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Vážení přátelé,
ve víru nepříznivých korona-virových informací a prodlužování
nouzového stavu byly zcela potlačeny radovánky dříve vždy spojené
s obdobím masopustu. A středa 17.2. už bude nést jméno Popeleční,
do Velikonoc nastane období půstu, tak ten čas letí!
V životě našeho domova byl zásadní zprávou průběh dobrovolného
očkování personálu i uživatelů proti nemoci covid-19. Očkovací
centrum Klaudiánova nemocnice s přehledem tento proces zvládá,
patří jim náš dík.
Všichni doufáme v brzké zlepšení nejen povětrnostní situace, a tak
přeji všem hlavně zdraví, pevné nervy a dostatek trpělivosti
v očekávání jara a věcí veselejších.
Vaše
Ing. Světlana Kubíková, ředitelka
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UDÁLOSTI
V Mladoboleslavském deníku vyšel
článek o možnosti našich uživatelů
setkávat se se svými blízkými
v zapůjčeném mobilním přívěsu od
Olympijského výboru, za který velice
děkujeme.
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NOVINKY V PROVOZU
• Tento rok nás čeká jedna velká změna. Magistrátem města Mladá
Boleslav bylo odsouhlaseno, jakožto vlastníkem budovy,
a Středočeským krajem, jakožto naším zřizovatelem, rozšíření
našeho zařízení.
• Stavební práce započnou na jaře 2021, cílem je nástavba nad
terasou a vybudování 18 nových lůžek ve dvou patrech včetně
zázemí v podkroví.
• Čekají nás tedy především organizační kroky spojené se stavbou.
Naší snahou a předmětem jednání se zástupci města Mladá
Boleslav je co nejmenší míra zásahu a ovlivnění chodu domova.
• V nejbližší době Vás budeme informovat o dalších detailech
projektu.

UPOZORNĚNÍ
• I nadále trvá nouzový stav, prozatím po dobou dalších 14 dní do
konce února 2021.Toto vládní rozhodnutí je třeba respektovat při
zachování dosavadních opatření.
Apelujeme na dodržování:
•
•
•
•

povinnost použití desinfekce rukou při příchodu do Domu seniorů,
používání roušek,
stejný režim omezených návštěv,
zákaz většího shlukování, a tudíž zákaz společenských
a kulturních akcí,
• testování na Covid-19.
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ZAJÍMAVOSTI – Mladoboleslavsko přírodní a jiné zajímavosti
regionu
Mladoboleslavsko je také regionem,
kde bez větších problémů narazíte na
přírodní zajímavosti, které byste tady
možná ani nečekali. Na mysli máme
například vzácné památné stromy
nebo bývalé vojenské prostory.
Zajímavé a poučné mohou být ale
také naučné stezky. Takže pojďme
se vydat po stopách historie
a objevme některé z těchto vzácných
památek.

Památné stromy
Památné stromy jsou u nás vyhlašovány od roku 1992 (od tohoto roku
platí zákon na jejich ochranu) a na Mladoboleslavsku jich najdete celkem
80. Mezi památnými stromy je několik druhů, nejčastější jsou to duby, buky
nebo lípy. Ty jsou naším národním stromem, proto je často najdete
vysazené například uprostřed návsi, u památné kapličky nebo křížku nebo
jsou často sázeny jako stromořadí podél cesty.
Jedním z nejstarších a tím také nejmohutnějších stromů je dub
v Ujkovicích. Jeho kmen má obvod přes 8 metrů a stáří je odhadováno až
na 500 let. Jistě uznáte sami, že je to opravdová rarita a přírodní památka.
V posledních letech byl jako památný strom vyhlášen také jilm habrolistý.
Najdete ho v lesoparku Štěpánka. Vyhlášen byl také z důvodu, že tento
druh stromu v tomto regionu téměř vymizel.
V nedávné době byl vyhlášen památným stromem jírovec maďal u Boží
vody. Sadovníky byl tento strom upravován, a nakonec vznikl strom s pěti
kmeny. V roce 2010 byl tento strom dokonce nominován v celorepublikové
soutěži Strom roku 2010.
Na další pokračování se můžete těšit v dalším čísle našich
„Novin a Novinek“.

Zdroj: https://www.dokempu.cz/tipy-na-vylety/mladoboleslavsko-prirodni-i-jine-zajimavosti-regionu-naucne-stezky
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TVOŘIVÉ OKÉNKO

Pomozte dostavět sněhuláka a dát mu trochu barvy do tváří.
Přejeme Vám příjemnou zábavu.
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