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Vánoce klepou na zámecké dveře a blíží se konec roku 2014.
Vánoční svátky přinášejí radost a otevírají srdce…
Ať Vám letošní vánoce přinesou hodně radosti a lásky. A tato radost
ať Vás neopouští i následující rok 2015!
Vánoce jsou krásné nejen pro svou atmosféru, vůni jehličí, chuť
cukroví, ale hlavně díky společně stráveným chvílím s lidmi, které
máme rádi.
Přeji pevné zdraví, spokojenost, pohodu, klid a žádné chmury.
Rád bych popřál a poděkoval i všem našim příznivcům, sponzorům,
rodinným příslušníkům a v neposlední řadě i zaměstnancům, kteří
se každý den snaží ze všech sil vytvářet příjemné prostředí a domácí
pohodu.
V Zámeckých novinách – speciál, se dozvíte o zákulisí zámeckého
života, pobavíte se, zavzpomínáte na uplynulé období. Seznámíte se
ale i se zajímavými údaji spojenými s provozem našeho domova.
S přáním krásných dnů zdraví
Mgr. Jiří Hendrich
ředitel
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Úsměv
pan Vladimír Drbout ( klient )
Slovo úsměv na tváři člověka je
krásný dar.
Je krásný pro člověka úsměv,
slovo na rtech je jak perla zlata.
Lidé mějte se rádi, stojí to za to.
V úsměvu všech je láska.
Pochopení, toho dnes mnoho není.
Lidé usmívejte se, ať je láska mezi
námi na světě.

Vánoční tradice:
Krájení jablíček, lití olova, třesení bezem, házení
pantoflem, zapalování adventních svíček, pouštění lodiček,
zdobení vánočních stromků, adventní věnce, zpívání
koled, rozdávání dárků, rozdávání rybích šupin, pečení
vánočního cukroví, návštěva hřbitovů, půlnoční mše.
To vše patří k vánočním tradicím…

Na štědrý den chodili chudí koledníci
a dostávaly za své koledování od
panímámy nebo pantáty nějaké
pamlsky:
cukroví, vánočku, chleba i také
nějaký ten krejcar se hodil, ale
hlavně něco k jídlu, neboť byla
ohromná bída v zemích českých.

Ponocný svým
troubením zval
všechny přítomné na
půlnoční bohoslužbu,
která se konala v Chrámu
páně. Nejčastěji zněla
česká mše vánoční od
Jana Jakuby Ryby.

Jakub Jan Ryba (1765-1815) působil
jako venkovský učitel. Je autorem
více než 1 100 skladeb různého
rozsahu a forem, mimo jiné
i přibližně třiceti mší. Nejznámější
z nich je Česká mše vánoční z roku
1796, která se díky své radostné
náladě stala neoddělitelnou součástí
Vánoc.

Naše pravidelné akce:
Ruční práce na dílně
Muzika v kavárně
Filmový klub
Univerzita volného času
Hraní společenských her
Návštěva výstaviště
Oslava jubilantů
Páteční cvičení
Kuželky
Procházky v parku
Individuální návštěvy u klientů
Hudební dopoledne

Akce, které u nás v domově proběhly v roce 2014:

Leden:
4.1.2014
10.1.2014
14.1.2014

Tříkrálová mše
Výstaviště Lysá nad Labem
Náš chov
Jan Palach, připomenutí

Únor:
5.2.2014
11.2. 2014
20.2.2014
28.2.2014

Holky v akci – vaření
Zámecký ples
Výstaviště Lysá nad Labem - Stavitel
Zimní procházka parkem

Březen:
4.3.2014
7.3. 2014
18.3.2014
19.3.2014

Masopustní povídání
Vystoupení mateřských škol
Hrabalovské dopoledne
Canisterapie
Výstaviště Lysá nad Labem – Zemědělec
22.3.2014 Křeslo pro hosta – Růžena Merunková, Miloš Hlavica
25.3.2014 Povídání k výročí J. A. Komenského
26.3.2014 Procházka v parku

Duben:
2.4.2014 Procházka v parku
Velikonoční týden – povídání o Velikonocích, velikonoční zdobení
9.4.2014 Velikonoční výstava na KÚ SK
10.4.2014 Výstaviště Lysá nad Labem – Narcis
11.4.2014 Skanzen Přerov nad Labem
18.4.2014 Velikonoční pečení
30.4. 2014 Čarodějnice

Květen:
2.5.2014
7.5.2014
14.5.2014
19.5.2014
23.5.2014
27.5.2014

Zahájení turnaje kuželek
Návštěva semické mateřské školy – společné vyrábění
Lyský pětiboj
Přednáška Městské policie – Nebezpečný věk
Volby do Evropského parlamentu
Vzpomínání na Waldemara Matušku

Červen:
4.6. 2014 Vycházka do parku – hry s míčem
12.6.2014 Výstava Senior - handicap
17.6.2014 MŠ Semice – společná výroba,
MŠ Dráček – rozloučení s předškoláky
18.6.2014 Hraní pod platanem, hry s míčem
26.6.2014 Příprava květinových výrobků

Červenec:

10.7.2014 Výstaviště Lysá nad Labem – Květy
12.7.2014 Vystoupení Hasičské dechové hudby
22.7.2014 Hraní pod platanem, míčové hry
30.7.2014 Květinová slavnost Mělník

Srpen:
5.8.2014 První koncert Zámecké kapely
6.8.2014 Hraní pod platanem, míčové hry
14.8.2014 Koncert Richarda Adama
21.8.2014 Připomenutí 21.8.1968
25.8.2014 Návštěva nových pejsků

Září:
5.9.2014 Výstaviště Lysá nad Labem – Jiřinkové slavnosti
8.9.2014 Vzpomínky na školní docházku – zahájení školního roku
9.9.2014 Českobrodské hrátky
11.9.2014 ZOO Dvůr Králové nad Labem
18.9.2014 Sbírání hub , smaženice
19.9.2014 Výstaviště Lysá nad Labem - Kůň
20.9.2014 Křeslo pro hosta – Josef Dvořák
23.9.2014 Čtení ze vzpomínek českých hereček
– návštěva hereček z pražských divadel
24.9.2014 Povídání o sv. Václavovi
24.9.2014 Táborák

Říjen:
Týden sociálních služeb
7.10.2014 Den otevřených dveří
9.10.2014 Výstaviště Lysá nad Labem – Náš chov
24.10.2014 Promítání fotografií z akcí
31.10.2014 Výstaviště Lysá nad Labem - Exotika

Listopad:
3.11.2014 Vyhodnocení nejhezčí dětské kresby
11.11.2014 Koncert Šlágr v Nymburce
– Duo Adamis
23.11.2014 Zámecké prozpěvování
24.11. 2014 Vánoční zdobení
26.11.2014 Výstava výrobků na KÚ SK

Prosinec:
1.12.2014 vystoupení v MŠ Dráček
2.12.2014 Bazar oblečení, prodej oděvů
4.12.2014 Vystoupení ZUŠ Lysá nad Labem
5.12.2014 Navštívil nás Mikuláš, čerti a anděl
9.12.2014 Společné vystoupení mateřských škol z Lysé n.L.
10.12.2014 Výlet do vánočního skanzenu Přerov nad Labem

12.12.2014 Výstaviště Lysá nad Labem – vánoční trhy
12.12.2014 Zimní setkání v zámeckém parku
14.12.2014 Folklorní soubor Šáteček
16.12.2014 Pečení vánočního cukroví
17.12.2014 Cirkusové vystoupení
19.12.2014 Vystoupení souboru Fontána
24.12.2014 Štědrý den
25.12.2014 Vánoční bohoslužba – tradice Vánoc
31.12.2014 Oslava Silvestra

Vánoční křížovka
VODOROVNĚ:
1/ K večeři jíme bramborový…
2/ Ježíšek zazvoní na…
3/ Nad dveřmi nám visí zlaté nebo zelené…
4/ Nosí dárky, ale většinou ho ani
nezahlédneme..
8/ U stolečku si společně zazpíváme vánoční…
10/ Vzkaz pro Ježíška dámě za…

SVISLE:
1/ Krásně ozdobíme vánoční…
5/ Pro štěstí si z ryby necháme…
6/ Ve vaně nám plave…
7/ Ježíškovi napíšeme…
9/ Mašlí ovážeme krásně
zabalené…

Něco málo statistických údajů:

 V roce 2014 nastoupilo do domova 5 nových zaměstnanců, odešli
4 zaměstnanci.
 Základní provozní náklady v roce 2014 u nás v domově:
voda 329 861,- Kč
elektřina 768 215,- Kč
plyn 2 285 097,- Kč
opravy domova 523 145,- Kč
oprava silnice 199 613,-.

 V našem domově je 7 jednolůžkových pokojů, 7 dvoulůžkových,
9 třílůžkových a 18 čtyř a vícelůžkových pokojů.
 V roce 2014 nastoupilo do domova 28 nových klientů.
 Rozloučili jsme se s 27 klienty.
 K dnešnímu dni je zde 87 žen a 32 mužů.

Přejeme krásné vánoční svátky a hodně zdraví v novém roce 2015.

