Aktuální informace z Domova 11. 12. 2020
Vážení a milí,
přinášíme Vám aktuální zprávy z Domova.
Včera Vláda svým usnesením prodloužila nouzový stav do 23. 12. 2020. Takže, i když už v karanténě nejsme,
vztahuje se na nás stále řada opatření týkajících se např. návštěv nebo opuštění Domova našimi uživateli.
Jelikož se nedomníváme, že se v této věci situace „zázračně“ 23. 12. 2020 změní, velmi Vás prosím, abyste
se na návštěvách u svých blízkých, případně na jejich pobytu u Vás doma do konce roku, dopředu domlouvali
s Mgr. Lucií Karlovou na telefonním čísle 724 885 909. Děkujeme Vám za pochopení a věříme, že i v této době
budeme schopni vytvořit takové podmínky, které Vám zamýšlená setkání umožní.
Vánoce tu budou za necelých čtrnáct dní a my se snažíme doladit vše, co nám ještě zbývá. Poslední úpravy
se týkají výzdoby Domova. V tomto týdnu jsme zajistili i vánoční stromky, které budou umístěny v každém
patře. Zatím ještě odpočívají venku, nicméně v příštím týdnu již budou zdobit naše jídelny.
Projekt Ježíškova vnoučata je v plném proudu a dárky, které zasíláte zaplňují místo v kanceláři i v příručním
skládku. Velmi za ně děkujeme a věříme, že přinesou mnoho radosti. Jejich předání plánujeme, jako každý
rok, po společném obědu klientů i zaměstnanců, tentokrát 22. 12. 2020. Tento den chceme za doprovodu
koled, punče a dobrého jídla prožít s našimi uživateli více neformálně.
V tomto týdnu proběhlo i několik málo společných aktivit, kde například mohli uživatelé procvičit svoji
paměť. Od příštího týdne se přidají i další společné aktivity. Příjemným zpestřením bude 15. 12. 2020, online
benefiční koncert Jana Smigmatora, který u nás v Domově již jednou vystupoval na živo v rámci akce Vítání
léta. Za zprostředkování děkujeme p. Holanovi a kolektivu Zvičina TV.
Velké poděkování patří i Domovu dětí a mládeže Jednička, který nám pravidelně zasílá své příspěvky, které
obohacují denní hlášení do místního rozhlasu. Musíme zmínit i projekt Úsměvy do schránky, ze kterého nám
chodí pěkná přání, které zprostředkováváme uživatelům. V neposlední řadě děkujeme uskupení Trio
Bohémo, kteří nám zdarma zaslali DVD z vánočního koncertu, který Trio nahrálo přímo z obývacího pokoje.
O tento koncert naši uživatelé samozřejmě nepřijdou a šetříme si ho na dobu vánoční. Moc všem děkujeme!
Vážení a milí, i když si na vánoční svátky ještě chviličku počkáme, moc Vás prosím, abyste si dopředu
promysleli, kdy a jakým způsobem se chcete se svými blízkými setkat a začali se domlouvat s paní Karlovou.
Věřím, že to společně zvládneme…
Lída Lorencová a zaměstnanci Domova důchodců Dvůr Králové nad Labem

