Aktuální informace z Domova – 5. 6. 2020 (12. týden)
Vážení a milí,
dnes je pátek 5.6.2020 a přesně tento ten jsme s Vámi měli oslavit Vítání léta, spojené s oslavou 20 let od
otevření Domova. Vzhledem k aktuální situaci, jsme vše museli přesunout na nový termín, a tak se už nyní
můžete těšit na 18. 9. 2020, kdy to bude spíše loučení s létem. Doufejme, že v září bude již situace ustálená
a počasí lepší než právě dnešní den.
Tento týden nabídl našim uživatelům aktivizační program v rozsahu stejný jako před nastavenými
opatřeními. Bylo vidět, že společné aktivity nám všem chyběly. Účast na nich byla velká, leckdy nám byl i
prostor malý. Využili jsme pěkného počasí zkraje týdne a některé aktivity přesunuli do venkovního prostředí
zahrady. Po delší době nás opět navštívila Anička Holínská s Chytrými hlavičkami. Sešlo se nás velké množství
a moc jsme si to užili.
V tomto týdnu si naši uživatelé mohli pochutnat například na sekané pečeni se zelím a bramborem či
kynutých knedlících s jahodami.
Venku na zahradě nám už všechno kvete a pučí, květináče jsou osázené. Upravená zahrada je připravena pro
příjemné posezené během dne a nabízí se i pro společné akce. Za 14 dní ve čtvrtek 18. 5. 2020 se můžeme
těšit na Miniolympiádu. Naši uživatelé už ladí formu na 5 disciplín, se kterými se na olympijské trati potkají.
Po jistě výborných výkonech bude potřeba doplnit síly, a proto na všechny v cíli bude čekat káva a něco
sladkého, k večeři pak špekáčky a pivo ze Safari pivovaru.
V příštím týdnu k nám zavítají i prodejci textilu. Také se zastaví pan farář, který odslouží bohoslužbu.
Možná jste si při návštěvách všimli pracovního ruchu v přízemí. Ano, upravujeme zde prostory společenských
místností. V jedné části bude přednášková místnost, která slouží pro porady zaměstnanců a různé semináře,
ve druhé části se připravují prostory pro kapli. Ta bude otevřena pro všechny, sloužit bude i pro duchovní
aktivity všech církví, které v Domově působí.
Vážení a milí, od příštího týdne už také mohou naši uživatelé chodit ven za dodržení obecných opatření. Jsme
moc rádi, že jsme se této chvíle dočkali. Děkujeme Vám, že jste nás po celou dobu podporovali a dodávali
nám odvahy. Nadále se s Vámi budeme v pravidelných zprávách setkávat jednou za čtrnáct dní.
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