2020
Dům seniorů Mladá Boleslav
NOVINY a NOVINKY

Číslo 19, únor
0

Vážení přátelé,
jsem ráda, že se nám již na začátku roku podařilo uvést do života
hned několik novinek rozšiřujících možnosti vyžití Vás, našich
uživatelů – viz níže. Protože dlouhodobě usilujeme o zvyšování
kvality sociálních služeb, s důrazem na rozvoj volnočasových aktivit,
oslovujeme i potencionální partnery, využíváme finanční dary
a hledáme nové inspirace pro tuto činnost. Věřím, že jste
s nabízenými programy spokojeni a uvítáme i eventuální podněty.
Naší snahou je poskytnout Vám v rámci domova všestranné
společenské vyžití a zábavu.
Vaše
Ing. Světlana Kubíková, ředitelka
OBSAH
Upozornění
Události
Novinky z provozu
Zajímavosti
Tvorba našich uživatelů
Tvořivé okénko

UPOZORNĚNÍ
Vzhledem ke zvýšenému nebezpečí chřipkové nákazy (řada institucí
uplatnila zákaz návštěv) žádáme rodinné příslušníky a známé našich
uživatelů a uživatele, aby na ně apelovali, aby dbali na zdraví svých
bližních i všech pracovníků a uživatelů domova a s ohleduplností
zvažovali návštěvy v případě svého nachlazení atp., eventuelně dbali
pokynů personálu domova.
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UDÁLOSTI
• Díky zapojení se do grantového Nadačního fondu ŠKODA AUTO,
který podpořil náš projekt „Rozvoj volnočasových aktivit – venkovní
Člověče nezlob se“, jsme obdrželi peněžní dar v hodnotě 12. 200,Kč. I když je sada prioritně určena a naši zahrádku, chtěli jsme Vás
s touto novou aktivitou seznámit již nyní, a proto jste si mohli zahrát
„Člověče, nezlob se“ v hale na 3.patře dne 7. 2. 2020. Že to byla
zábava příjemná, jistě rádi účastníci potvrdí.

NOVINKY V PROVOZU
• Během měsíce ledna jsme zakoupili nové auto Citroen, které
umožní více cestovat i imobilním uživatelům, vzhledem k tomu, že
je uzpůsobeno na převoz vozíčků. Koupi auta nám schválila Rada
Středočeského kraje a do provozu bude uvedeno během měsíce
února.
• Od příštího týdne vždy jednou za 14 dní, každé pondělí bude
probíhat promítání cestopisů „Okénko do světa“, díky kterému
procestujeme celý svět. První promítání proběhne v pondělí 17. 2.
2020 od 14:00 hodin. Vždy se sejdeme na třetím patře a už teď se
na Vás těšíme. I zde se jedná o dar – sadu cestopisných DVD – od
firmy ABCD video, s. r. o.

2

ZAJÍMAVOSTI – Hrad mladá Boleslav
Za dominantu města lze zcela jistě považovat místní hrad.
Předchůdcem hradu bylo slovanské hradiště, založené koncem 10. století
knížetem Boleslavem II. (Boleslav Mladý, na rozdíl od svého otce). To
zaujímalo ostrožnu dnešního hradu a Starého Města. Původně zřejmě
dřevěné stavby částečně nahradily v 11.-12. století objekty zděné,
zachycené archeologickým výzkumem. V polovině 13. století vznikl na
špici ostrohu královský hrad, ostatní území hradiště bylo opuštěno, začalo
se nazývat Hroby. Posledním známým kastelánem hradu byl roku 1262
Jaroslav z rodu Markvarticů, který získal většinu majetku v okolí a postavil
si hrad v Michalovicích.
Jeho potomci roku 1344 přenesli do polohy Hroby město z údolí Klenice,
kde zůstalo předměstí Podolec. Na místě královského hradu si zřejmě
s využitím podstatné části jeho konstrukcí postavili rodové sídlo. To jim
náleželo do roku 1468, kdy ho získali Tovačovští z Cimburka. Velká
pozdně gotická přestavba proběhla počátkem 16. století za Jana
Šelmberka, kdy obytné části hradu získaly téměř zámecký komfort, aniž
by utrpěla obranná složka, doplněná krátce předtím masivním bollwerkem
nad soutokem Klenice a Jizery.

Po roce 1548 a dále po požáru 1555 proběhly za Krajířů z Krajku
renesanční přestavby (zřejmě Matteo Borgorelli). Po vykoupení města
z poddanství roku 1595 ztratil residenční funkci. Devastující vliv měla
švédská okupace za třicetileté války. Po jejím skončení byl objekt ve
zříceninách, ve druhé polovině 17. století jej využívala známá zvonařská
rodina Pricquey jako dílnu.
Počátkem 18. století byl hrad přestavěn na kasárna, do kterých byla
vložena stálá posádka. Přestavba Ignatze Palliardiho z let 1752-53
znamenala zvýšení o patro, nové zakrytí obou věží, přístavbu
severovýchodního křídla a nízkého severozápadního křídla nad údolím
Jizery. Jako kasárna sloužil hrad různým armádám do roku 1940, kdy se
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změnil na internační středisko Židů z širokého okolí před jejich transporty
do Terezína či polských vyhlazovacích táborů. Tato nejtragičtější kapitola
dějin hradu trvala do roku 1943. Na několik let se sem poté vrátili němečtí
a českoslovenští vojáci, od počátku 50. let až do roku 1972 sloužil jako
skladiště textilu.
Zdevastovaný a nevhodně využívaný areál prošel od poloviny 70. do
počátku 90. let 20. století důkladnou obnovou, spojenou s archeologickým
a stavebně historickým průzkumem, kterým se však nepodařilo
zodpovědět všechny otázky vývoje hradu. Dnes zde sídlí městské
museum a státní okresní archiv.
Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/4350/mlada-boleslav/pamatky-turistika/.

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.
Čistota půl zdraví
Všechno naše oblečení a i prádlo,
kterého v domově není málo,
skončí vždycky denně,
na to připravené bedně.
Když se to do prádelny,
každý den sveze,
umíte si představit,
jaké toho jsou haldy.
V prádelně však máme,
několik žen činu,
které v krátké době zvládnou,
vyprat všechnu špínu.
Z pračky zase do sušičky,
na konečné jsou žehličky,
vypraného prádla, vozíky jsou plné,
v prádelně už čekají na bedny zas jiné.
Autor: pan Míšek
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TVOŘIVÉ OKÉNKO

Pospojujte čísla a zjistěte co se ukrývá v obrázku. V případě zájmu
můžete obrázek vymalovat.
Přejeme Vám při vymalovávání příjemnou zábavu.
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