Vážení a milí,
přivítali jsme nový rok 2016 a jsme v očekávání, co dobrého a smysluplného nám přinese. Já
bych nám všem rád popřál především pevné zdraví, hrstku štěstí a celý pytel lásky, přátelství
a dobré pohody.
Kdo má rád přírodu, najde v ní i v zimě mnoho zajímavého k vidění. Když se řekne zimní
příroda, co se vám vybaví? Snad každého asi hned napadne sníh, led a to je vše? I v zimě je
v přírodě množství možností. Kolik můžete zahlédnout živočichů, kolika ptáků můžete slyšet
zpěv, kolik stop různých tvarů a velikostí můžete vidět ve sněhu. Taková je zimní příroda.
Tajemná a nabitá zvláštní a typickou zimní energií. Pojďme společně i v zimě tuto energii
vděčně přijímat. Podívejte se ven z okna, navštivte náš zámecký park
V loňském roce se opět podařilo „ukousnout několik soust“ a zapracovat na modernizaci
našeho domova. O tom všem se dočtete na stránkách Zámeckých novin. Rádi bychom,
abyste se v domově cítili co nejlépe a bezpečně.
Uskutečnili jsme spoustu společenských akcí, výletů, návštěv a přednášek, které se vám
doufám líbili a my je pro vás děláme moc rádi. Rád bych poděkoval všem zaměstnancům,
kteří se na jejich organizaci podíleli a také našim dobrovolníkům, kteří nám pomáhají vám
„život na zámku“ zpříjemnit.
S přáním krásných zimních dnů vás zdraví
Mgr. Jiří Hendrich - ředitel
Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem

Říjen
Akce, které proběhli v měsíci říjnu:
o
o
o
o
o

Den seniorů
Týden sociálních služeb
Křeslo pro hosta
Návštěva Českého rozhlasu
Výstava Exotika

První říjnový den byl vyhlášen Dnem seniorů a my si svůj sváteční den
patřičně užili.
Pro naše klienty jsme připravili Lázeňský den.
Na své si přišly dámy i pánové.
Naše pozvání přijali studenti
Střední odborné školy TOS Čelákovice.
Probíhala manikúra, modeláž nehtů,
kadeřnické služby, kosmetické služby, masáže.
Nejen dámy se chtějí líbit.
Nabídku služeb využívali i naši pánové.
Pro ty byla také připravena ochutnávka
netradičních druhů piv. Bylo to velice
příjemné dopoledne, za které bychom rádi poděkovali všem, kteří nám s
přípravou a realizací pomohli.

Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné
dny potrvají.

5. - 9.10.2015 Týden sociálních služeb ČR
u nás v Domově Na Zámku
V letošním „Týdnu
sociálních služeb“ bylo u nás
na zámku opět živo. Celý týden
jsme si pečlivě naplánovali
a připravili. A začali jsme
pěkně zvesela.
V pondělí 5. 10. jsme přivítali
zpěváka pana Jiřího Helekala.
Zpěvákova energie okamžitě
naplnila celý sál a my jí
s radostí čerpali. Toto
vystoupení pro nás zdarma
připravilo umělecké sdružení
„Ze srdce“. Odpoledne jsme
společně obdivovali
domovskou výstavu
podzimních výpěstků
a připomenuli si tak naše
zahrádky.

Důležitou částí programu týdne,
a to především pro zájemce o naši
sociální službu, byl
„Den otevřených dveří“
dne 6. 10. V naší zámecké kavárně
byly připraveny základní informace
o „životě na zámku“, nechyběla
prohlídka domova, pro zájemce
i s historickým výkladem.
Probíhala přednáška v rámci
„Univerzity volného času“ s
historičkou a etnografkou paní
PhDr. Janou Hrabětovou. Milou
návštěvou našeho dne byla paní
senátorka Emílie Třísková.

Středa 7. 10. byla ve znamení
vernisáže výstavy svatebních
fotografií, a to jak klientů, tak
i zaměstnanců. V zámecké kavárně
nezbylo ani jedno volné místo.
Nechyběla pěkná muzika, tanec
a vzpomínkové povídání. Mysleli
jsme i na nás, zaměstnance
domova.

Celý pracovní týden jsme v pátek 9. 10. zakončili společnou
procházkou po nádvoří našeho domova se slavnostní událostí „Oblékání stromu“. Krásný „obleček“ vyrobily naše klientky
v zámecké pracovní dílně.
V průběhu celého týdne jste si mohli také prohlédnout putovní
výstavu na téma "Korálková slavnost".
Kdo měl štěstí, mohl na nádvoří zahlédnout našeho nového
obyvatele domova - kocourka Jonáše.

Exkurze do Českého
rozhlasu
Takovým dozvukem
„Týdne sociálních služeb“ byla
návštěva Českého rozhlasu v
Praze. Tu nám
zprostředkovala dobrovolnice
paní Silvie Ulrichová.
Dozvěděli jsme se spoustu
zajímavých informací jak
z historie, tak i ze současnosti
budovy rozhlasu a samotného
rozhlasového vysílání.
Nahlédli jsme do živého
vysílání Českého rozhlasu
Dvojka s Martinou
Kociánovou, do zvukového
zákulisí. Přišla mezi nás paní
Zita Senková a povídala nám
o svém pořadu „Jak to vidí…“.
Cestou zpět jsme se zastavili
na dobrém obědě. Doufáme,
že to nebyla naše poslední
návštěva.

Výstava Exotika
2015

Říjen jsme zakončili návštěvou na
celostátní výstavě exotické fauny
a flóry na výstavišti v Lysé nad
Labem, kde jsme mohli vidět
mnoho unikátů. K vidění byl
Zoborožec střapatý neboli řasnatý,
který je jeden z největších žijících
zoborožců. Pochází z Malajsie.
Domorodci ho považují za přízrak
pralesa. K vidění byl i lev Max,
který se na výstaviště po roce
vrátil, dále jsme obdivovali mnoho
druhů ještěrů, hadů, papoušků,
rybiček a mnoho dalších živočichů.
Na celé dopoledne jsme se nechali
učarovat exotikou a z výstaviště
jsme odcházeli plni dojmů.

Křeslo pro hosta - Taťjana Medvecká
16. 10. 2015 proběhlo v pořadí již
čtvrté přátelské posezení v rámci
našeho projektu „Křeslo pro hosta“
tentokrát s divadelní, filmovou,
rozhlasovou herečkou a dabérkou
paní Taťjanou Medveckou. Toto
posezení bylo zpřístupněno i široké
veřejnosti. Sál byl v 17,00 hod.
zaplněn do posledního místa a my
se začali dozvídat spoustu
informací z hereckého
i soukromého života našeho hosta.
Moc děkujeme paní Medvecké za
návštěvu a podporu naší práce.
Taťjana Medvecká (* 10. listopadu 1953 Praha)
je česká herečka a dabérka, kromě jiného se jedná o držitelku
Českého lva a o dvojnásobnou držitelku Ceny Thálie.
Po obou rodičích má slovenské kořeny.
Absolvovala DAMU, ve stejném roce byla angažována do
souboru činohry Národního divadla v Praze. V českém filmu na
sebe upozornila již v roce 1976 ve snímku Marečku, podejte mi
pero!, kde hrála po boku Jiřího Schmitzera.
Díky svému zajímavému hlasu se výrazně prosadila i v dabingu.
Je vdaná, jejím manželem je scénárista, dramaturg a pedagog
na FAMU Jiří Dufek (* 1950). Mají spolu dvě dcery, Kateřinu a
Kristinu.

Listopad
Akce, které proběhli v listopadu:
o
o
o
o
o

Zámecké prozpěvování 2015
Výstava Chovatel, Rychlá kola 2015
Předvánoční prodej oblečení
Výstava na Středočeském kraji
Den s optiky

Zámecké prozpěvování 2015

Výstava Chovatel 2015

V neděli 8. 11. 2015 jsme společně
s Občanským sdružením SONUS
uspořádali, pro naše klienty
i širokou veřejnost, v pořadí již
druhý benefiční koncert „Zámecké
prozpěvování“. Našimi hosty byl
Chrámový sbor u sv. Jana Křtitele
a Smíšený sbor sv. Cecílie
Poděbrady. Naším domovem se
rozezněly melodie jak duchovní,
tak i pečlivě připravená aranžmá.
Výtěžek z koncertu bude použit pro
aktivizační činnost našich klientů.
Děkujeme všem, kteří přispěli na
dobrou věc.

I v listopadu jsme několikrát
navštívili výstaviště. Na výstavě
Chovatel jsme si zavzpomínali
na naše zvířátka, co jsme
chovali doma.

Jaké povětří jest v listopadu, takové
má býti měsíce března roku
budoucího.

Výstava Rychlá kola 2015
Tentokrát jsme mohli
obdivovat krásu automobilů,
motocyklů a mnoho dalšího
např. velmi atraktivní výstavy
závodních speciálů Rychlá kola
a tuningově upravených vozů,
kterých je na výstavě vždy
okolo 70.

Předvánoční prodej
oblečení

Výstava na
Středočeském kraji

Až na zámek za námi přijel
pan prodejce s oděvy.
Nakoupili jsme si plno zboží.
Vše, co si klienti předem
objednali, tak jim bylo
přivezeno a mohli také
zakoupit plno maličkostí
a dárečků pro své blízké.
Imobilním klientům nákupy
obstaral ošetřující personál.

Pravidelně se
zúčastňujeme prodejní
výstavy zřizované
Středočeským krajem.
Klienti a zaměstnanci
domova vyráběli, tvořili
a různě se zapojovali do
příprav na výstavu. Hrdě
jsme do Prahy odváželi
téměř plné auto výrobků,
které se během chvíle
vyprodaly. Velké díky patří
také kuchařkám, za
úžasné vánočky
a ,,holkám z kanceláří“ ,
které pomohly při výrobě
živých věnců a dekorací.

Den s optiky

V rámci navázané spolupráce a
vlastně i v rámci dobrovolnické
činnosti náš domov, dne 26. 11.
2015 navštívila, Střední odborná
škola z Turnova. Pedagog
z turnovské školy pan
Miroslav Mencl nám všem
(klientům i zaměstnancům)
vysvětlil, jaké typy brýlí na trhu
existují, jak si správně brýle vybrat
podle tvaru obličeje, jak brýle
V průběhu dopoledne jsme
měli milou příležitost
pogratulovat klientce našeho
domova paní Boženě Rozové
za její účast a ocenění v
soutěži v luštění křížovek, do
které se přihlásila v rámci
projektu „Senioři mezi námi“.

správně používat a zacházet s nimi.
Po přednášce přišel na řadu
„servis“ brýlí, drobné opravy a
především jejich čištění. Bylo
vyčištěno cca 70 brýlí. Panu
Menclovi děkujeme i za drobný
dárek v podobě čistícího ubrousku
na naše už tak zkrášlené brýle. Moc
děkujeme za návštěvu a těšíme se
na další spolupráci.

Prosinec
Akce, které proběhli v prosinci:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Výstava v archivu
Mikuláš na Zámku
Tvoření s MŠ Semice
Výlet do skanzenu Přerov nad Labem
Zimní setkání
Lidové vánoční tradice – výroba Vrkoče
Vystoupení mateřských školek Lysá nad Labem
Koncert hasičské dechové hudby Lysá nad Labem
Předání Betlémského světla
Štědrý den na zámku
Silvestr
Prosinec bývá velice nabytým měsícem, pro potěchu klientů
je nachystáno mnoho různých akcí.
Velice oblíbenou a hojně navštěvovanou událostí, bývá vystoupení
školek z okolí…
Předvánoční zastavení – archiv
Na chvíli jsme se zastavili
v předvánočním shonu a navštívili jsme
vánoční výstavu, kde jsme měli
možnost vidět různé adventní věnce,
svícny a také se díky fotografiím
a článkům, vrátit do minulosti.
Obdivovali jsme dobové oblečení,
tradice a také ukázky tradičních
receptů na cukroví.
Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba
báti.

Čertí rej 2015
I letos se naším zámkem
prohnali čerti, naštěstí je
doprovázel Mikuláš
s andělem. Klienti statečně
zazpívali, zarecitovali a tak
všichni dostali balíček.
I letos čerti odcházeli
s prázdnou.

Skanzen Přerov nad Labem
Vyrazili jsem na výlet do
nedalekého skanzenu v Přerově
nad Labem. Počasí nám
tentokrát přálo, výlet se nám
moc líbil, protože skanzen je
krásně vánočně vyzdobený
a stojí za to podívat se tam.

MŠ Semice
V předvánočním shonu si děti a paní
učitelky z MŠ Semice udělaly čas
a přijaly naše pozvání. Děti na úvod
zazpívaly, pod vedením paní učitelky,
krásné koledy a poté se vrhly na výrobu
vánočních dekorací. Bylo krásné
pozorovat spolupráci dětí a našich
klientů, kteří velmi trpělivě a ochotně
dětem pomáhali.

„Zimní setkání aneb úcta
k historické kráse“.
Každoročně se společně scházíme
s „povídáním“ co se vše během
roku podařilo v oblasti obnovy
kulturních památek v Lysé nad
Labem. Mgr. Eva Zápalková
z Národního památkového ústavu
si připravila spoustu informací
k projektům „Rekonstrukce
klášterních teras“ , ležících
v bezprostřední blízkosti areálu
našeho domova a také k projektu
„Rekonstrukce Muzea B.
Hrozného“. Pak následoval
kytarový koncert hudebního
pedagoga, skladatele a autora
několika aranžmá jak v České
republice, tak i v zahraničí, pana
Lukáše Sommera. Celý večer jsme
zakončili přátelským posezením
v naší zámecké kavárně
i s předvánočním občerstvením.

Lidové vánoční tradice
Společně s klienty jsme se
rozhodli oživit některé
zapomenuté tradice, a tak jsme
se vrhli na výrobu Vrkoče. Paní
kuchařky byly tak hodné a
upekly nám základ, zbytek už byl
na klientech. Ti se svého úkolu
znamenitě zhostili, veškeré
sušené ovoce bylo v mžiku
napícháno na špejlích a mohli
jsme náš první vrkoč sestavit

MŠ Lysá nad Labem
Čekání na Štědrý den klientům
zpestřily děti z mateřských škol
z Lysé nad Labem. Postupně se
u nás vystřídali a předváděli
pečlivě nacvičená vystoupení.
Díky tomu mohli klienti
navštívit Ledové království,
Betlém apod. Odměnou pro
děti byly nejen sladkosti, ale i
velký potlesk a nadšení ze
strany našich klientů.

Betlémské světlo
Betlémské světlo je plamínek, který
putuje napříč Evropou. Myšlenka
šíření předvánočního pokoje a míru
vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila
do pětadvaceti zemí světa. 19.12.2015
I u nás na zámku zažehli plamínky
betlémského světla. Děkujeme
skautům a skautkám z Lysé nad
Labem.
Štědrý den na zámku
Ježíšek nezapomněl na obyvatele zámku a každému nadělil dáreček.
Díky ,,Stromu splněných přání“ klienti dostali i to, o co si napsali. Tato
akce zde probíhala poprvé, ale přes to měla obrovský úspěch a zapojili
se školy, organizace i široká veřejnost. Každý, kdo chtěl někoho
obdarovat, měl možnost nahlédnout do seznamu přání, vybrat dárek a
pak ho předat personálu. Díky této akci každý klient dostal svůj dáreček.
Mnohokrát děkujeme všem, kteří se na splněných přáních podíleli!

Poslední den roku měli opět klienti o zábavu postaráno…
Během dopoledne bylo připraveno občerstvení, lákavé jednohubku
a mísy s cukrovím, byly na každém stolu. Za zvuku prvních
cirkusových melodií nastoupil, pro tento den, zámecký cirkus.
Na programu bylo např. drezura lva George, opička Judy, ladná
provazochodkyně, hadí žena Mia a nechyběli klauni Pepíno
a Bambule…
Dopoledne, pod taktovkou cirkusové hudby, uteklo jako voda, poté
byl pro naše klienty připraven přípitek a přání úspěšného vstupu
do nového roku. Věřím, že si všichni toto silvestrovské vystoupení
užili a do nového roku vstoupili pravou nohou.

V roce 2015 nastoupilo do našeho domova 25 klientů.
Rozloučili jsme se s 28 klienty.
Věkové složení klientů:
50 - 65 let - 9 klientů
66 - 75 let - 36 klientů
76 - 85 let -38 klientů
86 - 95 let - 30 klientů
nad 95 let - 2 klienti
Věkový průměr: 79, 1

Věkové složení klientů
50 - 65 let
66 - 75 let
76 - 85 let
86 - 95 let
nad 90 let
Počet klientů na jednotlivých podlažích:
přízemí: 22 žen, 10 mužů – celkem 32 klientů
1. patro: 23 žen, 23 mužů - celkem 46 klientů
2. patro: 41 žen – celkem 41 klientů

Během roku 2015 nastoupilo do domova 9 nových
zaměstnanců, odešlo 10 zaměstnanců.
Základní provozní náklady za rok 2015:
Plyn: cca 1900 000,- Kč
Elektřina: cca 780 000,- Kč
Voda: cca 530 000,- Kč
Opravy:
- oprava topného systému
- oprava podlahové krytiny na
jídelně 2. podlaží a schodišti
- rekonstrukce rehabilitační
místnosti
- oprava stropu a výmalba
prostor
- Oprava koupelen a toalet
na 1. patře
V roce 2015 se podařilo zakoupit:
- elektrickou statickou trojpec
- vířivka na dolní končetiny
- keramická pec, pomůcky pro ergoterapii
- plošinová váha
- signalizační systém
- 10 invalidních vozíků
- nákup nábytku a záclon
- holandský nábytek do spol. prostor
- antidekubitní matrace a mnoho dalšího ….
Nově si mohou klienti i zaměstnanci vybírat k
obědu ze tří hlavních jídel.
Statistický humor: Statistik je někdo, kdo tvrdí že nejistota je jistá.

Co nás čeká…
I v následujícím roce se bude dále rekonstruovat, rádi bychom
pokračovali v opravách podlah, schodiště, čeká nás vybudování
nové ergodílny a pokud se podaří, tak modernizace výtahu
a oprava oken.
Nadále budeme navštěvovat výstaviště a nově bude,
v co nejkratší době, nabídnuta klientům keramická dílna.
V únoru nás čeká ,,Valentýnský ples“. Březen se ponese
v duchu pátého křesla pro hosta a tentokrát naše pozvání přijala
paní Uršula Kluková.

Přejeme Vám i všem
Vašim blízkým
v novém roce 2016
pevné zdraví, mnoho
štěstí a spokojenosti.

Přivítali jsme nové
klienty.
Gregor Oldřich
Veselá Antonie
Stohrová Věra
Čapková Věra
Dytrych Josef

Smutné loučení.
Cegelský Ján
Spoustová Božena
Procházka František
Veselá Antonie
Gregor Oldřich
Nekovářová Věra
Birnerová Marie
Rambousková Olga

…Pro chytré hlavičky…

Ohlédnutí za rokem 2015

