2021
Dům seniorů Mladá Boleslav
NOVINY a NOVINKY

Číslo 37, říjen
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Vážení přátelé,
podzim se krásně vybarvuje a na obou pracovištích našeho domova
je živo. Vedle společenských akcí a kulturních pořadů, pravidelných
cvičení se blíží i termín zahájení stavby – dostavby pater nad terasou
domu v Olbrachtově ulici.
Po počátečních průzkumech podloží by 15.11.2021 mělo být oficiálně
převzato staveniště. Ještě jsme neobdrželi harmonogram prací, ale
bude nedílnou součástí povinností stavitele i investora a my Vás
budeme v předstihu informovat – ať už Novinami nebo rozhlasem –
o tom, co bude následovat.
Ale živo – až příliš je v poslední době i v našem bezprostředním okolí.
Ať už rámus z koncertů v Pluhárně či dalších aktivit před ní jako bylo
nedávné vyřezávání profesionálními motorovými pilami nás všechny
velmi ruší a neslučuje se s obytnou funkcí lokality a klidovým
režimem pro sociální služby. Místní občané sdružení ve spolku Na
Kolonii i my za Dům seniorů jsme zaslali několik stížností na hlukově
zhoršující se prostředí (viz příloha těchto novin).
Dne 30.10. 2021 má proběhnout venkovní skate přehlídka (prkna na
kolečkách a výkony na různých rampách, zábradlí a pod) a večerní
punkový koncert, obě poměrně hlučné akce. Nesouhlasíme s těmito
aktivitami v našem okolí a pokud opět budou narušovat klid, opět se
obrátíme s žádostí o řešení nejen na Magistrát statutárního města
Mladá Boleslav, ale i na vlastníky pozemku a objektu Pluhárna SPŠ
a Středočeský kraj. Chci věřit, že v dalším období se situace zklidní,
my pro to uděláme maximum. Bude bohatě stačit stavební ruch. Tak
nám všem přeji pevné zdraví i nervy!
Vaše
Ing. Světlana Kubíková, ředitelka
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UDÁLOSTI
V měsíci září jsme přivítali začátek podzimu
svatováclavským opékáním buřtů. Při této
příležitosti nám přijel zahrát a zazpívat pan
Pepino na svůj akordeon.
Celá akce díky krásnému počasí, které nám
ten den přálo, proběhla na zahradě domova.
Věříme, že se to všem líbilo a určitě si to příští
rok zopakujeme.

NOVINKY V PROVOZU
• Nyní je již vyklizeno celé křídlo Domu seniorů Mladá Boleslav, kde
bude probíhat přístavba. Z naší strany byla stavba předána
v řádném termínu staviteli a nyní ještě probíhají vrty před začátkem
stavebních prací.
• Jak již bylo zmíněno v úvodu 15. 11. 2021 by se mělo oficiálně
převzít stanoviště, uvidíme, jaké novinky se dozvíme po předání
harmonogramu. Včas Vás budeme o všem informovat.
UPOZORNĚNÍ
Nová mimořádná opatření – návštěvní podmínky od 25.10.2021
S narůstajícím počtem onemocnění covid byla vládou stanovena
povinnosti nosit ochranný prostředek dýchacích cest – respirátor pro
všechny zaměstnance a návštěvníky domova. Osvobozeni jsou v domově
uživatelé, pokud se však budou pohybovat v prostorách mimo domov
(veřejné dopravní prostředky, restaurace atp),platí nařízení i pro ně. Lze
očekávat i kontroly ze strany hygienické stanice a vysoké pokuty za
nedodržování opatření. Na vstupu do budovy domova je nové opatření
vyvěšeno.
Nošení respirátorů je v celém areálu Domu seniorů pro pracovníky
a návštěvníky povinné. Výjimkou jsou uživatelé a děti.
Nadále zůstávají návštěvní dny středa, sobota, neděle 13:00-16:00
hodin. Dnem návštěvním se stane i státní svátek dne 28.10. 2021 a to od
13:00-16:00 hodin. V případě potřeby jiného dne lze požádat o výjimku
z tohoto režimu ředitelku Domu seniorů.
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Připomenutí stručně:
• povinnost použití desinfekce rukou při příchodu do Domu seniorů,
průchod termo-kamerovým úsekem,
• používání respirátorů všude a všemi v celém areálu domova
(domov, dvůr i zahrada),
• návštěvní dny středa, sobota, neděle a prokázání se:
➢ Nejméně 14 dní od 2.dávky očkování proti covidu-19 (nebo
jednorázové vakcíny).
➢ Potvrzení o době kratší než 180 dní od prodělání nemoci
COVID – 19.
➢ Negativní test PCR ne starší 7dnů.
➢ Negativní antigenní test ne starší 72 hod.
➢ Prohlášení o bezinfekčnosti
ZAJÍMAVOSTI – Mladá Boleslav
Lesopark Štěpánka
Podél toku říčky Klenice byl již v roce 1881 založen krásný a rozlehlý park,
pojmenovaný na počest zásnub následníka rakousko-uherského trůnu
a příslušníka mladoboleslavské vojenské posádky Rudolfa Habsburského
s belgickou princeznou Stephanií jejím jménem – tedy Štěpánka.

Štěpánka svou členistostí a rozmanitostí vytvářela a dosud vytváří
prostorové podmínky pro každého. Jak píše boleslavský historik Karel
Herčík. "Byly zde zbudovány kamenné mostky přes Klenici, byly vysázeny
vzácné dřeviny a v roce 1898 zde zřídili boleslavští sokolové i hudební
pavilon, který pamatuje i koncert známé Kmochovy kapely z Kolína."
Kdysi tu svou zálibu provozovali členové Střeleckého spolku, na zdejším
přírodním kluzišti Bruslařského klubu se hrál lední hokej s míčkem již
v roce 1883 a bruslaři tu pořádali opakovaně i známé karnevaly na ledě či
závody v rychlobruslení a krasobruslení. Na přelomu 19. a 20. století
založili a postupně stále rozšiřovali svůj areál tenisté a později si tu svůj
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stánek zřídili i odbíjenkáři. Pro mnohé obyvatele je místem procházek
a oddychu, pro jiné místem pro sport a aktivní rekreaci.
Revitalizace parku v roce 2014
V rámci revitalizace došlo k celkové opravě pěti mostků přes říčku, které
byly i nově vydlážděny. Jeden z nich byl přesunut, aby plnil svou původní
funkci. Došlo k úpravě cestiček, instalaci nového veřejného osvětlení,
instalaci nového mobiliáře (laviček, odpadkových košů, stojanů na kola
a informačních ukazatelů). Nově byl zrekonstruován do původní podoby
hudební altán, kde byla opravena střecha, podlaha, zábradlí
a elektroinstalace. Nový vzhled dostalo i veřejné WC.
V nejširším místě říčky bylo nově vybudováno vyhlídkové molo
s posezením a byl zde i upraven terén. V části zvané „Veverkov“ vznikla
naučná stezka pro děti, která je vede po stanovištích, kde plní různé úkoly
a seznamují se s životem zvířátek v lese. Na konci na ně čeká obří socha
veverky a potom si mohou odpočinout v malém dřevěném altánku.
Pro sportovní vyžití lesoparku bylo nově vybudováno disk golfové hřiště,
původní dětské hřiště bylo vybaveno posilovacími stroji a další dětské
hřiště bylo doplněno o nový herní prvek velké prolézačky dřevěné lodi. Na
několika místech byly instalovány informace o původní i současné historii
parku.
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TVOŘIVÉ OKÉNKO

Přejeme Vám příjemnou zábavu.
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