristu Jezulátku, 

dnes v Betlémě narozenému. 

On rozdává štědrovničky, 

jabka, hrušky i trojníčky. 

Za naše zpívání, za koledování 

dej nám Pán Bůh své požehnání. 

K jesličkám teď poklekáme, 



 

Ježíškovi zazpíváme. 

Světa širou dálí zní mu  

píseň chvály. 

Vítej, dítě, nebeský králi! 

 

Veselé vánoční hody 

Veselé vánoční hody, 

zpívejte, dítky koledy 

o tom co se vskutku stalo, 

že se lidem narodilo děťátko. 

Po tmě leží, nemá svíčky 

na nebi svítí mu hvězdičky. 

Ty, jež všechen oděv dáváš, 

samos nahé a nic nemáš, 

děťátko. 

Přišli chudí pastuškové, 

zpívali jsou chvály nové. 

Vítej nám, andělský králi, 

tebe jsme zdávna žádali, 

děťátko. 

 

Jak jsi krásné,neviňátko 

Jak jsi krásné, neviňátko,  

vprostřed bídy nebožátko.  

Před tebou padáme,  

dary své skládáme. 

Já ti nesu dvě kožičky,  

by zahřály tvé nožičky.  

Já zas trochu mlíčka,  

by kvetla tvá líčka. 

Já ti nesu veselého, 

beránka ze stáda svého,  

s ním si můžeš hráti,  

libě žertovati. 

A co mi ti nuzní dáme?  

Darovat ti co nemáme,  

my ti zadudáme,  

písně zazpíváme. 

Pastuškové mu dudají,  

zvuky dud se rozléhají,  

slavně dudy dují,  

všichni prozpěvují. 

Měj se dobře jezulátko,  

přespanilé pacholátko,  

s tebou se loučíme,  

bohu poročíme. 

 

Já bych rád k Betlému 

Já bych rád k Betlému, 

k Ježíšku malému. 

Mám doma křepeličku a 

pěknou žežuličku, 

ty mu odvedu. 

Bude žežulička, 

vyrážet Ježíška. 

U hlavičky jeho sedávat, 

líbezně mu bude kůkávat, 



 

ku, kuku, ku, kuku. 

Zdráv buď (již) Ježíšku!  

Bude žežulička, 

vyrážet Ježíška. 

U hlavičky jeho sedávat, 

líbezně mu bude kukávat, 

ku, kuku, ku, kuku. 

Zdráv buď (již) Ježíšku! 

 

Já malý přicházím 

koledovat 

Já malý přicházím koledovat, 

co umím o Kristu prozpěvovat, 

že se narodil v Betlémě v chlívě, 

chci zvěstovat. 

Chudý je, nahý je, trpí zimu; 

kdybych měl, co bych chtěl,  

dal bych jemu, 

já malý žáček, plínu i fáček 

i peřinu. 

Dost málo darujte,  

groš neb zlatý,  

budete po smrti za to vzati 

do nebe jistě, pravím na místě, 

mezi svatý. 

Jestli nic nedáte, nebroukejte 

a na mé zpívání nefoukejte! 

Až větší budu, líp zpívat budu, 

jen počkejte! 

Štěstí, Zdraví, Pokoj Svatý 

Štěstí, zdraví, pokoj svatý 

vinšujeme vám,  

nejprv panu hospodáři  

pak našim dítkám.  

Zdaleka se béřeme,  

novinu vám neseme,  

co jest se nám přihodilo  

v městě Betlémě.  

Prosím pěkně, odbuďte mě, 

nemám tu kdy stát,  

ještě musím do Betléma 

dítko kolíbat. 

Dítko to je bohatý,  

v nebi vám to zaplatí,  

že se budete po smrti  

s ním vždy radovati. 

 

My tři králové 

My tři králové jdeme k vám,  

štěstí, zdraví vinšujeme vám.  

Štestí, zdraví, dlouhá léta,  

my jsme k vám přišli z daleka.  

Z daleka je cesta naše,  

do Betléma mysl naše.  

Nám třem se hvězda zjevila, 

která jak živa nebyla. 

Jak jsme tu hvězdu viděli, 



 

hned jsme si koně sedlali. 

Co ty, černej, stojíš vzadu,  

vystrkuješ na nás bradu?  

A já černej vystupuju  

a Nový rok vám vinšuju.  

A my taky vystupujem  

a Nový rok vám vinšujem. 

 

V půlnoční hodinu 

V půlnoční hodinu  

anděl se zjevuje, 

radostnou novinu  

pastýřům zvěstuje. 

Nebes Pán naplnil  

sliby své zajisté, 

Kristus se narodil  

z Matičky přečisté. 

Pastýři vstávejte  

pospěšte k Betlému, 

zprávu tu povězte  

na cestě každému. 

 

Narodil se Kristus Pán 

Narodil se Kristus Pán,  

veselme se,  

z růže kvítek vykvet nám, 

radujme se.  

Z života čistého,  

z rodu královského,  

nám, nám narodil se.  

Jenž prorokován jest,  

veselme se,  

ten na svět poslán jest,  

radujme se.  

Z života čistého,  

z rodu královského, 

nám, nám narodil se.  

Člověčenství naše,  

veselme se,  

ráčil vzíti na se,  

radujme se.  

Z života čistého,  

z rodu královského, 

nám, nám narodil se.  

Goliáš oloupen,  

veselme se,  

člověk jest vykoupen,  

radujme se.  

Z života čistého,  

z rodu královského 

nám, nám narodil se. 

 
 


