Dům seniorů Ml. Boleslav
NOVINY A NOVINKY
Číslo 5, BŘEZEN 2018
Vážené uživatelky,
Vážení uživatelé,
prvního čtvrt roku nám rychle uběhlo, zaznamenali jsme příchod
meteorologického i astronomického jara, jen venku to tak stále ještě nevypadá.
Ale jsou před námi krásné svátky – Velikonoční, a i příslib hezkého jarního
počasí od poloviny dubna. Teď je tedy třeba načerpat síly a těšit se na
probouzející přírodu.
Pěkné dny přeje Vaše
ředitelka Světlana Kubíková
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Události
V únoru a březnu jsme nezaznamenali žádnou výjimečnou událost, čas poklidně
a v pravidelném programovém rytmu plynul, společenská odpoledne s hudbou a tanec
s panem Veletou byla příjemným zpestřením. Pro nové obyvatele Domu seniorů
připomínáme, že informace o všech aktivitách naleznou na nástěnkách ve všech
patrech, tázat se na ně mohou všech zaměstnanců.
Kulturní akce, které nás v blízké době čekají:
11. 4. 2018 -

návštěva Škoda Muzea v Mladé Boleslavy ve 13:00 hodin,

25. 4. 2018 -

hudební a taneční vystoupení Dua Ruggieri od 14:00 hodin,

2. 5. 2018

-

„buřtování“ a hudební vystoupení pana Zakonova,

9. 5. 2018

-

hudební vystoupení pana Pečínky „Hej páni Konšelé“ od 14:00
hodin.

Novinky v provozu
Manažerka kvality, Bc Iveta Ondráčková, DiS., ve spolupráci se sociálním úsekem
provede v měsíci dubnu průzkum zájmů našich uživatelů se zaměřením na
volnočasové aktivity, kterými bychom mohli rozšířit zájmové činnosti v Domě seniorů.
Věnujte, proto prosím pozornost vyplnění dotazníků.

Upozornění
Vzhledem k celorepublikové chřipkové epidemii přistoupilo i vedení Domu seniorů
k hygienickému opatření – zákazu návštěv. Přesto, že nedělí 18. 3. 2018 byl tento
zákaz ukončen, apelujeme především na rodiny a známé našich uživatelů, aby zvážili
svůj zdravotní stav při nachlazení či onemocnění a naše uživatele nenavštěvovali, tedy
neohrožovali nejen je přenosem infekce, ale i zaměstnance domova.

Zajímavosti
Vladimír Slánský
Významný pilot, který se zúčastnil i velké bitvy o Anglii v druhé světové válce. Narodil
se roku 1913 v Mladé Boleslavi. V době okupace naší republiky utekl do Anglie
a bojoval jako pilot bombardéru Anglického královského letectva (RAF) mimo jiné i ve
velké bitvě o Anglii v 311. bombardovací peruti. V Anglii se také oženil. Po válce mimo
jiné převážel nová letadla z Kanady do Anglie a pak létal v ČSA po Evropě. Po roce
1948 byl zatčen, odsouzen a uvězněn podobně jako řada dalších československých
letců létajících za války v západní Evropě. V roce 1991 byl vyznamenán Řádem M. R.
Štefánika a plně rehabilitován. Titul čestného občana města Mladá Boleslav mu byl
udělen v únoru 1992. Zemřel dne 24. srpna 1993.

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1090504

Zdroj: „http://www.mb-net.cz/vladimir-slansky/d-25484“

