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Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v České republice
platí nová pravidla pro návštěvy domova. Jsou upraveny
návštěvní hodiny a návštěvu je nutné dopředu objednat.
od 15. 11. 2021 tímto opatřením tyto podmínky pro návštěvy
klientů Domova pro seniory v Perninku, p. o.
Podmínky stanovuji z důvodu nebezpečí vzniku a rozšíření
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2.
•

Pro návštěvy jsou stanoveny NOVÉ návštěvní hodiny:
ČTVRTEK a NEDĚLE

od 14 do 16:30 hod.

Návštěvu je NUTNÉ předem objednat min. 1 den předem,
a to ve všední dny na tel. č. 736 650 067 (u sociální
pracovnice)
•

Návštěva bude umožněna těmto osobám:

1. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR

vyšetření s negativním výsledkem;
2. osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami POC test s

negativním výsledkem;
3. osoba byla naočkována proti onemocnění covid-19,
4. osoba

prodělala covid-19 a
neuplynulo více než 180 dní.

od

pozitivního

testu

•

Přijít na návštěvu k jednomu klientovi mohou ve stejném
čase nejvýše dvě osoby.

•

Návštěva může probíhat max. 30 minut.

•

U jednoho klienta je možné uskutečnit max. jednu
návštěvu týdně.

•

Budovy v Perninku i v Nejdku budou uzamčeny. Návštěva
zazvoní a počká na pracovníka domova.
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•

Každý návštěvník domova je povinen předložit doklad o
bezinfekčnosti = certifikát o očkování nebo provedeném
testu, případně doklad od lékaře o prodělané nemoci.

•

Testy se v zařízení pro návštěvy neprovádějí.

•

Každý návštěvník je povinen si nechat pracovníkem
domova změřit teplotu. Při naměřené teplotě nad 37 stupňů
Celsia mu bude návštěva zakázána.

•

Každý návštěvník má povinnost vyplnit dotazník o
bezinfekčnosti.

•

Každý návštěvník je povinen používat VLASTNÍ osobní
ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor
třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

•

Všichni účastníci návštěvy musí mít po celou dobu
nasazen RESPIRÁTOR !!!

S účinností k 22. listopadu 2021 se mění, resp. nahrazuje doposud
platné mimořádné opatření MZDR 14597/2021-4/MIN/KAN, které
upravuje Stanovení podmínek návštěv ve zdravotnických zařízeních
a v zařízeních sociálních služeb, novým mimořádným opatřením
MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN.
Nově od 22. listopadu 2021 nebude možné uznávat
samotesty (provedené laickou osobou) jako podmínku návštěv v
pobytových zařízeních sociálních služeb.
Toto opatření vydávám za účelem ochrany obyvatel našeho
domova a také zaměstnanců, kteří o klienty pečují. Děkuji za
pochopení důvodu jeho vydání a za jeho dodržování.
Bc. A.Hlušek, ředitel domova
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Uskutečněné akce v měsíci listopad 2021
V dočasném domově Nejdek nás 4. listopadu navštívil
římskokatolický farář P. Vladimír Müller, který provedl Mši s klienty
ve společenské místnosti a poté navštívil klienty i na pokojích a
provedl krátký pastorační rozhovor.
Ve středu 10. listopadu se v dočasném Domově slavily narozeniny.
Narozeniny společně s ostatními klienty oslavila paní Barbora a Jana.
Akce proběhla na společenské místnosti s poslechem hudby a
pestrým občerstvením. Oslavu narozenin klienti vždy rádi slaví
společně a na další oslavy se vzájemně zvou.
V dočasném domově Nejdek se 12. listopadu konal filmový den „Film na přání“. Klienti si přáli vidět známý francouzský
dobrodružný film Hrbáč z roku 1959 režiséra André Hunebella. V
hlavních rolích hráli Jean Marais, Bourvil a Sabine Sesselmann.
Filmy si klienti pouští na společenské místnosti a na aktivizační dílně,
která je vybavena velkou televizí a více židlemi. Klienti si udělají
pohodlí a film si vychutnají jako v kině.
V dočasném domově Nejdek nás navštívila paní kadeřnice L. Kotová,
která klientům zprostředkovala služby dle jejich potřeb. Klienti jsou
vždy spokojeni a těší se na další návštěvu.
Klienti se v rámci ergoterapie a arteterapie zapojili společně do
výzdoby domova, zdobení vánočních stromků, výroby věnců,
lampiček, malování a vystřihování zimní dekorace. Výroba dekorací
je nadchla a všem šla od ruky. Nyní zdobí jejich pokoje a prostory v
Domově.
Klienti každoročně vyrábí vánoční přání, která jsou rozesílána jako
malé poděkování.
V domově Pernink se v pondělí 29. listopadu konal filmový den „Film na přání“. Klienti si přáli vidět známý český film Pozor, vizita
z roku 1982 režiséra Karla Kachyni v hlavních rolích hráli Rudolf
Hrušínský, Libuše Švormová a Veronika Jeníková.
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V domově, vzhledem k aktuálnímu stavu, probíhají aktivity
individuálně na pokojích přímo u klientů. Klienti si rádi procvičují
paměť, luští křížovky, vymalovávají antistresové omalovánky,
vyšívají, pletou a čtou denní tisk nebo knihy, rehabilitují a nacvičují
chůzi s kompenzační pomůckou, cvičí s míčem, kde si protáhnou
svaly a procvičí jemnou a hrubou motoriku.

PROSINEC
Prosinec je podle gregoriánského kalendáře dvanáctý a poslední
měsíc v roce. Má 31 dní.
Prosinec začíná stejným dnem v týdnu jako září.
21. prosince nebo 22. prosince je zimní slunovrat. Slunce stojí
nad obratníkem Kozoroha. V tento den je na severní polokouli
nejkratší den v roce. Noc je nejdelší.
V římském kalendáři byl prosinec desátým měsícem (proto se
jmenuje v jiných jazycích december, podle decem = deset). V
roce 153 př. n. l. byly přidány ještě další dva měsíce.
V církevním kalendáři, podle toho, na který den připadá Štědrý den,
začíná poslední neděli v listopadu nebo první neděli prosince advent.
Pokud je 29., 30. nebo 31. prosince pondělí, budou připočítány tyto
dny k prvnímu týdnu příštího roku. V takovém případě končí poslední
týden v roce společně s poslední nedělí v prosinci. Takový rok má
vždy 52 kalendářních týdnů.
Název pravděpodobně pochází od slova „prosiněti“ (problesknout),
což značí, že se jedná o měsíc, kdy slunce už jen občas prosvitne
(probleskne) mezi mraky. Může ale být odvozen též od
slova siný (modravý, šedivý), či od slova prase, jelikož tento měsíc je
obvyklým časem zabijaček. Další možností původu je odvození od
slova „prosit“ v souvislosti s vánočním koledováním.
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Vánoce
jsou křesťanské svátky narození Ježíše Krista. Hlavní svátek
(Slavnost Narození Páně čili Boží hod vánoční) připadá na 25.
prosince. Předchází mu doba adventní a Štědrý den jako příprava na
vlastní svátek, následuje doba vánoční trvající v římskokatolické
církvi dle tradičního kalendáře do Hromnic 2. února, dle kalendáře
po Druhém vatikánském koncilu do neděle po 6. lednu,[1] v jiných
západních církvích do svátku Zjevení Páně (6. ledna). Ve
většině pravoslavných církví
se
datum
svátků
stanovuje
podle juliánského kalendáře, takže datum 25. prosince v současnosti
připadá na gregoriánský 7. leden. První zmínky o křesťanském
slavení Vánoc pocházejí z 2. století, pevné datum 25. prosince je
doloženo ze 4. století z Říma.
K Vánocům se pojí množství lidových zvyků jako koleda, vánoční
stromek, jesličky (betlém), vánoční dárky, které podle české tradice
nosí Ježíšek, či vánoční cukroví. Ve 20. a 21. století se Vánoce
v mnoha zemích chápou především jako svátky pokoje, rodiny a
lásky a lidé je slaví v rodinách bez ohledu na náboženské vyznání.

Silvestr
v některých jazycích a dříve také v češtině Sylvestr) je mužské
křestní jméno latinského původu (latinsky silva – les, silvestris –
lesní, tedy „muž z lesa“.
Podle českého a slovenského kalendáře
má svátek 31. prosince (protože 31. prosince 335 zemřel
papež Silvestr I.), tedy na konci roku, proto na tento den
připadají silvestrovské oslavy.
Zdroj: wikipedie
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Proč a jak slavíme Vánoce?
Druhé nejvýznamnější křesťanské svátky slaví i ti, kteří v boha
nevěří. Vánoce mají být svátky míru a klidu, a i když si před nimi
někteří z nás málem uženou infarkt při shánění dárků a zajišťování
všeho potřebného, aby byly dokonalé, nedá na ně většina z nás
dopustit.
Proč ale vlastně Vánoce slavíme? A jak? Na 24. prosince připadají v
České republice nejoblíbenější svátky - Vánoce. Děti se těší na
dárky od Ježíšky a dospělí se před nimi stresují. Jak tradice tohoto
svátku vznikla a co znamenají?
Vánoce jsou druhým nejvýznamnějšími křesťanskými svátky, hned
po Velikonocích. V křesťanské tradici jsou oslavou narození Ježíše
Krista a správně se slaví od 25. prosince do první neděle po 6.
lednu. Již ve 3. století někteří křesťanští teologové uvádějí 25.
prosinec jako datum Kristova narození a oslava tohoto narození je
dosvědčena poprvé v Římě kolem roku 336.
V České republice je nejvýznamnějším dnem Vánoc Štědrý den,
24. prosinec, kdy se v rodinách podává štědrovečerní večeře, pod
ozdobeným stromkem se předávají dárky nejbližším a dodržují se
různé tradice. Mezi ty nejznámější patří rozkrajování jablíčka, aby
se zjistilo, zda bude dotyčný příští rok zdravý, lití olova a věštění ze
vzniklých tvarů, házení střevícem pro zjištění, zda se dívka či
chlapec v příštím roce ´dostanou´ z chalupy.
O Štědrém dnu je večer na stole obvykle rybí polévka a smažený
kapr s bramborovým salátem. Mnohé rodiny ale kapří maso
nahrazují smaženým vepřovým řízkem nebo jinou, často i exotickou
rybou. Tradičním pokrmem byl na Štědrý den také Kuba, směs z
krup a hub, ochucená majoránkou a česnekem, pečená v troubě.
Samozřejmostí je po celé svátky vánoční cukroví, kterého je spousta
druhů, mezi nejoblíbenější u nás patří vanilkové rohlíčky, linecké,
pracny, perníčky a podobně.
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Na sklonku dne se pak chodívá do kostela na Půlnoční, mši svatou
přitom absolvují často i nevěřící, kteří to vnímají jako vánoční
tradici.

Zajímavosti o Vánocích
Vánoční stromek je v našich končinách poměrně novou záležitostí.
V českých rodinách se začal objevovat až v 19. století poté, co je
poprvé ozdobil v roce 1812 ředitel Stavovského divadla J. K.
Liebich na svém libeňském zámečku. Zvyk zdobit stromek k nám
přišel z německých zemí.
S Vánocemi je ale spojena i řada pověr. Kromě hospodyně
například nesměl nikdo vstát od stolu, dokud ostatní nedojedli,
někde zase panovala pověra, že u štědrovečerní večeře nesmí být
sudý počet stolujících a přidal se pro jistotu talíř pro případného
hosta.
Zdroj: wikipedie
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Aktivity v dočasném domově Nejdek
Mše svatá - návštěva faráře P. V. Müllera.
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Aktivity v dočasném domově Nejdek
Oslava narozenin pí. Barbory a Jany.
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Aktivity v dočasném domově Nejdek
Vyrábíme vánoční dekoraci v podobě lampiček, která
ozdobí nejen pokoje a hlavně pomáhají naladit sváteční
atmosféru.
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Aktivity v dočasném domově Nejdek
Vyrábíme vánoční dekoraci v podobě lampiček, která
ozdobí nejen pokoje a hlavně pomáhají naladit sváteční
atmosféru.
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Aktivity v dočasném domově Nejdek
Vyrábíme vánoční dekoraci
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Aktivity v dočasném domově Nejdek
Cvičíme paměť pomocí her ☺
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Aktivity v dočasném domově Nejdek
Zdobíme vánoční stromky
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Aktivity v dočasném domově Nejdek
Film na přání - Hrbáč
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Služby v dočasném domově Nejdek
Návštěva kadeřnice ☺

18

Služby v dočasném domově Nejdek
Návštěva kadeřnice ☺
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Aktivity v domově Pernink

Ranní rozcvička na kole v délce 10 minut ☺
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Aktivity v domově Pernink
Cvičení paměti - Vědomostní kvíz a oblíbená hra BINGO.
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Aktivity konané v domově Pernink
Kreativní tvoření
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Aktivity konané v domově Pernink
Kreativní tvoření
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Aktivity konané v domově Pernink
Kreativní tvoření
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Aktivity konané v domově Pernink
Kreativní tvoření
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Aktivity v domově Pernink
Cvičíme paměť pomocí her
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Aktivity konané v domově Pernink
Vyrábíme zimní dekoraci
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Aktivity konané v domově Pernink
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Aktivity konané v domově Pernink
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Aktivity konané v domově Pernink
Zdobíme vánoční stromky ☺
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Aktivity v domově Pernink
Výroba vánočních přání a dekorací
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Oblíbená křížovka

33

Oblíbená křížovka

34

Osmisměrka
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Osmisměrka
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Pár vtípků pro zasmání
„Šéfe, mohl bych zítra dostat volno? Žena potřebuje doma
pomoct s vánočním úklidem,“ ptá se Rudolf v práci. „To
si se zbláznil, Rudo? Víš, jak jsme na tom před Vánoci,
kvůli takové pitomosti ti volno dát nemůžu!“ „Díky, šéfe,“
uleví se Rudovi, „já věděl, že je na tebe spolehnutí!”
Pan Novák se chlubí svému kamarádovi: „K Vánocům od
manželky dostanu novou rybářskou soupravu, našel jsem
to u ní ve skříni!“ „Tak to já asi dostanu nahatého chlapa!“
Pan Hlavan sedí po Vánocích v hospodě a lamentuje nad
nadílkou: „Zase jsem dostal košili, a zase s břichem!“
Muž se ptá své manželky, co by si přála k Vánocům? Ta
mu odvětí: „Nevím.“ Uběhne pár dní a oba sedí pod
štědrovečerním stromkem a rozbalují dárečky. Žena se
pustí do vybalování, když tu na ní z lesklého papíru
vypadne špinavý, rezavý, kus plechu. -„Co je to?“ nechápe
manželka. -„Nevím.“ muž na to.
„Dal jsem manželce pod stromek psa.”
„A proč psa?”
„Už se těším, jak mě s ním bude posílat večer ven!”
Tati, a odkud je vlastně Ježíšek?” „Chlapče, když se tak
podívám na většinu dárků, řekl bych, že je z Číny.”
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O Vánocích přijde Pepíček za tatínkem a zajímá se: „Tati,
proč se u nás Ježíšek svléká?”
„Prosím tě, jak tě to napadlo?”
„No, když jsem včera přišel domů, maminka v ložnici
říkala: Ježíši, rychle se obleč a vyleť oknem. Manžel
přišel!”
Pepíček stojí u stromečku a raduje se z dárků: „A
maminko, všechny tyhle dárky jsou od Ježíška?“ „Přesně
tak, Pepíčku,“ usměje se maminka. „Aha, takže vy jste se
na mě letos zase vykašlali.”
„Tatí, opravdu mi ten počítač přinesl Ježíšek?” ptá se
Pepík táty.
„Ale samozřejmě, co tě to napadlo?”
„No, že celej den stojí nějakej chlápek u domovních dveří
a chce třetí splátku.”
„Koupím ti, mami, k Vánocům nějakou hezkou čajovou
konvici.”
„Ale já už jednu mám, Pepíčku.”
„Už ne.”
„Letos jsem celé Vánoce prožil v bílém,” chlubí se
kamarád druhému.
„To jsi byl na horách?”
„Ne, ale v sádře!”
Křížovka, osmisměrka, omalovánka, vtipy - Zdroj: internet
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Vánoční omalovánka pro potěšení ☺
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Všem oslavencům, kteří oslavili jmeniny
a narozeniny v měsíci listopadu
gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí
a životní pohodu.

Zpracovala J. Uhlíková
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