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Dům seniorů Mladá Boleslav
NOVINY a NOVINKY

Číslo 7, říjen

Vážené uživatelky, Vážení uživatelé,
mnohé jistě sužovalo horké léto, ale nyní si můžete plně vychutnat
kouzelné podzimní slunce a načerpat pozitivní energii malými
procházkami či posezením na terase či v parčících u Domu seniorů!
Je pro mě i příjemným zjištěním vysoké procento voličů z řad
obyvatel Domu seniorů, svědčící o Vašem stálém zájmu
o mladoboleslavské dění. Zajímavý bude – a s Vaším přispěním –
i výsledek 2. kola senátních voleb (volební komisaři se dostaví
v sobotu 13. 10. 2018).
Užijte si letošního krásného podzimu!
Vaše
Světlana Kubíková, ředitelka
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UDÁLOSTI
Tak jako každý rok i tento rok proběhne již 10. ročník „Týdne sociálních
služeb“, který společně oslavíme v našem zařízení „Dnem otevřených
dveří“ symbolicky dne 10. 10. 2018 od 9:00 – 16:00 hodin. Během dne
můžete navštívit jak stálé aktivity, které probíhají každou středu nebo jsme
si pro Vás na odpoledne připravili „Vinobraní“, které bude probíhat na
jídelně za doprovodu hudebního vystoupení při skleničce skvělého vína
a něčeho dobrého k zakousnutí. Věříme, že si letošní oslavy sociálních
služeb užijete stejně dobře jako v předchozích letech, ať už s ostatními
uživateli nebo se svými blízkými.

NOVINKY V PROVOZU
• V průběhu měsíce září a října jsme do našeho pracovního kolektivu
přijali řadu nových pracovníků, ať už z řad pracovníků přímé péče –
pečovatelek, tak i z řad zdravotních sester. V současné době
hledáme do svého kolektivu ještě jednu zdravotní sestru
a pracovníka v sociálních službách, viz naše webové stránky, takže
se můžete těšit na nové tváře mezi Vámi. Doufáme, že si brzy na
nové tváře v našem pracovním kolektivu zvyknete a vezmete je za
své.
• Neustále usilujeme o kvalitu bydlení, proto probíhá v říjnu malování
části prostor a naplánovaná je i údržba pastováním a leštěním
marmolea na pokojích. I když tato akce na chvilku zasáhne do
Vašeho pohodlí, věříme, že výsledek v podobě lesknoucí se podlahy
potěší a zpříjemní Vaše bydlení.
Harmonogram práce – pastování od 15. 10. – 26. 10. 2018
15. 10. 2018

16. 10. 2018

17. 10. 2018

18. 10. 2018

19. 10. 2018

22. 10. 2018

23. 10. 2018

24. 10. 2018

25. 10. 2018

26. 10. 2018

III. patro (buňka 307, 305)
II. patro (buňka 207)
I. patro (buňka 107)
III. patro (buňka 306 a kancelář)
II. patro (buňka 206, 205)
I. patro (buňka 106)
III. patro (buňka 301)
II. patro (buňka 201)
I. patro (buňka 105, 101)
III. patro (buňka 302)
II. patro (buňka 202)
I. patro (buňka 102)
III. patro (buňka 303, 304)
II. patro (buňka 203)
I. patro (buňka 103)
II. patro (buňka 204)
I. patro (buňka 104, 108)
Domeček (buňka 7)
I. patro (buňka 109)
Přízemí (buňka 3)
Domeček (buňka 4)
IV. patro (2x kancelář)
I. patro (buňka 110, 111)
Přízemí (buňka 2)
Domeček (buňka 5)
IV. patro (2x kancelář)
I. patro (buňka 112)
Přízemí (buňka 1)
Domeček (buňka 6)
II. patro (sesterna)
I. patro (2x kancelář)
Přízemí (ordinace lékaře)

UPOZORNĚNÍ
• Vzhledem k tomu, že se s námi v měsíci září rozloučila kolegyně,
která měla na starosti nákupy, budou nákupy zajišťovány na dohodu
se staronovou kolegyní paní Terezou Žákovou, a to každé úterý.
Vyzvedávání nákupů bude stejné jako za předchozí kolegyně.
Doufáme, že tato změna nebude mít v žádném případě vliv na
kvalitu poskytované služby. Toto zajištění nákupů bude trvat po
dobu, než bude přijata nová pracovnice, která bude mít nákupy na
starosti.
• Znovu připomínáme, že každý pátek od 9:00 hodin ráno se koná
„STRAVOVACÍ KOMISE“, kde hovoříme o skladbě jídelníčku
a řešíme případné připomínky, ale i řadu pochval na připravované
pokrmy. Stále v současné době chybí zástupce z Vašich řad, z řad
uživatelů, proto Vás prosíme, abyste si zvolili své dva zástupce, kteří
by komunikovali a předávali nám Vaše postřehy, a naopak posléze
Vám předávali zjištěné informace na stravovací komisi. Věříme, že
se zájemci o tuto spolupráci mezi Vámi najdou a těšíme se až se
s nimi setkáme na stravovací komisi.

ZAJÍMAVOSTI z kultury města Mladá Bolaslav, co nás čeká a nemine
• Oslavy 100 let Československa proběhnou dne 27. 10. 2018 od
14:00 hodin v parku na Výstavišti (vstupné zdarma)
• Koncert k výročí 100 let Československa proběhne dne 27. 10. 2018
ve Sboru Českých bratří (vstupné 200,-Kč)
• Tradiční slavnosti vína proběhnou dne 17. 11. 2018 od 14:00 hodin
v Domě Kultury (vstupné 100,-Kč)

Věříme, že alespoň nějaké akce z výše vybraných Vás zaujme a udělá
radost Vám nebo Vaší rodině, popřípadě všem, kdo si nějakou ze
zmíněných akcí města Mladé Boleslavi vybere. Samozřejmě město Mladá
Boleslav nabízí i jiné akce, ale všechny by se nám sem bohužel nevešly,
tak zmiňujeme aspoň těchto pár vybraných z naší strany.

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI MLADÉ BOLESLAVI
Vzhledem k proběhlým volbám si tu jako významnou osobnost, která se
narodila v Mladé Boleslavi uvedeme pana Přemysla Sobotku,
narozeného v roce 1944, který je český politik, lékař a člen ODS.
Otec Přemysla Sobotky Zdeněk reprezentoval Československo na
olympijských hrách v Berlíně v roce 1936 ve skoku vysokém.
V letech 1996 až 2016 byl senátorem. V letech 2004–2010 zastával post
předsedy Senátu Parlamentu České republiky a od listopadu 2010 do října
2016 byl jeho místopředsedou.
Byl také prezidentským kandidátem ODS ve volbách v roce 2013, od roku
2016 je zastupitelem a náměstkem hejtmana Libereckého kraje.

„Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emysl_Sobotka“

