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Když šlápneš na devět sedmikrásek najednou,
přišlo jaro…

Vážení a milí,
dostává se Vám do rukou letos první vydání Zámeckých novin.
Pranostika říká: „Březnové slunce má krátké ruce“, přesto nás sluníčko tahá ven a my
čerpáme už tak potřebnou jarní energii. Jaro je tu a to je dobře. Zima nebyla tak silná,
avšak dlouhá a pečlivá.
Rádi bychom dále pracovali na modernizaci domova. Již se podařila rekonstrukce toalet
v přízemí a čeká nás oprava centrální koupelny a toalet na 1. patře. Dále bychom rádi
opravili topný systém výměnou hlavních uzávěrů a termoventilů u všech radiátorů. Tím
bychom chtěli snížit provozní náklady na vytápění a umožnit tak potřebnou regulaci tepla
na pokojích a společných prostorách. Za tímto účelem jsme oslovili našeho zřizovatele,
Krajský úřad SK, o poskytnutí mimořádné dotace. Držte nám palce, ať se vše podaří.
Chystáme pro Vás opět spoustu společenských akcí, které Vás potěší, nabijí energií
a vtáhnou do dalšího života. Chystáme už VI. ročník Lyského pětiboje. Budeme se
prezentovat na výstavě Senior – Handicap 2015, na lyském výstavišti svým výstavním
stánkem a zapojíme se i do doprovodného programu. Plánujeme třídenní pobyt na
Máchově jezeře. To byla jen malá ochutnávka.
Sledujte nástěnky s informacemi. Pokud byste i vy měli nějaký nápad jak Vám zpříjemnit
„život na zámku“, budeme jen rádi za jakýkoliv podnět.
S přáním krásného jara Vás zdraví

Mgr. Jiří Hendrich - ředitel

Holky v akci – lednové vaření.
Při výrobě pomazánek všichni krájeli, mazali
a pak jedli výborné chlebíčky.

Natáčel se u nás jeden
z dílů detektivního seriálu!
…………………………………..
Proběhlo u nás
natáčení jednoho dílu
z připravované série
kriminálních příběhů
pod vedením režiséra
Jana Hřebejka. V rolích
si zahráli i někteří z Vás
i z nás.

Vystoupení souboru
„Cesmína“ z Mělníka.
Krásným zážitkem bylo
vystoupení souboru „CESMÍNA“
z CS Mělník, který nám slovem a
písněmi z repertoáru Karla
Hašlera zpříjemnil páteční
dopoledne.

Krásné jubileum.
Šedesát let od své svatby
oslavili manželé Drboutovi.
Přejeme jim do dalších
společných let hodně zdraví,
štěstí a lásky.

Zamyšlení bývalého cukráře.
Vzpomínám, jak jsem se díky své cukrařině zajímavě seznámil se svou
milovanou ženou.
Na Albertově v menze jsem pekl moučníky budoucím doktorům.
„Dochází múčníky“, zněl mladý slovenský hlas z jídelny.
Šel jsem po hlase… …. a došel jsem až na Slovensko k Dukle.
Dalo mi to trochu více práce, ale našel jsem tu pravou.
S mou ženou jsme oslavili krásné šedesáté výročí svatby.
Vladimír Drbout

Smažení koblih.
Poslední masopustní den jsme stihli
usmažit koblihy.
Koblihy se našim děvčatům povedly
a všem moc chutnaly.

Zámecký Valentýnský ples.
Jako každý rok, i letos jsme pořádali
tradiční Valentýnský ples
s hojnou účastí, bohatou tombolou
a hezkým programem, který
potěšil všechny přítomné.

Zrekonstruovali jsme pro Vás toalety na přízemí.
Nechali jsme pro Vás zrekonstruovat toalety na přízemí. Doufáme,
že se Vám líbí stejně jako nám.

Rekonstrukce..
Vtip: Pacient v lékárně: ,,Co stojí ta mast?”
Lékárnice: „900kč...”
Pacient: „Hrome, ta je ale mastná!!!”

a koukněte sami..

Oslava MDŽ
Mezinárodní den žen, který většina
z nás zná pod zkratkou MDŽ, vznikl
díky stávce švadlen roku 1908. Právě
švadleny z New Yorku stávkovali za
zlepšení životních podmínek. Cílem
tohoto boje bylo získání volebního
práva pro ženy, následoval boj za
rovnoprávnost a spravedlnost a
samozřejmě mír. V průběhu dějin se
oslavy měnily, v živé paměti máme
například socialistickou propagandu
a nezapomenutelné karafiáty,
ručníky, chlebíčky apod.. Tento den
protestují např. feministky dodnes.
V mnoha rodinách v ČR se MDŽ slaví
do dnešní doby, přestože od roku
1990 není MDŽ oficiálním svátkem.

A takhle slavíme MDŽ
u nás na zámku..

Přednáška pana Česlava Roubíčka.
Z Prahy k nám přijel pan Česlav Roubíček, rodák z Lysé nad Labem,
pamětník, který s námi besedoval na téma totálně nasazených lidí v
Německu. Co vlastně pojem totální nasazení znamenal,
kam lidé odcházeli
a kdy se vraceli,
zda se snažili utéct
a zda to bylo vůbec
možné. Na co mysleli,
když pracovali v
cizí zemi, jak mezi
sebou vycházeli,
jaký byl jejich vztah
k místnímu
obyvatelstvu. Jak
prožívali
bombardování, jak se
stravovali, jak žili
a mnoho dalšího........
Děkujeme moc za návštěvu a vyprávění.

Výstava v Lysé nad Labem – „Zemědělec a Jaro s koňmi“
Pravidelně navštěvujeme výstaviště u nás v Lysé nad Labem.

Křeslo pro hosta – režisér Zdeněk Troška
Dne 18. 3. 2015 se v našem domově uskutečnilo již třetí setkání v rámci
projektu „Křeslo pro hosta“. Naše pozvání, opět bez nároku na honorář,
přijal scénárista a režisér pan Zdeněk Troška. Již od brzkých odpoledních
hodin se sál na 1. patře začal plnit diváky a bylo proč. Sál doslova „praskal
ve švech“. Přesně v 17,00 hod. se sálem rozezněla známá melodie z trilogie
„Slunce, seno, jahody“ a začalo veselé a lidské vyprávění ze života osobního
i profesního. Překvapením byl tanec „zámeckých – hoštických dam“, který si
připravily pracovnice a klientky domova. Nechyběly dotazy diváků
a autogramiáda.

Prodejní velikonoční výstava
v Praze.

Každoročně se náš domov
reprezentuje svými výrobky na
prodejní výstavě
v Praze na Krajském úřadu.

Něco málo o velikonočních svátcích
Velikonoce patří k významným
křesťanským svátkům. Oslavují
zmrtvýchvstání ukřižovaného
Ježíše Krista. Podobně jako
Vánoce také oslavy Velikonoc se
přenesly i mimo oblast církve.
Pro nenábožensky smýšlející jsou
Velikonoce především oslavy
jara, probuzení přírody a nástupu
teplejších, na sluneční svit
bohatších dnů, na které se
všichni po dlouhé zimě těší.

I my jsme barvili vajíčka..
voskovou technikou..
Přejeme všem našim jubilantům
Vše nejlepší!!!

Na 1. patře jsme vyměnili
staré židle za nové…

Čarodějnice
Noc z 30. dubna na 1. května
byla pokládána za magickou.
Svátek se původně
pravděpodobně slavil o úplňku,
jenž byl nejblíže dnu,
nacházejícímu se přesně mezi
jarní rovnodenností a letním
slunovratem. Lidé věřili, že tuto
noc se čarodějnice slétají na
čarodějnický sabat, a skutečně
je tato noc jedním z největších
pohanských svátků. Lidé také
věřili například v otevírání
různých jeskyní a podzemních
slují, ve kterých jsou ukryty
poklady. Hlavním smyslem
tohoto starého lidového zvyku
byla pravděpodobně oslava
plodnosti.

Přivítali jsme nové klienty.
Strahlová Lidmila
Kaňka Blahoslav
Helmichová Marie
Budziaszek Marie
Cucová Miluška
Koliášová Věra
Novotná Jana
Štejnarová Jiřina

Co nás čeká…
V následujících dnech nás čeká VI. ročník
Lyského pětiboje, oslava Dne matek,
účast na výstavě Senior – handicap,
dovolená u Máchova jezera a mnoho
dalšího…

Smutné loučení.
Kučka Jan
Šestáková Božena
Ciprová Libuše
Michl Jan
Plachá Zdeňka
Petrtýlová Anna
Mádlová Božena
Kubešová Drahomíra

Přesmyčka
V následujících popletených slovech srovnejte písmenka tak, aby vám vyšlo
smysluplné slovo.

AHUTSBO ACHTY ALKIN ATARIST OBTAH DLABY
CHOTI CHALVY ČETKA DOSNA DRHLO GORALI
MELANŽ MIHULE JOLKA RÁMKY REHCI ROTEL
Tajenka
Rodný
kraj

TAJENKA

Ztrácet
srst

Období

Vespod
Provést
setí
Trhavina
Střešní
svod
Buničina

Řešení tajenka: osika.
Řešení: hausbot, chaty, linka, artista, batoh, bydla, ticho, valchy, tečka, sonda, hrdlo, gorila, manžel, helium, lokaj, krámy,
herci, ortel

