Duben – září 2016
Vážení a milí,
léto je za námi. Bylo krásné, slunné a my si ho užívali. Každý z nás zná ten podzimní čas, kdy samotná
vycházka v přírodě nám připadá jak procházka v nějakém obrazu slavného malíře. Podzim často vytváří
v přírodě úchvatné barevné scenérie. I když je podzim pokaždé stejně barevný a zajímavý, nikdy nebude
dvakrát stejný. Příroda umí zbarvit stromy, listí i keře do nejrůznějších barev a odstínů, ale neumí to
zopakovat.
Další vydání Zámeckých novin navazuje na ty minulé. V období duben – září náš domov žil odpočinkovým,
ale i aktivním a pestrým životem. O tom všem se dočtete na jejich stránkách.
Rád bych však zmínil milou návštěvu paní ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové –
Tominové společně s hejtmanem SK panem Milošem Peterou a dalšími zastupiteli SK a města Lysá nad
Labem. Setkání proběhlo v přátelské atmosféře. Debatovali jsme a svěřovali se s problémy, které nás trápí.
Především dofinancování sociálních služeb, přijímání nových zaměstnanců a stavba nového domova.
Nechyběla prohlídka našeho zámeckého areálu i samotného zámku, našeho domova. Doufáme, že budou
naše prosby vyslyšeny. I přes běžný chod domova a právě probíhajícího natáčení České televize, se vše
podařilo.
Před námi je Týden sociálních služeb ČR, který každoročně pořádá a vybízí k účasti, Asociace poskytovatelů
sociálních služeb ČR. Celý týden je pro naše klienty připraven bohatý program. 4. října 2016 nás čeká
Den otevřených dveří. Pro návštěvníky budou připraveny informace o „životě na zámku“ a součástí bude
i Lázeňský den, se kterým nám budou pomáhat a zajišťovat studenti středních škol. Celý týden bude
i oslavou Dne seniorů, který připadá na první říjnový den. Všem klientům našeho domova i seniorské
veřejnosti bych rád popřál především pevné zdraví, klid, pohodu a kolem sebe jen samou příjemnou
společnost.
Závěrem bych rád požádal naše klienty o shovívavost při všech akcích, opravách a rekonstrukcích, které
nás v závěru roku čekají. Věřte, že vše děláme proto, aby se Vám v našem domově žilo co nejlépe.
S přáním krásného podzimu Vás zdraví
Mgr. Jiří Hendrich - ředitel

Duben
Vystoupení pěveckého sboru Cesmína
V pátek 8.4.2016 u nás vystoupil
pěvecký sbor Cesmína z Centra
seniorů Mělník pod vedením
vedoucí aktivizačního úseku,
paní Mgr. Adriany Rohde Kabele.
Se svým pásmem trampských
písní nám velmi zpříjemnili
páteční odpoledne.
Velice děkujeme.

Čarodějnice 2016
Pálení čarodějnic patřívalo
a do dnešních dnů patří
k velmi populárním lidovým
zvykům.
Ona magická filipojakubská
noc (z 30.dubna na 1.května)
patřívala mezi noci, kdy prý zlé
a nečisté síly vládly větší mocí
než kdy jindy.
I u nás v domově se takové
čarodějnice objevily...

Květen
Vystoupení dětí z MŠ Mašinka a MŠ Pampeliška ke Dni matek
Stalo se téměř tradicí, že ke zvláštním
příležitostem nás navštíví děti z mateřských
škol Lysá nad Labem. Nemohli jsme
opomenout Den matek, proto jsme
s nadšením přivítali vystoupení těchto
malých a velmi šikovných dětiček.

Překvapení od Základní školy praktické a speciální z Lysé nad Labem
Napsali nám...
"Milí senioři,
dozvěděli jsme se o Vaší prosbě ohledně rozbitého altánu a
rozhodli se, že Vám rádi přispějeme. Každý přispěl dle svých
možností a jelikož i děti by se rády zapojily, ale nemají své
finance, napadlo nás, že přispějí alespoň svou fantazií.
K peněžnímu daru přidáváme dětskou koláž, kterou děti
vyrobily pro Vás, jako představu, jak by třeba altán mohl
vypadat a jak si ho vy všichni budete jednou užívat.
Přejeme Vám, aby se brzy sešla celá částka a altán stál
v celé své kráse.
S pozdravem učitelé a děti ze ZŠ praktické a speciální
Lysá nad Labem"

Dárci: Hana Lajnerová, Jaroslav Denemark, Katka H. a Eva J., Kristýna Lajnerová,
Lenka Nevřivová, Milan Tuček, Mireas s.r.o., Olga R., Pavel Zelenka, Pokorný,
RNDr. Ivana Dvořáková, Speciální škola Lysá nad Labem, Vladimír Konrád, Zdeňka
Biskupová a anonymní dárce.

Všem, kteří nám v rámci projektu„Plníme přání seniorům“
pomohli k vysněnému altánu, děkujeme!!!

VII. Lyský pětiboj 2016
Pečlivě jsme se připravovali na letošní již VII. ročník
„Lyského pětiboje“. Společně s dalšími družstvy
z pozvaných okolních domovů pro seniory
a lyských seniorských spolků, jsme se pobavili, změřili své síly, schopnosti
a ukázali, co v nás ještě dřímá. V letošním ročníku jsme si zahráli na zahradníky,
květináře, bylinkáře, pěstitele… „Hod na květinu“ – tohoto sportovně –
dovednostního úkolu se hned v úvodu soutěžící zhostili velkolepě. Házecí
kroužky byly mnohdy opravdu nezbedné, ale přesto padaly pěkné rekordy.
Dle svého výběru týmy zazpívaly píseň s květinovou tematikou. V tomto věku,
úctyhodné výkony. Další disciplínou byl „Botanický kvíz“, kde soutěžící poznávali
rostliny
z připravených obrázků a bylinky z živých vzorků.
Paměť jsme potrénovali při skládání kostek vyrobených z krabic. Úkolem bylo
„Vypěstovat si vlastní květinu“, která byla na kostkách vyobrazena. Dále
soutěžící předvedli svůj výtvor v rámci „Kreativní tvorby – květinové aranžmá“.
Výrobky byly opravdu krásné a hlavně krásně odprezentované i s nějakým
příběhem. Výrobky u nás v domově nějakou dobu zůstanou na výstavě a budou
inspirací
pro další práci. Poprvé v letošním ročníku byla zařazena disciplína, která mohla
„zamíchat kartami“ v celkovém výsledku. Do bojů byl přizván i doprovod
jednotlivých týmů (zaměstnanci domovů) a ti si museli, se zavázanýma očima,
najít svoje „květinové družstvo“. Byla to veliká legrace a všichni jsme se moc
pobavili. Závěrem, po ovacích z krásně stráveného odpoledne, přišlo na řadu
vyhodnocení, rozdávání cen a diplomů. Děkujeme také všem sponzorům.
Během odpoledne nechyběla dobrá hudba, zpět, tanec a samozřejmě i něco
dobrého k snědku. Děkujeme všem zúčastněným za vytvoření výborné
atmosféry. Místnímu týmu z Domova Na Zámku, seniorům z Luxoru z Poděbrad,
Domovu U Anežky z Benátek n. J. i Luštěnic, Domu seniorů z Mladé Boleslavi,
seniorům z domova ANNA Český Brod, lyským Baráčníkům, seniorům z domova
Jenštejn.
Rádi bychom poděkovali zaměstnancům lyského úřadu, ze sociálního odboru
(PaedDr. Věra Bodnárová, Alena Uhlířová. Lenka Sedláčková), kteří pečlivě bděli
nad celým průběhem soutěžního klání.
Za rok opět na shledanou.

VII. Lyský pětiboj 2016

Beseda s Městskou policií
12.5.2016 proběhla plánovaná beseda s Městskou policií.
Tentokrát na téma: (NE)bezpečný věk. Naši klienti se dozvěděli spoustu
informací, jak se ochránit nástrahám dnešní doby. Formou promítání
byli informováni o ,,šmejdech“, zvyšujícím se počtu útoků na seniory
a mnoha dalších nástrahách.
Na závěr besedy nechyběl prostor pro dotazy.

Sázení zeleniny
Pořídili jsme pro náš domov
praktické mobilní zahrádky
a právě teď nastal ten správný čas
je osadit.
Pro začátek jsme vybrali některé
druhy salátů, kapusty a kedlubny.
Teď se o ně budeme společně
starat a pak si z nich uvaříme něco
dobrého.

Červen
Výstava Senior- Handicap 2016
Jako každoročně proběhla, ve dnech 16. – 19. 6. 2016, na lyském výstavišti výstava
Senior – handicap: aktivní život 2016.
Náš domov se prezentoval svým výstavním stánkem a také se opět zapojil
do doprovodného programu, a to ve čtvrtek 16. 6. 2016. Letošním vystoupením
s názvem „Bez babičky ani ránu“ jsme chtěli ukázat „koloběh života“ , kdy senioři mají
své místo v rodinném a životním společenství. Našimi hosty byly děti z MŠ Dráček
a studenti Střední školy oděvního a grafického designu. Společně jsme byli u zrození,
předškolní i školní docházky, jeli jsme na výlet, šli jsme do tanečních a prožili jsme
i svatební den. U toho přece nesmí BABIČKA chybět a také nechyběla.
Opět jsme se také zúčastnili
soutěže – Šikovné ruce
našich seniorů. V letošním
roce získala ocenění za své
překrásné mozaiky klientka
paní Jaroslava Šindlerová.
Gratulujeme.

Výlet na „Mácháč“

V červnu jsme se vypravili na třídenní pobyt k Máchovu jezeru v srdci Českého ráje.
Naším cílem se stalo rekreační středisko Poslův mlýn. Bezbariérové ubytování nám
vyhovovalo. Po cestě jsme navštívili město Bělá pod Bezdězem, kde jsme poseděli
na kávičce a nechybělo i něco sladkého. Po ubytování v našem bungalovu jsme si
celé středisko prošli. K večeři jsme si opekli buřty a vůbec nám nevadilo, že lilo jako
z konve. Druhý den po snídani jsme se vydali do města Doksy, kde jsme se
naobědvali. Po výborném obědě jsme se vydali k Máchovu jezeru a někteří se
i vykoupali. Pak jsme se na lodi vydali na plavbu po jezeře. Po projížďce jsme hráli
hry – petanque, házení kroužků, badminton, stolní hry… Bylo krásně, tak opět
vyhrál táborák. Buřty
a klobásky byly senzační. Nechyběl ani zpěv za doprovodu kytary. Vůbec se nám
nechtělo domů. Po příjezdu do domova jsme všichni vyprávěli, jaké jsme měli
krásné zážitky.

Červenec
Výlet do Káraného
Dne 26. 7. 2016 jsme se
vypravili
na
výlet
do
Káraného. Navštívili jsme
Říční lázně Jizerka v Novém
Vestci, přímo u řeky Jizery.
Dali jsme si něco dobrého
k jídlu i k pití a někteří z nás
se vykoupali v řece Jizeře.
Vůbec nám nevadilo, že jsme
i pěkně zmokli. Náš výlet se
opět zdařil.

Srdíčková slavnost Mělník
Už tradičně jsme přijali
pozvání do Centra seniorů
Mělník, našeho spřáteleného
domova.
Konala se letní slavnost
tentokrát
s
názvem
„srdíčková“. Součástí slavnosti
byla i výstava
rukodělných prací na dané
téma. K poslechu a tanci hrála
country muzika. Zazpívali jsme
si, pojedli, popili a i zatančili.
V
pozdních
odpoledních
hodinách jsme se příjemně
znavení vrátili domů.

Srpen
Výlet do lesa na houby
Houbařská sezona je v plném proudu, tak jsme si i my udělali výlet do lesa.
Úlovek byl sice malý, ale nedostatek hub vynahradila procházka na čerstvém
vzduchu a krásná svěží příroda kolem. Doma jsme si z hub usmažili výborné placičky.

Promenádní koncert Hasičské dechové hudby 2016
Slunečná sobota 20.8. 2016 přilákala odpoledne na
nádvoří augustiniánského kláštera v Lysé nad
Labem nezvykle velký počet milovníků dechové
hudby. Konal se zde již tradiční promenádní koncert
Hasičské dechové hudby v Lysé nad Labem, jehož
organizátorem byl náš domov společně s Městským
úřadem v Lysé nad Labem. Srpnový koncert byl
zpestřen návštěvou Dechového orchestru z Drážďan
– BO 112. Nejen pro naše klienty, ale i pro všechny
návštěvníky koncertu bylo milým překvapením,
když v samotném závěru zazněla Vejvodova Škoda
lásky, v podání obou hudebních těles, zpívaná
zpěvačkou lyské dechovky Alenou Moravcovou
a i německým kapelníkem v češtině. Po
zaslouženém potlesku se všichni muzikanti
přesunuli na malé občerstvení do zámecké jídelny
a měli možnost si prohlédnout interiér domova, kde
se jim líbilo.

Září
Po stopách spisovatele Bohumila Hrabala
V pátek 2. září jsme se vydali po
stopách Bohumila Hrabala.
Naše výprava začala v Nymburce
na náměstí u sochy Bohumila
Hrabala.
Zašli jsme se podívat k vile, kde
známý spisovatel žil a nemohli
jsme ani vynechat pivovar, který
je s B. Hrabalem úzce spjat.
Následovala zastávka na hřbitově
v Hradištku, kde je pochován
a pokračovali jsme do Kerska.
Zastavili jsme se u chaty, ve které
žil spolu
s 25 polodivokými kočkami. Pak
jsme se osvěžili vodou z pramene
sv. Josefa a naší výpravu zakončili
v Hájence s tradičním jídlem a to,
Kančí guláš se šípkovou omáčkou
a nebo, se zelím. Výlet se nám
ohromě líbil.

Českobrodské hrátky
Již po několikáté jsme se zúčastnily slavnosti v domově seniorů v Českém Brodě.
Soutěže se nám všem velice líbily, doprovodný program byl opět kvalitní a
zábavný. Určitě se sem budeme zase rádi vracet.

Návštěva výstavy– „Teplo domova, knižní veletrh, Jiřinková slavnost“

Co nás čeká…
V následujících dnech nás čeká Týden sociálních služeb, táborák, Lázeňský
den, další výstavy na VLL, Křeslo pro hosta s hostem paní Evelynou
Steimarovou - a mnoho dalšího…

Určitě pročítejte nástěnky, kde se dovíte,
co se u nás v domově koná.

Přivítali jsme nové klienty.

Smutné loučení.

Vodičková Blažena
Kohoutová Jana
Sykalová Genoveva
Beneš Miloslav
Volf Dušan
Bláhová Stanislava
Havelka Josef
Štemberová Květuše

Fialová Věra
Čapková Věra
Obejdová Jiřina
Dlabola Quido
Sobota Josef
Siróová Drahomíra
Volf Dušan
Nováková Blažena
Nedomová Marie

Luštění pro volný čas a zábavu

Takto nám rostl před očima náš nový altán…

