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NOVINY a NOVINKY
Číslo 16, říjen 2019
Vážení přátelé,
Léto rychle uběhlo a s ranním chladem se přihlásil podzim. Je třeba
přizpůsobit oblečení, zajistit dostatečný přísun vitamínů, zkrátka
předcházet podzimnímu nachlazení všemi způsoby.
Věřím, že během října mě lékaři propustí z nelehkého léčení a já se
s Vámi zase budu moci setkávat.
Krásné dny přeje a na viděnou se těší
Vaše
Ing. Světlana Kubíková, ředitelka
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NOVINKY V PROVOZU
• Znovu připomínáme změnu praktického lékaře, o které jsme se Vám
zmínili již v minulém vydání. S novým doktorem panem MUDr.
Jaroslavem Ďurčovičem se v našem zařízení setkáváte již od 1. 9.
2019 a doufáme, že je to milé setkávání.
Ordinační hodiny:

středa od 13:00 hodin.

• Od 1. října rozšířila řady pracovníků přímé péče paní Mulačová, se
kterou se nyní můžete potkávat v rámci přímé péče poskytované
našim uživatelům.
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UDÁLOSTI
Tento měsíc proběhne jako každý rok „Týden sociálních služeb“, který se
tento měsíc bude konat v termínu od 7. 10. 2019 do 11. 10. 2019. V rámci
toho mohou zájemci využít i dne otevřených dveří.
Dne 2. 10. 2019 proběhlo naše každoroční „Vinobraní“, které bylo plné
písní, vína, lahodných pochoutek a skvělé nálady. V pátek 4. 10. 2019 pak
završila zábavu 5. ZŠ a děti svým vystoupením rozzářily oči našich
uživatelů a nabily je energií.

Vinobraní 2019

Vystoupení 5. ZŠ

V pondělí 7. 10. 2019 jste se pak mohli nechat okouzlit „Artistic magic
show“. Odpoledne plné magie, čar a kouzel muselo okouzlit každého
a pevně věřím, že jste se nechali okouzlit.

Artistic magic show
Dále se můžete těšit:
09. 10. 2019 = Den otevřených dveří
18. 10. 2019 = Městské divadlo „Šumař na střeše“
23. 10. 2019 = Beseda od ŠKODA AUTO (téma bude upřesněno).
UPOZORNĚNÍ
Znovu upozorňujeme uživatele, aby si nezapomínali při odchodu z pokoje
celý pokoj uzamknout, a to i tehdy, když jdete pouze do koupelny. Také
připomínáme
možnost
uložit
si
finanční
hotovost
u vedoucí sociálního úseku v bezpečnostním trezoru.
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ZAJÍMAVOSTI – Bělá pod Bezdězem
Když se rozhodnete navštívit toto město, tak ho najdete severozápadním
směrem od města Mladá Boleslav. Bělá pod Bezdězem se rozléhá na
obou březích potoka Bělá a všude okolo je veliké množství lesů, které jsou
charakteristické pro celou krajinu. V okolí Bělé severozápadním směrem
se zvedají kopce, které patří k Ralské pahorkatině a západním směrem se
rozprostírá chráněná krajinná oblast Kokořínsko.

Město Bělá vzniklo po roce 1300 přenesením osady Bezděz do nové
lokality, za oficiální datum jeho založení však bývá považován až rok
1337, kdy bylo listinou Hynka Berky z Dubé vybaveno řadou městských
práv. Téměř současně s městem vznikla i nevelká tvrz, přesto celé okolí
však bylo i nadále ovládáno z nedalekého mocného hradu Bezdězu.
Dominantou města je zámek, který se vypíná na nejvyšším místě bělského
ostrohu. V zámku je umístěno muzeum, ve kterém je uložena celá řada
historických památek připomínajících vývoj města.

Výlet do Bělé pod Bezdězem a do jeho okolí, stejně tak i návštěvu
krásné hospůdky plánujeme na jaře příštího roku. Věříme, že účast
bude hojná a výlet se bude všem co budou mít zájem s námi vyrazit líbit.
Nemusíte mít strach budeme Vás včas informovat.
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TVORBA NAŠICH UŽIVATELŮ
Rádi bychom Vám zde představili báseň našeho uživatele pana Míška,
doufáme, že se Vám bude líbit stejně jako se líbí nám. Pokud by měl někdo
další zájem uveřejnit své dílo ať již literární nebo umělecké, můžete se na
nás obrátit.
Televizní kultura
Televizi Barandov se vede skvěle,
když má Jaroslava Soukupa za ředitele.
Za redaktory neutrácí,
protože dělá jejich práci.
V české televizi je tomu jinak,
tam mají velké potíže.
Když mají každý měsíc vymyslet,
jak utratit koncesionářské peníze.
Tyhle dvě televize se nemají rádi,
nejsou žádní kamarádi.
V české televizi jsou k Soukupovi bez úcty,
protože jim drze kouká na účty.
Besedy jsou v obou televizích jinačí,
to však na posouzení postačí.
Diskuze na barandově lidé sledují raději,
protože jsou vedeny vtipněji.
Na české každý redaktor jen kouká,
jak zahnat diskutujícího do kouta.
Známá tím je televizní jednička,
trapná jak holka, které kouká spodnička.

Autor: pan Míšek
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TVOŘIVÉ OKÉNKO

Pomozte najít ježkovi cestu k jablku.
Přejeme Vám při hledání příjemnou zábavu.
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