Vážení a milí,
slunce sílí, tráva se zelená. Všechno se v přírodě probouzí k životu, přesto můžeme
očekávat 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.
Radujeme se z nového výtahu, který ulehčí život nám všem. Pokračujeme v dalších
rekonstrukcích – opravách pokojů a podlah v přízemí. Pokud vše dobře dopadne,
budeme se těšit na nové vchodové automatické posuvné dveře. Budeme se také bavit.
Rád bych Vás pozval 26. 4. 2019 k popovídání v rámci projektu „Křeslo pro hosta“,
tentokrát s paní Hanou Maciuchovou. Prezentovat se budeme na výstavě Senior –
Handicap 2019, kde bychom se také rádi zapojili do doprovodného programu. O
dalších milých setkáních se samozřejmě dozvíte a také sledujte vývěsky po domově.
Já se budu těšit na posezení s klienty: „Na slovíčku s panem ředitelem“ a samozřejmě
také na setkání se zaměstnanci při pravidelných poradách či jiných setkáních. Prosím
o jakékoliv prosby a připomínky.
S přáním krásného jara
Mgr. Jiří Hendrich - ředitel
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„Leden studený, duben zelený“.

Česnek pravý, tvrdí
zdraví

„Jubilanti“
Jako každý měsíc i v lednu jsme
slavili narozeniny. V prostorách
knihovny je příjemná a uvolněná
atmosféra.

Loupání česneku patří k
příležitostným „radovánkám“.
Při práci znějí evergreeny z
gramofonových desek a vůně
česneku se rozléhá po celém
patře. Nejlepší je následná
ochutnávka
do
zlatova
opečených,
česnekovaných
topinek.

K oslavě patří dort, sfouknutí
narozeninové svíčky i přípitek na
zdraví. Rádi si povídáme,
vzpomínáme a bilancujeme.
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Příprava na
„Šikovné ruce“

Keramická dílna

Blíží se výstava Senior
handicap
na
které
tradičně probíhá též
soutěž
Šikovné
ruce
našich seniorů. Také se jí
účastníme a pilně se na ní
připravujeme
Zhruba jednou za měsíc se dílna
promění na keramickou. Tvoříme
různé krásné výrobky k užitku i pro
potěšení

Přivítali jsme nové klienty
Červinková Hana
Holinková Anna
Kovaříková Květuše
Benešová Ludmila
Syrová Květuše

Hlavsová Růžena
Přejeme všem
Havelková Ludmila
příjemný
Nováková Emilie
a spokojený pobyt. Urbanová Olga
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Kaštanová alej
Kaštanová alej ještě nedávno krášlila
příjezdovou cestu k zámku a v horkých
letních dnech dopřávala stín.
V roce 2005 se tehdejší vedení města
rozhodlo kaštanovou alej vymýtit. Dlužno
dodat, že to nebyl čin nerozvážný.
Předcházelo mnoho jednání o tom, jak s
kaštany naložit. Alej totiž ve své době byla
vysazena příliš hustě a stromy po létech
neměly dost místa tvořit zdravé mohutné
koruny.
Kaštanovou alej nahradila lipová. Ještě
několik let si však počkáme, než lípy
zmohutní, aby v žárném létě posloužily jako
jejich předchůdci.
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Únor
„Únor bílý, pole sílí “

Pocta Edit Piaf

Melancholickou a krásnou vzpomínku na
největší šansoniérku nám začátkem února
zprostředkovaly skvělé umělkyně
Marta Balejová a Libuše Švormová.

Evergreeny s kytarou
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Sv. Valentýn, patron zamilovaných?
Svatý Valentin (? – 269? Terni, Římská říše) roku 269 zemřel mučednickou smrtí.
Není přesně známo, kdy byl svatořečen. Stalo se tak v raném středověku,
protože je zapsán ve Zlaté legendě ze 13. století a v chrámových kalendářích 14.
století. Kolem životopisu tohoto světce panují nejasnosti, existují dvě legendy,
Podle prvé legendy sv. Valentin z Terni zemřel mučednickou smrtí 14. února 269
na příkaz římského císaře Claudia II. poté, co přes zákaz oddával snoubence
podle křesťanského ritu.
Podle druhé jej pozval rétor Kratón do Říma, aby léčil jeho syna. Valentin se za
chlapce modlil, až jej Bůh vyslyšel a syna zázračně uzdravil. Proto se Kratón se
svou domácností nechal od Valentina pokřtít. Římští senátoři však za to
Valentina obvinili z nekalých praktik a byl jedné noci sťat.

Valentýnský ples

Svátek zamilovaných jsme oslavili
odpoledním plesem. Nechybělo
předtančení ve stylu country,
vystoupení tanečního souboru TJ
SOKOL Lysá nad Labem, ani
bohatá tombola. Roztančili jsme
se za skvělého hudebního
doprovodu pana Homoly.

6

Dasti, asistenční kamarád
Dasti je pes. Zlatý retrívr. Je klidný,
trpělivý a radostný. Je to asistenční pes.
Co to znamená? Dasti pomáhá lidem
překonávat různé neduhy a bolesti. Jak?
Až příště přijde na návštěvu podrbejte
ho za uchem, obejměte ho nebo vnořte
ruku do jeho srsti. Uvidíte. 

Představení Malý Princ
Kdo by neznal dílo Antoina de Exupéryho?
Divadelní podobu mu vtiskli žáci devátého
ročníku ZŠ J.A. Komenského v Lysé nad Labem
pod vedením paní učitelky Zuzany Burdové.
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Výstava Zemědělec
Tradiční jarní výstava Zemědělec
vždy uspokojí svým zaměřením
zástupce z řad odborné i laické
veřejnosti. Téměř dvě stovky
tuzemských
či
zahraničních
vystavovatelů nabídly to nejlepší ze
svého sortimentu.
My jsme si výstavu i přes velké
množství návštěvníků také užili.
Mohli jsme se zaposlouchat do
rytmu dechovky, občerstvit se i
koupit nějaký ten suvenýr.

Dobrovolnictví a jeho různé podoby
V našem domově se kromě
zaměstnanců o pohodlí obyvatel
starají také dobrovolníci, kteří
přicházejí s nabídkou různých
aktivit.
Od
individuálních
procházek, po skupinové aktivity,
jako je například zpívání s kytarou
a podobně.
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Šachový turnaj
V našem domově
odehrály další turnaj
žákovské ligy děti ze
šachového kroužku
ŠK Joly Lysá nad
Labem.

Celkem se turnaje zúčastnilo
zhruba 15 dětí. Tohoto klání
jsme se úspěšně zúčastnili i
my.
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Představujeme se:
Martina Chroustová – sociální pracovnice
K nám do Domova Na Zámku jsem nastoupila čerstvě po
vystudování sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze.
Od října 2018 tu pracuji jako sociální pracovnice a jsem moc ráda, že se
mohu každý den těšit na milé tváře našich obyvatel, popovídat si s nimi a
pomáhat jim s řešením každodenních situacích.
Pocházím z Litole, proto jsem moc ráda, že mohu v Lysé nad Labem pracovat, přestože
již rok bydlím v Nehvizdech. Svůj volný čas trávím především se svou rodinou. Mám dva
psy, se kterými chodím ráda na procházky a také mě baví jezdit na kole a poznávat okolí.

Drahomíra Zikánová – aktivizační pracovnice
Jsem rodačka z jižních Čech. V současné době žiji se svou rodinou (manžel
a dvě děti) už šestnáct let v Milovicích.
Vystudovala jsem VOŠ sociálně pedagogickou a teologickou JABOK a
magisterský program Speciální pedagogika na Karlově Univerzitě. Ve svém volném čase
se věnuji dětem a mládeži ve skautském oddíle a ráda pracuji na zahradě. Mám ráda
přírodu, ráda se toulám po vlastech českých i za hranicemi, třeba na kole nebo pěšky.
Na zámek jsem nastoupila v prosinci roku 2018. Práce aktivizační pracovnice mě moc
baví a těší a věřím, že je i užitečná.

Irena Korcová - sociální pracovnice
Pocházím z Ostré, což je vesnice 4 km od Lysé nad Labem. V Lysé nad
Labem jsem maturovala jako operátorka oděvní výroby ve SOŠ místního
hospodářství. Poté jsem absolvovala vyšší odbornou školu sociálně právní
v Praze. Pracovala jsem jako sociální pracovnice 4,5 roku v Brandýse nad Labem na
Vyšším Hrádku. Poté jsem pracovala jako pracovnice na nízkoprahovém klubu pro děti a
mládež v Chrudimi. Ve svém volném čase se věnuji svému psovi, koním a dalším
zvířatům, které máme na statku. Dále ráda cestuji a chodím na turistické akce.
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Okénko vedoucí sestry
Vážení klienti Domova na Zámku!
Máme za sebou náročné zimní období. Obávali jsme se chřipkové epidemie, ale
musím konstatovat, že až na několik ojedinělých případů nás chřipka a podobné
onemocnění minuly, za což jsem velmi ráda. Nemuseli jsme přistoupit ani
k omezení návštěv.
V posledních dnech se opět objevilo infekční kožní onemocnění. Moc vás všechny
prosím – pokud se u vás objeví vyrážka, ekzém nebo cokoliv, co se vám nebude
zdát, řekněte nám to. Předejdeme tak rozšíření po domově jako v minulých
měsících.
Od začátku měsíce došlo, jak jste všichni zaznamenali, k personálním přesunům
mezi jednotlivými patry. Po dohodě s vedoucími sestrami jednotlivých pater jsme
k tomuto kroku museli přistoupit, abychom srovnali a posílili týmy. Vaši oblíbení
pracovníci budou na jiném patře, ale nikdo jim nebrání za vámi chodit, stejně tak
vám zůstanou vaši klíčoví pracovníci. Naším cílem je i sjednotit péči na všech
patrech.
Přeji vám všem v tomto jarním čase hodně sluníčka a pohody.
Vaše
Bc. Jaroslava Lochmanová, vedoucí sestra.

SMUTNÉ LOUČENÍ
Šmídová

Božena

Vrbová

Alena

Slavíková

Věra

Červinková

Jindřiška

Pavlovská

Róza
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Co nás čeká v blízké době…
Velikonoce.
Na Květnou neděli nás čeká gospelový koncert a
velikonoční svátky si zpestříme pečením tradičních Jidášů.
Křeslo pro hosta
Do křesla pro hosta tentokrát usedne paní Hana Maciuchová.
Výlet
V dubnu bychom rádi vyrazili na jednodenní výlet do Kerska.
Senior handicap a šikovné ruce
Nezadržitelně se blíží výstava Senior Handicap a s ní související soutěž „Šikovné ruce“, které se
také zúčastníme.
Lyský pětiboj
Již tradičně se můžeme těšit na zábavné utkání mezi domovy pro seniory, tentokrát na cirkusové
téma s názvem „Cirkusové šapitó, aneb setkání v manéži“.

Pro aktuální informace pročítejte nástěnky

Trénujeme paměť
 Odpovězte na otázky vztahující se k tomuto číslu časopisu
Zámecké noviny
1. Jaké pořekadlo se váže k měsíci lednu?
2. Jak se jmenuje soutěž v rámci výstavy Senior Handicap na
kterou chystáme výrobky?
3. Jak se jmenuje umělkyně, jejíž život nám přiblížila paní Marta
Balejová?
4. Jaké stromy původně lemovaly příjezdovou cestu k zámku?
5. Kdo byl sv. Valentýn?
6. Kolik keramických výrobků je na obrázku na straně 3?
7. Vzpomenete si alespoň na tři jména nově příchozích obyvatel?
8. Jak se jmenuje pes, který přišel v únoru na návštěvu?
9. Jak se jmenuje výstava, kterou jsme v březnu navštívili?
10. Kde bydlí paní sociální pracovnice Martina Chroustová?
Přejeme vše dobré v novém roce 2019
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