Číslo 2.

Listopad 2011

Úvodní slovo ředitele
Vážení čtenáři,
V rukou držíte druhé číslo Tuchoinformačníku, který mapuje dění
v Ústavu sociální péče Tuchořice. Přináší především přehled akcí, jichž se naši
klienti zúčastnili. Dále přináší informace o budování a opravách v našem areálu.
Rád bych touto cestou upozornil na změnu názvu, který nás čeká od 1. 1.
2012. Po tomto datu vás rádi uvítáme v Domově „Bez zámků“ Tuchořice.
Za všechny zaměstnance a klienty přeji pohodové prožití letošních vánoc
a ještě úspěšnější rok následující. Všem opatrovníkům, sponzorům, přátelům
ústavu, rodinným příslušníkům našich klientů, spolupracovníkům a obecnímu
úřadu Tuchořice děkuji za pomoc a spolupráci, při vytváření Domova pro naše
klienty.
Mgr. Martin Nuhlíček, DiS
Ředitel

Výběr akcí za 2. pololetí 2011
2.7.2011

Výlet do vojenského muzea (bunkry) - Holedeč

3.7.2011

Vystoupení klientů na pouti v Liběšicích

15.7.2011

Výlet do muzea ţeleznice - Luţná u Rakovníka

20.-24.7.2011

Mezinárodní sportovní hry - Decathlon - polský Izdebnik

30.7.-12.8.2011

Sportovní tábor - Rapotín

30.7.2011

Vystoupení klientů na pouti v Hřivicích

7.9.2011

Vystoupení klientů v Libochovicích

11.-18.9.2011

Rehabilitační pobyt klientů v Nové Vsi nad Nisou

19.9.2011

Zahájení tréninků v bowlingu - Ţatec

20.9.2011

Hájský kohout

23.-24.9.2011

Festival ,,Bez zámků“

19.-20.10.2011

Divadelní festival ,,Náš svět“ - Ţatec, Louny

20.10.2011

Vystoupení klientů v Ţatci u příleţitosti návštěvy prezidentského páru

31.10.2011

Turnaj ve stolním tenise - Domov Na zámku Liběšice

3.11.2011

Vystoupení divadelního krouţku v Městské knihovně Louny

11. - 13.11.2011

Turnaj ve stolním tenise - Dvůr Králové

12.11.2011

Vystoupení divadelního krouţku v Libořicích

15.11.2011

Podzimní klání v bowlingu - Louny

23.11.2011

Barevná diskotéka Číţkovice

30.11.2011

Plavecké závody Louny

NEJVĚTŠÍ AKCE VE ZKRATCE
Mezinárodní sportovní hry - Decathlon

Ve dnech 20. - 24. 7.2011 se sportovci z ÚSP Tuchořice zúčastnili mezinárodních sportovních
her pod názvem Decathlon, které se konaly v Polsku. Po loňském 50. ročníku, který se konal
v Tuchořicích, se mistrovství přesunulo do polského Izdebniku. Sportovní hry doprovázel
bohatý program, při kterém tuchořická výprava navštívila klášter v Kalwarii Zebrdowske,
Park Miniatur a rodiště papeţe Jana Pavla II., Wadovice. Večer patřil diskotéce, klauniádě a
bubnování. Z celkového počtu 20 druţstev obsadil ÚSP Tuchořice 7. Místo. V jednotlivcích si
zlatou medaily odnesli Ondřej Podolínský a Čestmír Hanousek. Miloš Šovar vybojoval
bronzovou medaili. V letošním roce se z České republiky zúčastnilo pouze druţstvo Tuchořic.
Nechyběla druţstva z Polska, Ukrajiny, Maďarska, Rakouska a Chorvatska. Všech šest
sportovců reprezentující ÚSP Tuchořice si zaslouţí obdiv a velikánský dík!
Mgr. Martin Nuhlíček, DiS

Rehabilitační pobyt klientů ÚSP Tuchořice v Nové Vsi nad Nisou
Ve dnech 11. - 18.9.2011 se klienti ÚSP Tuchořice zúčastnili rehabilitačního pobytu v Nové
Vsi nad Nisou v penzionu Maják. Penzion Maják vlastní manželé Papouškovi, kteří se pokaždé
na naše klienty těší a jsou k nim velice vstřícní. Areál kolem penzionu nabízí spoustu
sportovního i relaxačního vyžití, dále pak samotné okolí Nové Vsi láká k mnoha výletům.
Klienti si užívali při koupání v Jablonci nad Nisou a při návštěvách dalších lokalit. Tohoto
rehabilitačního pobytu se zúčastňují klienti, kteří jsou ze skupiny s těžším stupněm
mentálního postižení a mohu říct, že i díky krásnému počasí, které po celý pobyt vládlo, byl
tento pobyt pro ně velice přínosný.
Jana Poláková

Hudebně - divadelní a filmový festival ,,Bez zámků“
Ve dnech 23. - 24.10.2011 se konal v areálu zámeckého parku hudebně - divadelní a filmový festival
,,Bez zámků“. Tento projekt organizovala Městská knihovna v Lounech ve spolupráci s OS Lounský
Lounským a ÚSP Tuchořice, který poskytl prostory pro realizaci tohoto projektu. Tento projekt je
zaměřen na propagaci integrace zdravých a handicapovaných osob prostřednictvím hudby, divadla a
zábavy. Během těchto dnů vystoupila řada amatérských souborů jako jsou např. žáci ZUŠ v Žatci,
divadelní kroužek ÚSP Tuchořice, Třetí věk Louny, STD Jeroným, Tudyce-stane-vede, dále pak
hudební uskupení: Hájští kohouti, Kűbl, Paralet, Fraternity, Monoskop, Allen Blues, Joe Purple a
mnoho dalších. Během tohoto festivalu bylo též promítání amatérských filmů z produkce ÚSP
Tuchořice: Výlet na Cuknštejn, Hotel u Dvanácti mrtvých a Nultá hodina. I přes nepřízeň počasí se
tento festival velice vydařil.

Jana Poláková

Divadelní festival ,,Náš svět“
Již tradiční divadelní festival ,,Náš svět“ proběhl ve dnech 19. - 20.10.2011, který pořádá ÚSP
Kamarád LORM Žatec ve spolupráci s žateckým divadlem. Divadelní festival opět propaguje
integraci handicapovaných osob do společnosti. První den vystupovali klienti v žateckém
divadle pro žáky základních škol a veřejnost. Během dne absolvovali všichni zúčastnění 3
představení. Večer je čekala diskotéka v kulturním Lidovém domě. Druhý den předváděli svá
představení ve Vrchlického divadle v Lounech. Naši klienti opět překvapili se svým
vystoupením, kdy v premiéře předvedli vystoupení Bamboleo, spolu s nimi vystupovaly i dvě
zaměstnankyně ÚSP Květa Janzová, která s klienty veškerá vystoupení vymýšlí a nacvičuje a
dále pak Václava Beránková. Oběma patří velké poděkování.
Jana Poláková

Turnaj ve stolním tenise - Dvůr Králové
Ve dnech 11. – 13. Listopadu 2011 se tak, jako v minulých letech zúčastnili sportovci
z našeho zařízení společně se svým hrajícím trenérem 19. Ročníku turnaje ČHSO – stolní tenis
ve Dvoře Králové nad Labem. Zástitou turnaje byla paní Livie Klausová, dále pak MěÚ Dvůr
Kralové nad Labem, ÚSP Barevné domky Hajnice, SPMP Trutnov a Sportovní klub Klokani
Hajnice. Po slavnostním zahájení 19. Ročníku turnaje ve stolním tenise, kterého se zúčastnili
čestní hosté, mezi něž patřil i pan Vlastimil Harapes, dále pak zástupci města dvora Králové
nad Labem a zástupci z řad pořadatelů, byly vyhlášeny rozřazovací zápasy čtyřher a Unified.
Po rozřazovacích zápasech Unified a čtyřher byly odstartovány hry Unified, kde sportovci

našeho zařízení obsadili po velmi těžkých zápasech pěkné třetí místo. Dále následovaly
čtyřhry mužů, kde svým umem a zkušeností zvítězili a obsadili tak 1. místo naši sportovci ve
složení Zdeněk Mucha a Oldřich Mikula jr. Druhý a třetí den klání probíhaly zápasy dvouher
mužů a žen. V těchto zápasech se umístil na 4. místě Zdeněk Mucha, na 2. místě skončil náš
reprezentant Oldřich Mikula jr. a nejkrásnější první místo obsadil Eliáš Baláž. Všem našim
reprezentantům děkujeme.
Oldřich Mikula

Další události v kostce

-

Amatérský film ,,Nultá hodina“, se kterým jsme soutěžili na filmovém festivalu Mental
Power Praha, přihlásil režisér snímku Ota Klodner do dalších filmových soutěží
výsledkem čehož bylo, že se tento film umístil na 3.místě na Fan Festivalu a dále pak
získal cenu v kategorii hraný film na 11. Tradiční soutěži amatérských filmů ,,Žďárský
trpaslík“.
Jana Poláková

-

Od 19.9.2011 započali bowlingové tréninky v KD Moskva Žatec. Klienti se těchto
tréninků zúčastňují každé pondělí od 15.00 do 17.00 hod. a to díky vstřícnosti p.
Endrse, který nám dráhy propůjčuje zcela zdarma. Vyvrcholením tréninků bude
Vánoční turnaj v bowling 19.12.2011 a dále pak Velikonoční turnaj v roce 2012.
Jana Poláková

-

V úterý 27.9.2011 ve 13.00 hodin se v tuchořické kapličce konala svatba. Otec Vilém
z Liběšic oddal dva klienty Ústavu sociální péče Tuchořice. Jednalo se o Jitku
Dandášovou a Ondřeje Podolínského. Ondra s Jitkou spolu chodili již téměř 11 let a
od roku 2009 spolu bydlí v ÚSP Tuchořice. Po obřadu byla připravena hostina v areálu
zámeckého parku, který je součástí ústavu. Poděkování patří Otci Vilémovi a
zaměstnancům za pomoc s realizací tak slavnostního okamžiku.
Mgr. Nikola Jobová

-

Vedení domova se rozhodlo přispět k ochraně životního prostředí, a proto se
započalo s tříděním komunálního odpadu. Máme k dispozici kontejnery na plasty,
sklo, papír a směsný odpad. Záměrem vedení mimo již výše zmíněného cíle, je též
vést naše klienty k tomu, aby věděli jakým způsobem odpad třídit. Jak se nám náš
záměr podařil splnit, ukáže samozřejmě čas.
Jana Poláková

-

V rámci nutnosti celoživotního vzdělávání pracovníků v přímé péči, byla zavedena
elektronická knihovna spolu s knižní podobou. Pracovníci mají možnost čerpat
informace týkající se poskytování sociálních služeb a celkové problematiky práce se
zdravotně postiženými osobami. Elektronická knihovna též obsahuje veškerá pravidla
a vnitřní předpisy domova.
Jana Poláková

-

20.10.2011 vystoupili naši klienti na žateckém náměstí u příležitosti návštěvy
prezidentského páru v našem regionu. Součástí návštěvy pana prezidenta
Klause a jeho choti, byl též slavnostní oběd, kterého se zúčastnil mimo jiné i náš
ředitel Mgr. Martin Nuhlíček DiS.
Jana Poláková

Jaké akce nás ještě čekají

6.12.2011 - rozsvícení Vánočního stromu v areálu ÚSP Tuchořice
15.12.2011 - vánoční zábava - Háj u Duchcova
19.12.2011 - Vánoční turnaj v bowlingu
20.12.2011 - Vystoupení klientů pro ZŠ a MŠ v Tuchořicích
31.12.2011 – Vypouštění lampiónu přání

Zlepšování prostředí

-

opravená fasáda budovy ,,Malátkovna“
vymalování objektu ,,Zámeček a Atrium“
realizují se úpravy v budově ,,Malátkovny“ (podlahy, kanalizace atd.)
započala celková rekonstrukce klubovny na zámečku - podlahy, rozvody vody, montáž
vestavěných skříní a kuchyňské linky

Co ještě plánujeme:
-

čeká nás demolice několika staveb v našem areálu
dokončovací práce na „Malátkovně“, abychom jí mohli používat již od 1. 1. 2012
oprava odpadu na toaletách v 1. patře zámečku

V 2.pololetí své životní jubileum oslavili:
o
o
o

Karel Beneš
Ondřej Podolínský
Michal Suchý

Blahopřejeme!

P.S. Vaše náměty a připomínky k obohacení a rozšíření dalších čísel Tuchoinformačníku, můžete
předat vedení domova nebo vhodit do schránky umístěné u vchodu do budovy zámečku.
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