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Vážené uživatelky, vážení uživatelé, přátelé!
Nový rok se rozběhl svým neúprosným tempem, za okny je pravá
zima a my se snažíme zpříjemnit Vám tento čas spoustou kulturně
společenských aktivit, jejich výčet a pozvánky najdete na
nástěnkách na každém patře. V řadách uživatelů vítáme nové
obyvatele domova a těšíme se, že se do života domova zapojí.
Příjemné chvíle ve zdraví a pohodě všem přeje
Vaše
Ing. Světlana Kubíková, ředitelka
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UDÁLOSTI
Jako každý rok, tak ani tento nebyl výjimkou a v našem zařízení jsme
přivítali „Tři krále“. Jejich příchod nám zpestřil den v pondělí 7. 1. 2019,
kdy tři malí králové zavítali k nám s krásnými písněmi a dárečkem pro
každého, tedy kapesním kalendářem na tento rok. Tímto jim děkujeme za
jejich požehnání.
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PROVOZ DOMU SENIORŮ
Ani tento rok nemine domácnosti zvyšování cen. Více zaplatíme za
elektřinu, vodu i plyn a v souvislosti s tím – podle všeho – zdraží i potraviny
nebo některé služby.
Zdražení elektřiny oznámili všichni dodavatelé, a to v souvislosti s cenami
elektřiny na burze. V průměru to bude o 8-10 %, na konečných fakturách
to pak budou stovky až tisíce korun ročně, zatímco plyn zdraží přibližně
o pět až sedm procent.
I voda v roce 2019 zdraží citelněji než v minulém roce. Vodárenské
společnosti, které už zveřejnily ceník na tento rok, plánují zdražení
v průměru o 4,7 procenta. Průměrná cena vody pro domácnosti, která
zahrnuje jak vodné, tak stočné, by se tedy měla v roce 2019 dostat nad
90 korun za metr krychlový. Pohybovat by se měla v pásmu od 90 do 92
korun za metr krychlový. Doposud voda zdražovala přibližně tříprocentním
tempem.
Důvodem rychlejšího zdražování vody je růst cen energií, zejména
elektřiny, a dále také znatelný růst mezd, a tedy personálních nákladů
vodárenských společností a jejich dodavatelů.

Na tento vývoj musí letos reagovat při správě domova i vedení organizace
a zvýšit částku za pobyt v zákonném rozmezí o 15,- Kč na den. I tak ještě
nedosahujeme maximální hranice stanovené vyhláškou. Zvýšení bude
platné od 1.3. 2019, všichni uživatelé obdrží písemné vyrozumění.

NOVINKY
Při práci sociálního úseku se od 1. 2. 2019 budete setkávat s paní Ivetou
Rejzkovou, která má za úkol komplexní koordinování pečovatelské
činnosti, sociální administrativní práce a individuální plánování zájmů
a činností uživatelů domova.
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ZAJÍMAVOSTI – Historie města Mladá Boleslav
Město Mladá Boleslav je statutárním městem ve Středočeském kraji,
ležící přibližně 60 km severovýchodním směrem od Prahy. Město má
tisíciletou historii a tvoří významné průmyslové centrum celého regionu.

Historie Mladé Boleslavi.
Na soutoku řek Jizery a Klenice stálo již v době raného středověku
slovanské hradiště, pojmenované podle přemyslovského knížete
Boleslava. K roku 1130 je připomínána existence hradu,
pojmenovaném Nová Boleslav. Obec s hradem se postupně staly
významnými centry celého kraje, který se začal nazývat Boleslavský.
Po vybudování hradu Bezděz význam boleslavského hradu upadal.
Během válek s Otou Braniborským byl dokonce zničen a přešel do
vlastnictví rodu pánů z Michalovic. Pan Ješek z Michalovic přenesl
nedalekou tržní osadu do blízkosti hradu a zrodilo se tak město Mladá
Boleslav. Jeho dominantou se stal kostel Matky Boží. Prosperitu
a hospodářský rozvoj zabezpečilo městu množství výsad a privilegií,
udělených šlechtickými majiteli.
Po husitských válkách přešla Boleslav do držení rodu Tovačovských
z Cimburka. Ti přispěli k tolerantnější atmosféře ve městě uvedením
jednoty bratrské, které věnovali minoritský klášter. Za dědiců Tovačovský
z Cimburka, kterými byli Krajíři z Krajku, se Boleslav stala
nejvýznamnějším bratrským centrem v zemi. Ještě v 16. století se
Boleslav dokázala vykoupit z poddanství a později byla povýšena
mezi královská města.
Posléze se město dlouho vzpamatovávalo z tragických událostí třicetileté
války a opětovný rozvoj městu přineslo až období josefínských reforem.
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Na konci 19. století již Boleslav představovala průmyslově vyspělé
město. Stalo se tak především zásluhou Václava Klementa a Václava
Laurina, kteří tu v roce 1895 založili výrobnu velocipedů. V roce 1898 zde
byl vyroben první motocykl a o sedm let později první automobil.
Boleslav je dodnes oprávněně přezdívána jako metropole českého
automobilového průmyslu.

Co je v Mladé Boleslavi k vidění.
Ve městě se nachází mnoho historicky cenných objektů. Jedná se
především o původní středověký hrad, později přestavěný na zámek. Ze
sakrálních staveb zaujme gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie či
kostel sv. Jana Nepomuckého se světcovým obrazem od V. V. Reinera.
Na náměstí zaujme renesanční radnice. Výzvou na krátký výlet může být
návštěva rozlehlého lesoparku Štěpánka, který se rozléhá při jižním
okraji města.
Zajímavost města Mladá Boleslav.
Severozápadním směrem od města se zachovaly zbytky středověkého
hradu Michalovice.

Zdroj: „https://www.atlasceska.cz/lokalita/mlada-boleslav-647“
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TVOŘIVÉ OKÉNKO

Přejeme všem příjemnou zábavu.
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