Vážení a milí,
„léto budiž pochváleno“. Medard svůj svátek sice již dávno oslavil, ale ne
a ne pořádně zapršet. Čtyřicetidenní Medardovo období nějaký ten déšť
přineslo, ale bylo by ho zapotřebí mnohem víc. Náš zámek se už pyšní
každoroční květinovou výzdobou, o kterou je potřeba se náležitě starat.
U nás v domově bude léto ve znamení stavebních prací při rekonstrukci
výtahu. Už aby to bylo. Výtah bude krásný, prostorný, a i klient upoutaný na
lůžko se bude moci dostat na čerstvý vzduch. Rekonstrukce je náročná nejen
pro Vás klienty, ale i zaměstnance domova. Společně vše zvládneme
a budeme se těšit na výtah nový, moderní, odpovídající požadavkům
současné legislativy.
I když jsme poslední dobou „zanedbávali“ naše společenské vyžití, i přesto
proběhlo spoustu společných akcí a setkání. O tom se, mino jiné, dočtete
na následujících stránkách Zámeckých novin. Na podzim však všechno
doženeme. Čeká nás letošní Lyský pětiboj, Týden sociálních služeb ČR
s bohatým programem, Křeslo pro hosta, grilování, výlety, …
Přeji Vám všem krásné léto a na viděnou 
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Mgr. Jiří Hendrich - ředitel

Duben
„Nechť si duben sebelepší
bývá, ovčákovi hůl
přec jen se zasněžívá.“

První jarní procházky

Výstava Narcis

Sluníčko nás vytáhlo po dlouhé
zimě ven. V zámeckém parku je
nám krásně, kvetou tu modré
ladoňky, narcisy a vše voní jarem.
Těšíme se, že zde strávíme co
nejvíce času. Děkujeme i našim
dobrovolnicím za pomoc.

Na lyském výstavišti opět
zavoněly květiny a i my jsme
se byli pokochat tou krásou.
Ochutnali
jsme
něco
dobrého, shlédli módu
a koupili květinku pro
radost.
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Exkurze na stanici HZS Středočeského kraje
v Mladé Boleslavi
Hasičský
záchranný
sbor
Středočeského kraje realizuje
preventivně výchovnou činnost,
a tak i my jsme se za nimi
vydali. Dozvěděli jsme se
spoustu užitečných informací,
například o transportu klienta.
Mohli jsme si vyzkoušet různé
druhy nosítek.
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Kadeřnické služby
S koncem dubna je spojen průlet
pořádné čarodějnické letky... Ani náš
zámek nemohly čarodějnice minout,
vždyť jejich návštěva u nás je již
tradicí.
Snad i Vám vyloudili úsměv na tváři...
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Opět nás přijeli zkrášlit
studenti z Odborného
učiliště z Čelákovic.
Děkujeme 

Květen
„Když se v máji blýská,
sedlák si výská.“

Vystoupení mateřských škol

Opět nás navštívily děti z Mateřských škol Čtyřlístek a Pampeliška
z Lysé nad Labem a MŠ Sluníčko z Milovic. Děti měly připravený
program ke Dni matek. Zazpívaly nám, krásně zatančily a zahrály
pohádku O poslušných kůzlátkách. Moc se nám jejich vystoupení
líbilo.

Výstava Natura Viva
Na výstavišti v Lysé nad Labem se
konala výstava Natura Viva 2018.
K prohlédnutí bylo mnoho trofejí,
lovecké potřeby, fotopasti atp.
Poslechli jsme si koncert lovecké
hudby a občerstvili se.
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Vystoupení Chlapeckého pěveckého sboru Voice Boys
Krásným zážitkem bylo
vystoupení
Chlapeckého
pěveckého sboru Voice
Boys ze ZUŠ v Lysé nad
Labem, který vede pí Jana
Erbenová.

Letošní rok jsme se také aktivně zúčastnili
akce Lysá žije!. Prezentovali jsme se výrobky
z naší zámecké dílny v prodejním stánku.
Také naši klienti - pan Vladimír Drbout
a paní Jaroslava Šindlerová měli možnost
vystavit svá díla - olejomalby - ve výstavním
stánku.
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Červen
„Pláče-li červen a neoschne
žitko, v zajících, koroptvích
budeme
mít řídko.“

Stále je potřeba doplňovat si znalosti
Absolvovali jsme pravidelná školení
zaměstnanců, jako je například školení
o infekčních chorobách, školení na aktuální
téma ochrany osobních údajů, tzv. GDPR,
školení řidičů a také seminář na téma
Prevence bolesti zad.

Zakoupení nové společenské hry
s názvem
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Účast na sportovním klání v domově
pro seniory Nová slunečnice Praha
Přijali jsme pozvání na sportovní
klání do pražského domova pro
seniory Nová slunečnice. Akce nám
v mnohém připomínala náš Lyský
pětiboj, možná proto se naše
družstvo složené z paní Jany
Goebeltové, pana Jana Dvořáka
a pana Pavla Budjače umístilo
v celkovém pořadí na
krásném druhém
místě z devíti
soutěžních
družstev.
Paní Goebeltová
byla na druhém
místě v disciplíně
hod na slunečnici
a pan Dvořák na 3.místě v disciplíně
holandský biliard. Gratulujeme.

Domov Nová slunečnice Praha 8
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Červnové „Na slovíčko s panem ředitelem“
Pan ředitel všem poděkoval za trpělivost a opatrnost během
rekonstrukce výtahu. Je to období velmi náročné,
ale nový výtah bude pro nás všechny velkou odměnou.
Bude rovněž sloužit jako výtah evakuační. V případě výpadku
elektrického proudu bude zachována jako funkčnost zhruba ještě 45-60 minut.
Pan ředitel názorně ukázal manipulaci se schodolezem, který dočasně slouží jako
náhrada výtahu.
Dále pan ředitel seznámil přítomné klienty s GDPR – ochranou osobních údajů.
Rovněž sdělil, na koho se můžete obrátit v případě Vašich pochybností se
zpracováním či uchováváním osobních údajů. Předpis, ve kterém jsou informace
sepsány, se nazývá „Informace o zpracování osobních údajů“ a je k dispozici na
jednotlivých patrech v šanonu s ostatními pravidly domova
a na nástěnce u hlavního vchodu.
Během měsíce června byly klientům předány do vlastní úschovy občanské průkazy.
Je nutné dbát na bezpečnost jejich uložení (uzamykatelné stolky, skříně)!!!
Ze strany Vás - klientů byly připomínky na chod kavárny – jak na chování
a ochotu pracovnice kavárny, tak i na časté uzavření a nabídku sortimentu. Chod
kavárny je v řešení.
Větší společenské akce konané v jarních a letních měsících se z důvodu
rekonstrukce výtahu přesouvají na podzim.
Investice, které jsou v plánu na nadcházející měsíce: zakoupení nového
automobilu, polohovacích křesel, výmalba schodiště na 1. patře, částečná výměna
oken, bezbariérová kuchyňka na 1. patře.
V plánu je oprava zdi u platanu, kde dochází v důsledku rostoucích kořenů
k praskání a rozestupování zdi…

Další „Na slovíčko s panem ředitelem“ bude v září 2018.

Platan javorolistý v zámeckém parku „Petzoldův platan"
Obvod kmene: 266 cm, výška stromu: 22 m, stáří cca 100 let
Zdůvodnění ochrany: strom mimořádné velikosti vzhledem k druhu,
typická ukázka uplatnění solitérních dřevin zahradním architektem
Eduardem Petzoldem kolem r. 1890.
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Pokračování přestavby
výtahu

Všechno nám tu kvete…
i okurky rostou 

Jak jste si jistě
všimli,
už se krásně
rýsuje šachta
našeho
nového
výtahu.

Výstava Senior-handicap
2018, stánek šikovné ruce
našich seniorů

Tradiční výstava Senior-handicap
2018 a výstava Šikovné ruce našich
seniorů je již skoro součástí našeho
života na zámku. Svědomitě se
připravujeme
několik
měsíců
dopředu, abychom ukázali, jak máme
šikovné dámy a i pány a co všechno
dokážou vyrobit. Letos nebyla žádná
z našich prací oceněna, ale i tak
máme z našich výrobků radost. Také
ve stánku prezentujeme naše služby,
služby domova pro seniory. Tento rok
jsme stánek vybavili na téma:
„Proměny času“.
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Něco málo o výmalbě našich jídelen, tentokrát na 1. patře
Nástropní malby na naší jídelně na 1.patře pocházejí z dob přestavby
F.A.Šporkem. Jsou zde namalovány antické a starozákonní výjevy.

Ve středu je umístěna ústřední freska znázorňující údajně téma Mene-Thekel-Fares
(spočteno-zváženo-rozděleno), tedy hostinu, kterou babylonský král Baltazar uspořádal
pro tisíc velmožů a na níž se pilo ze zlatých a stříbrných nádob ukořistěných
v jeruzalémském chrámu, čímž došlo k jejich znesvěcení. Během hostiny se náhle
objevila ruka a napsala na stěnu uvedená tři slova. Králi to bylo vysvětleno takto: MeneBůh sečetl tvá království a učinil mu konec, Thekel – Byl jsi zvážen a shledán mravně
nedostatečným, Fares – Tvé království bude rozděleno a dáno jiným národům.
Tato freska zobrazuje krásnou
židovskou vdovu Júdit, která
mečíkem sťala hlavu veliteli
asyrského vojska Holofernovi,
jenž se do ní zamiloval při
dobývání města Bethudie.
Vlevo tábor a středověké
město.

Zde
máme
vojína
rozmlouvajícího s ženou
před vchodem do paláce
a v pozadí krajinu
s vojskem.
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Trénujeme paměť
Kolik čtverců je na obrázku?

Bludiště
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Co nás čeká v blízké době…
Netrpělivě čekáme na náš nový výtah, ale i přesto probíhají akce, na
které jste zvyklí. Snažíme se střídat aktivity po patrech, prosíme,
buďte trpěliví… na sklonku léta pro Vás chystáme grilování, Lyský
pětiboj, budeme navštěvovat jiné domovy, určitě vyrazíme na nějaké
výlety… Jak píše pan ředitel v úvodu, na konci léta či začátkem
podzimu si vše vynahradíme.
Děkujeme za pochopení.

Pročítejte nástěnky, kde se dovíte,
co se u nás v domově koná a chystá.
Správná odpověď ze strany 11. Čtverců je na obrázku 16

Něco pro zasmání

Přejeme všem pohodu a krásné letní dny 
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