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Mimořádné krizové opatření (usnesení vlády ČR)
ode dne 9. října 2020 od 00.00 hodin
do 12.prosince 2020 do 23:59 hodin
(prodlouženo usnesením vlády ze dne 20.11.2020)
zakazuje
u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení
domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a
všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě
(podle § 49, § 50 a § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách) návštěvy uživatelů s výjimkou:

•

nezletilých uživatelů sociálních služeb,

•

uživatelů sociálních služeb s omezenou
svéprávností,

•

uživatelů sociálních služeb se zdravotním
postižením,

•

uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav
či sociální situace,

•

uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu
nevyléčitelného onemocnění
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Komunikace s klienty našeho domova:
Domov zajistil pro rodiny a známé našich klientů samostatnou linku
pro komunikaci s klienty a vyčlenil pracovníka, který bude
komunikaci zprostředkovávat.
Na této lince je od pondělí, 5. 10. 2020 možné uskutečnit
telefonický hovor nebo videohovor přes WhatsApp.

Telefonní číslo:

607 040 242
Doba provozu linky pro komunikaci s klienty:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Pátek:

13:00 – 16:00 hod.
9:00 – 10:45 hod.
13:00 – 16:00 hod.
9:00 – 10:45 hod.

Upozorňujeme, že ve stanovený čas může být linka
obsazena. Domluvte si proto raději hovor předem. Pro sjednání
času hovoru s klientem použijte stejné telefonní číslo v pracovní
dny od 7:00 do 8:00 hod. nebo od 11:00 do 12:00 hod.
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Uskutečněné akce v měsíci listopadu
V této nelehké době, kdy je náš domov z bezpečnostních důvodů
uzavřený, se snažíme naše klienty potěšit. Napadlo nás opět oslovit
rodiny, známé a přátelé našich klientů a domluvit s klienty oblíbené
videohovory. Videohovory probíhaly již na jaře a hodně se
osvědčily a pomohly klientům nejen po psychické stránce.
Videohovory probíhají každý pracovní den v týdnu s výjimkou
čtvrtku. Jeden den je vyhrazený pro videohovory s panem farářem
B. Hricem, který se spojí s našimi klienty a provede pastorační
rozhovor. Za měsíc listopad se uskutečnilo celkem 126 videohovorů
a 24 telefonátů.
V domově, vzhledem k aktuálnímu stavu pokračujícím i v měsíci
říjnu, 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.
Za řádného dodržení ochranných opatření chodili klienti
individuálně cvičit na rehabilitační kolo, aby si protáhli a procvičili
nohy. Rehabilitační kolo Thera dodává klientům nejen pocit, že
udržují stávající funkce těla, ale také je to udržuje v dobré psychické
kondici.
Za dodržení řádných opatření navštěvovali klienti (v maximálním
počtu 4 osob) individuálně dílnu, kde tvořili výrobky – hvězdy z
dekoračních dřívek, háčkované hvězdy, adventní věnce a vánoční
dekorace. Práce jim šla od ruky a nyní zdobí jejich pokoje a
prostory v Domově.
Klienti každoročně vyrábí vánoční přání, která jsou rozesílána jako
malé poděkování.
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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
Zdroj: wikipedie
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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.

7

Pranostiky na měsíc prosinec
Studený prosinec - brzké jaro.
Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní.
Když prosinec bystří, po vánocích jiskří.
Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba
báti.
Prosinec promšnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžé hlavy.
Prosinec naleje a leden zavěje.
Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly.
Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají zimu mírnou.
Jaký prosinec, takové jaro.
Jaký prosinec - takový červen.
Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry.
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
Je-li v prosinci Mléčná dráha jasně a zřetelně viděti, bude rok
budoucí údorný; je-li však částečně viditelná, nebude mnoho obilí a
vína.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
Mrazivý prosinec, mnoho sněhu, žíznivý roček bude v běhu.
V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá, hojnost všady bývá žita.
Prosinec se sněhem na pěšině, žitko je na každé výšině.
Mnoho sněhu v prosinci - mnoho ovoce a trávy.
Pošmourný prosinec, dobré je znamení pro sady, lučiny i všechno
osení.
Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.

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:internet
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Poznáte léčivou bylinku?

Skromně si roste u cest a na loukách a pohledem o něj téměř
nezavadíme. O koho? O jitrocel, léčivou bylinu, jejíž zázračné
účinky znali už antičtí lékaři. Poznejte ji také?

Jitrocel, latinsky Plantago lanceolata, lidově také myší ouško, psí
jazyk nebo volský jazyk, je vytrvalá bylina rostoucí na sušších
stanovištích, loukách a polích, kde je bohužel povětšinou brána jako
plevel. Původně jitrocel rostl v Evropě a západní Asii, poté se
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rozšířil do celého světa, neboť byly vyšlechtěny odrůdy pro
farmaceutické využití.
Jitrocel kvete od května do září, květy jsou uspořádány do hustého,
válcovitého, před květem zašpičatělého klasu.
Sběr jitrocele
Ještě než vyrostou první stvoly, v období od června do srpna se
sbírají listy jitrocele. Před sušením se musí dobře přebrat, odstranit
veškeré příměsi, jinak se při sušení snadno zapaří a ztmavnou. Suší
se rychle na slunci, ve vrstvách do 5 cm. Při umělém sušení nesmí
teplota přesáhnout 40 °C. Správně usušené listy mají zelenou barvu,
ty tmavé se vyhazují. Sušené listy skladujeme v uzavřených
nádobách.
Léčivé účinky
Léčivé účinky jitrocele znali už antičtí lékaři, ale i mezi prostým
lidem, kdy ještě všechno léčení obstarávaly porodní báby a babky
kořenářky, byl velice uznávaný. Čerstvé listy, nebo jejich šťáva,
byly užívány při léčbě povrchových poranění nebo omrzlin. Známe
je i ohledně použití na uvolnění hlenů, při zánětu průdušek a kašli.
Jitrocel proti pomluvám
Ve světě magie je jitrocel znám především pro svou schopnost
„léčit“ duševní rány způsobené zraňujícími slovy, týkajících se
pomluv a závisti. Spolu s jilmem plavým a lobelkou je jitrocel
používán jako hlavní přísada do odvaru, který vypijeme a pomluvy
na naši osobu potom prý ustanou. (kéž by to bylo tak jednoduché).
Jiná pověra praví, že jitrocel se používal také k odhánění hadů.
Máte-li tedy kolem sebe nějaké „hady“, noste sebou kytičku
jitrocele a tou těmto hadům a hadicím zamávejte před nosem, ať
odsyčí zpět, do světa zloby a nenávisti.
Vy se ze života radujte.

Zdroj:zena-in.cz
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Aktivity konané v domově
Oslava narozenin klientky paní Mileny

13

Aktivity
konané na
aktivizační
dílně

Společné
tvoření –
výroba
vánočního
přání
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Aktivity
konané na
aktivizační
dílně

Společné
tvoření –
výroba
vánoční
dekorace
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Aktivity
konané na
aktivizační
dílně

Společné
tvoření –
výroba
vánoční
dekorace
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Společné tvoření – dekorace a přáníčka
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Společné tvoření – výroba vánočních přání
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Aktivity
konané
v domově

Cvičení nás
baví
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Aktivity
konané
v domově

Cvičení nás
baví
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Aktivity
konané
v domově

Cvičení
nás baví
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Aktivity
konané
v domově

Cvičení nás
baví
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Aktivity
konané
v domově

Cvičení
nás baví

23

Tvoření adventních věnců
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Tvoření adventních věnců
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Výroba vánočních ozdob na aktivizační dílně
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Aktivity konané v domově - Kreslení nás baví
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Ruční práce a kreslení je naší oblibou
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Aktivity konané v domově
Kreslení mě baví
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Aktivity konané
v domově

Kreslení nás
baví
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Aktivity
konané
v domově
Zábava nám
nechybí
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I uklízet se musí - třídíme podle barev
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Aktivity konané v domově
Zdobení vánočního stromečku
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Aktivity konané v domově
Videohovory, které potěší
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Aktivity konané v domově
Videohovory, které potěší
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Aktivity
konané
v domově

Videohovory,
které potěší

36

Vtipy pro zasmání ☺
Manželé
Žena: Miláčku, zdálo se mi, že si kupuji boty za 3000,- Kč
Muž: Tak spi dál dokud nenajdeš levnější ☺

Jaké to je...
Žena smaží volské oko, když v tom momentě do kuchyně vtrhne
muž a začne křičet:
"Pozor! Pozor! Víc oleje! Potřebuje to víc oleje! Pozor! Otočit!
Otočit! Otočit! Rychle! Pozor! Pozor! Zbláznila ses? Ten olej!
Proboha sůl, sůl! Nezapomeň na sůl!"
Žena už to nevydrží a úplně vynervovaná se ptá: "Co tak řveš?
Myslíš si, že neumím udělat volské oko?"
Muž klidným hlasem odpoví: "To jen, abys měla představu, jaké to
je, když mi kecáš do řízení!"

Sousedka
Dneska jsem přistihla sousedku, jak si povídá se svojí kočičkou a
vypadalo to, jako by se ta žena domnívala, že jí to zvíře rozumí.
Musím říct, že jsme se tomu odpoledne s mým psem dost zasmáli ☺

37

Vtipy pro zasmání ☺
Šéfe, promiňte, ale dnes nepřijdu do práce, mám namrzlý auto.
A co přijet autobusem ??!
Jó, tak ten nemám ☺

A jeden kreslený vtípek ☺

Vtipy, křížovka: zdroj internet
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Oblíbená křížovka
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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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