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Vážení a milí,  
slunce sílí, tráva se zelená. Všechno se v přírodě probouzí k životu a i my  
s obavami očekáváme příchod „ledových mužů“ – Pankráce, Serváce  
a Bonifáce. I když se všeobecně tradovalo: „Je-li květen prostuzený, bude 
roček vydařený“, tak přílišné ochlazení nesvědčí především ovocným stromům 
a vinné révě. Snad tedy nebude letos jejich síla tak chladivá, aby ublížila 
probouzející se přírodě. 
Ale i té je zapotřebí pomoci. Udržujeme naše nádvoří čisté a upravené, 
staráme se o zeleň, květenu, keře i stromy. Ten krásný pohled pak stojí za to. 
Zámecký život plyne dál a my bedlivě sledovali a sledujeme výstavbu našeho 
nového výtahu. Samozřejmě to pro nás znamená jistá omezení. Proto bych 
Vám rád připomenul a požádal Vás o zvýšenou pozornost při pohybu 
v bezprostřední blízkosti stavby tak, aby byla zajištěna Vaše bezpečnost. 
Respektujte, prosím, prostory, do kterých bude vstup zakázán, sledujte 
vyvěšená písemná oznámení a upozornění. Kdykoliv se můžete obrátit  
a obracejte se na jakéhokoliv zaměstnance domova, který Vám ochotně 
poradí a pomůže. 
Budu se těšit na setkání s Vámi, na Vaše prosby a připomínky. 
 
S přáním krásného jara 
                  Mgr. Jiří Hendrich - ředitel 
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Leden 

„Lednová zima  
i na peci je znát...” 

Tříkrálová mše  
Dne 6.1. 2018 se v naší kapli 
konala Tříkrálová mše, kterou 
celebroval jáhen Mgr. Alois 
Zoubek za tradičního 
doprovodu Chrámového 
sboru u sv. Jana Křtitele z Lysé 
nad Labem, pod vedením 
sbormistra Mgr. Petra Bajera. 
Kdo tam byl, mohl ve sboru 
poznat naší vedoucí sestru 
paní Hanu Lajnerovou. 

I k nám přišli koledníci Tří 
králů v doprovodu paní  
Ehrhardtové a krásně nám  
na všech patrech zazpívali. 

Tříkrálová koleda  
Již tradičně pořádá Charita České 
republiky dobročinnou Tříkrálovou     
               sbírku.  
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Počasí bylo venku vcelku příjemné,  
a tak jsme se vydali na výlet. Jeli 
jsme se podívat na naše oblíbené 
divoké koně do Milovic. Ale protože 
cesta kolem ohrad byla dost mokrá  
a my bychom se bořili, rozhodli jsme 
se podívat  do Tesca a něco dobrého 
si koupit. Také si děláme topinky, 
vaříme, zkoušeli jsme  něco vyrobit  
z keramické hlíny… 

A co děláme pro ukrácení chvíle  
v dlouhých lednových dnech? 

1. a 2.kolo prezidentských voleb 
Volba prezidenta ČR proběhla v lednu 2018. 
Z prvního kola voleb, které se uskutečnilo  
12. a 13. ledna, postoupili z devíti kandidátů 
do 2.kola dosavadní prezident Miloš Zeman  
a bývalý předseda  Akademie věd Jiří Drahoš. 
Ve druhém kole 26. a 27. ledna pak  
o 2,73 procentního bodu, tj. o 152 184 hlasů, 
zvítězil Miloš Zeman. Své druhé funkční 
období zahájil  8. března 2018 složením 
prezidentského slibu. Volební účast v prvním 
kole byla 61,92 %, ve druhém pak 66,60 %. 
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Máme rádi náš zámek, nicméně 
neustále a opakovaně  se snažíme 
důrazně se připomínat  našim 
politikům a vládnoucím 
představitelům s naší vizí stavby 
nového domova. Za tímto účelem 
oslovujeme politiky a zveme je 
k nám do domova. Jednoduchá 
záležitost to opravdu není. Peníze 
pro výstavbu ve státním rozpočtu 
chybí a politici se nám neustále 
mění. V lednu jsme přivítali paní 
senátorku Emílii Třískovou, radní 
pro sociální oblast Středočeského 
kraje paní Mgr. Anetu 
Heřmanovskou, starostu města 
Lysá nad Labem pana Ing. Karla 
Otavu a zastupitele města pana 
Ing. Petra Gregora.  
A výsledek? Uvidíme… 
 

Návštěva 

Přivítali jsme nové klienty 

Kolmanová Marie 
Rámišová Hana 
Vdovyna Dina 
Tymešová Miluše 

Zimová Janka 
Nováková Marie 
Lietavcová Zdeňka 
Kolín Antonín 
Nováková Věra 
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Únor 

„Leží-li kočka v únoru  
na slunci, jistě v březnu 
poleze za kamna…“ 

Výstava Stavitel 2018 
Výstava Stavitel 
zajímá spíš pány. 
Viděli jsme různé 
nové stavební 
materiály   
a ukázky nových 
technologií  
ve stavebnictví . 

Plošná chřipková epidemie v únoru 
V 6. kalendářním týdnu se celková nemocnost akutními respiračními 
infekcemi (ARI) včetně chřipky v ČR zvýšila oproti předcházejícímu 
týdnu o 9,3 % a dosáhla hodnoty 1882 nemocných na 100 000 
obyvatel. Vzestup byl evidován ve všech věkových skupinách, nejvyšší 
byl ve věkové skupině 25 až 59 let. Nejvyšší nemocnost byla hlášena  
z krajů Libereckého, Moravskoslezského, Středočeského, Jihočeského 
a Pardubického. Národní referenční laboratoř pro chřipku a oddělení 
epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu ve 
spolupráci s krajskými hygienickými stanicemi vývoj nemocnosti 
průběžně monitorovala. V této době bylo zavřeno pro návštěvy 
mnoho domovů pro seniory, nemocnic  a dalších institucí.  
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Březen 

„Březen - za kamna  
vlezem …“ 

Oslava MDŽ 
Z gratulace a květinky mají 
všechny dámy radost, i na 
tvářích našich klientek karafiát 
vyvolal úsměv.  

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 
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.  
Od roku 2004 je tento den v ČR 
významným dnem. 

Loupeme česnek 
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„Cokoliv jsme na tobě milovali a čemukoliv jsme se obdivovali, trvá a potrvá  
v očích všech a ve věčnosti časů.“ (Tacitus) 

 
 

Fojtíková Vilma 
Boumová Jarmila 

Svobodová Helena 
Pantůčková Věra 

Čermáková Marie 
Gajdošová Marie 

Vodičková Blažena 

Bláhová Stanislava 
Bosák Ivo 

Vdovyna Dina 
Moravcová Marie 

Pánek Václav 
Novák Jaroslav 
Mejzrová Jiřina 

Smutné loučení. 

Velikonoční výstava v budově 
krajského úřadu Středočeského  
kraje  a v knihovně města Lysá 
nad Labem 
Velikonoční výstava  je každoročně 
ukázkou  výrobků  klientů všech 
neziskových organizací, výrobků, 
které  dokážou udělat radost 
nejenom samotným tvůrcům  při 
jejich výrobě, ale také všem 
nakupujícím.  Všem tvůrcům patří  
poděkování  za  přípravu   
a  prezentaci  nejen na této 
výstavě, ale i na výstavě   
v  Městské  knihovně v Lysé n.L.  

Jarní zemědělec 
a velikonoční pomazánka 

Jak jinak přivítat jaro než 
návštěvou výstavy Jarní 
zemědělec  a Jaro s koňmi  
a výrobou velikonoční 
vajíčkové pomazánky. 
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Kvůli nemocnosti jsme byli nuceni odložit náš Zámecký ples. Jakmile 
to bylo možné, ples se uskutečnil. V letošním roce v novém kabátě  
a s názvem „Zámecký masopustní karneval“. Samotný masopust 
nepatří mezi svátky a jeho termín je pohyblivý a určuje se podle data 
Velikonoc. Letos trval 38 dní. Je doprovázen nejen postním obdobím, 
ale i řadou lidových zvyků, setkání, karnevalů a zábav. 
I když později, pěkně jsme si náš masopustní karneval užili. Pečlivě 
jsme se na něj připravovali. Vyráběli jsme masky, vyzdobili zámecký 
sál, připravili program a občerstvení. Tučný čtvrtek, Taneční neděli, 
Maškarní úterý i Popeleční středu jsme zvládli během jednoho 
odpoledne. Už dopoledne prošel zámkem masopustní průvod, aby si 
všichni klienti připomenuli toto období a zavzpomínali, jaké to bylo  
v dobách jejich mládí. Průvod zahájil i odpolední program.  
V maskách se předvedli klienti i zaměstnanci domova. Stoly se 
prohýbali připraveným občerstvením, příznačně jitrnicemi, jelity, 
uzeninou, pečivem, hořčicí, křenem a okurkami. Nechyběly ani 
masopustní koblihy a trocha toho alkoholu. Hostem byla paní Božena 
Nádvorníková se svou harmonikou. Své umění nám předvedli 
mažoretky ze ZŠ B. Hrozného z Lysé n.L. a děti z tanečního klubu TJ 
Sokol Lysá nad Labem. Vystoupení se jim moc povedla. Vrcholem 
masopustního dne byla bohatá tombola, ze které si všichni odnesli 
pěknou cenu. Děkujeme všem, kteří do tomboly přispěli. 

Zámecký masopustní karneval 
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V pondělí 26.3. se na jídelně 2.patra 
uskutečnilo pravidelné setkání  - „Na 
slovíčko s panem ředitelem“. Toto 
setkání se vzhledem ke snaze  
o zlepšení informovanosti klientů 
domova koná 1 x za 3 měsíce  
a můžete se na ní dozvědět, co je 
nového, co již proběhlo a co nás 
čeká. Prostor je samozřejmě i na 
Vaše připomínky, podněty, dotazy. 
Tato akce vždy nahradí setkání 
výboru obyvatel v konkrétním měsíci. 

Na slovíčko s panem 
ředitelem 

Těšíme se na Vás na dalším „slovíčku“,  
a to v měsíci červnu. 

Na přízemí probíhá oprava 
podlah dvou pokojů,  
práce potrvají zhruba  
1 měsíc, náklady činí  
250 tisíc korun.  
Také se rekonstruovala 
zaměstnanecká koupelna. 

Stále je v jednání nová kadeřnice, zatím se 
domovu podařilo navázat spolupráci 
s odborným učilištěm z Čelákovic, od dubna 
k nám budou jezdit učni, kteří budou 
zajišťovat základní kadeřnické služby včetně 
barvení. 

Stavební práce 

Zároveň se vedení 
domova snaží o opravu 
některých oken, které 
jsou v nejhorším stavu 
(financováno ze 
zdrojů Ministerstva 
kultury, Města Lysá nad 
Labem a Krajského úřadu 
Středočeského kraje). 

Za rok 2017 činily 
náklady domova  
40 miliónů korun, z toho 
náklady na vodu a topení 
byly 2,5 miliónů korun. 

Náklady domova  
za rok 2017 

Kadeřnické služby 
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v současné době probíhá rekonstrukce výtahu, který bude nejen prostornější, 
ale zároveň i evakuační. Akci předcházela pětiletá přípravná fáze, kde do 
jednání vstupovali jak památkáři, tak hasiči. V okolí výtahu probíhají 
výkopové a zednické práce, prostor je ohraničen zábradlím  
a k samotnému současnému výtahu vede dřevěná – či kovová podlážka. 
Pohybujte se, prosíme, v těchto prostorech s maximální opatrností (především 
v případě pohybu na invalidním vozíku a „couvání“) a v případě potřeby 
neváhejte oslovit personál domova, který Vás může doprovodit.  
 

V průběhu prací mohou nastat chvilkové výpadky výtahu, které nelze dopředu 
nikdy stanovit, proto prosíme o trpělivost všech klientů. 
 

V případě potřeby byl personál seznámen s ovládáním tzv. schodolezů, které 
se mohou využít k přesunu klientů do jiného patra (i pro invalidní vozík). 
Schodolez obsluhuje vždy personál domova! 
Na oddělení v přízemí může v rámci bezpečnosti dojít někdy k uzavření dveří 
vedoucích k výtahu, v těchto případech, prosím, používejte vchod v západním 
křídle (u televize), kde pro tyto účely byl zhotoven dřevěný nájezd umožňující 
sjezd  i pro invalidní vozíky. I tak prosíme, oslovujte personál, aby Vás 
doprovodil.  
 

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na své klíčové pracovníky,  kteří Vás 
mohou blíže seznámit s bezpečností pohybu v prostorách výtahu. 
 

Kulturní akce budou v průběhu prací na novém výtahu omezené, z tohoto 
důvodu nebude tradiční jarní akce „Křeslo pro hosta“, nebo Lyský pětiboj, vše 
Vám vynahradíme na podzim tohoto roku. 
Stejně tak výplata důchodů bude probíhat na jednotlivých podlažích, po dobu 
rekonstrukce výtahu nebudou důchody vypláceny v kanceláři sociálních 
pracovnic. Děkujeme za pochopení. 
 

Pro info: Náklady na tuto rekonstrukci se budou pohybovat cca kolem  
6 miliónů korun.  

Přestavba výtahu 
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Střípky zámecké historie… 
Detail zámku a kláštera dle rytiny z roku 1712 od Johanna Georga 
Mauritiuse. 

Stará věž, dnes  již zbouraná, v zádveří vchodu  
do kuchyně je ještě nyní vidět zakulacená zeď. 

Skladiště 

Zámecká kaple s věží 

Kostel blahoslavené P.Marie  
z konce XV.století   
s kaplí sv. Desideria 

Klášter 
(nyní Státní  
okresní  archiv) 

Vinice kláštera 

Zámek 
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Pověsti o Lysé 
O původu Lysé:  Za časů, kdy osadníci slovanští přicházeli do Čech  
hledajíce si nových sídel, šli dva bratři se svou čeledí podél řeky Labe,  
až přišli do krajiny, kde z lesů vyčníval holý či lysí vrch. Jeden z bratří  
pravil: „Ta krajina se mi líbí; založím tu osadu a nazvu ji o vrchu 
Lysou.“ Druhý odvětil: „Rozejdeme se tedy; já půjdu odtud k jihu; až 
uvidíš z lesů vystupovati kouř, věz, že i já jsem se usadil. Osadu svou  
nazvu Kouřim.“ 

Podzemní chodby: Traduje se, že některá místa v Lysé jsou spojena 
tajnými chodbami. Tajnou chodbou má být spojen zámek  
s hrádkem na Viničkách. Další chodba má dodnes vést až na 
zámeček Bon Repos a ke kapličce svatého Václava v lese. Při kopání 
vodovodu do zámku  se skutečně přišlo na podzemní chodby. 
Jedna vedla směrem pod tehdejší spořitelnu, druhá pak k řezníkovi 
Svačinovi ve Stržišti. Další chodba vedla  do čp.265. Zemřelý řezník 
Šinkmajer ji zazdil. Snad pokračuje do čp.192. 
Páter Vojáček popisuje podzemní chodbu, vedoucí ze starého 
hřbitova do kláštera a dále směřující do sklepa v čp. 92. Podzemní 
chodba měla také vést ze sklepa špitálu na Karlově ke kapli sv. 
Václava. 
Některé ilustrace a text použity z knihy Lysá nad Labem, barokní perla Polabí. 
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Trénujeme paměť 

O kterou lidovou písničku se jedná? 



V následujících dnech nás čeká náročnější období vzhledem  

k přestavbě výtahu, ale nebojte se, i s touto technickou záležitostí si 

dokážeme poradit. Dále budou probíhat všechny akce, na které jste 

zvyklí, v případě, že výtah zrovna nepojede, budou probíhat po 

jednotlivých podlažích. Budeme rádi, když přispějete dalšími návrhy 

na aktivity v tomto nadcházejícím období. 
 

Děkujeme za pochopení. 

Pročítejte nástěnky, kde se dovíte,  
co se u nás v domově koná a chystá. 

Co nás čeká v blízké době… 

Něco pro zasmání 
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Přejeme všem krásné nadcházející léto!!! 


