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Pokračování z historie domova Dukla…….
V tomto čísle se budeme věnovat roku 1981.
Začátek roku začal na
domově oslabením
personálu z důvodu
nemocí. Při úklidu na
oddělení byla nutná
výpomoc zdravotního
personálu a mnoho akcí
muselo být z tohoto důvodu
zrušeno. To ovšem neplatilo o oslavě narozenin soudruha Gustava Husáka dne 12. ledna,
tento svátek se s obyvateli dodržet musel za každou cenu. S obyvateli domova byla
uspořádána u této příležitosti beseda. 8. března pak připravil kolektiv společně se členy
samosprávy k příležitosti
oslavy MDŽ večer pro obyvatele
při živé hudbě , kdy bylo
podáváno i malé občerstvení.
Následovala oslava jarních svátkůvelikonoc a na 1. Máje se pak
kolektiv zaměstnanců s obyvateli
zúčastnili májové manifestace a
kladení věnců u hrobu rudoarmějců. K této oslavě byla náležitě vyzdobena i budova
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domova. Pro děti všech zaměstnanců pak bylo k jejich svátku MDD uspořádáno dětské
odpoledne se soutěžemi a hrami. O prázdninách měli obyvatelé domova možnost odjet
s personálem na dovolenou do Putimi.
Někteří využili této možnosti, jiní se třeba
raději jeli podívat na zámek Hluboká a
okolí Písku, nebo se zájezdem do Ústí
nad Labem, kde si prohlédli ZOO. Pro
méně pohyblivé obyvatele byl uspořádán
zájezd po Západočeských lázních. Někteří
naši důchodci byli na 14- ti denní
rekreaci v Jetřichovicích, kde byli ubytováni v chatkách a podle počasí vyráželi na tůry.
Koncem prázdnin obyvatelé domova vyrazili na houby do Karlovic. Na houbách bylo veselo,
zejména když se ztratila vrchní sestra s jedním z obyvatelů a celá skupina výletu je hledala.
Nakonec se všichni našli a vše dopadlo dobře.
Důchodci trávili hodně času také na krásně udržované zahradě, na jejíž údržbě se sami
podíleli. Někteří svůj volný čas trávili ale raději ve Vejprtském pohostinství, kdy po jejich
návratu domů pak měly sestry plné ruce práce. Koncem prázdnin byly kolem budovy
vyasfaltované všechny přístupové cesty, včetně celého dvora.
Velkou událostí na domově byly zásnuby a později i svatba dvou obyvatel domova. Stalo se
tak díky seznámení našeho obyvatele se svěřenkou ÚSP pro mládež, kteří se do sebe
zakoukali a svěřenka se přestěhovala na Duklu. Svatební obřad se uskutečnil v kulturní
místnosti na domově. V říjnu se obyvatelé domova zapojili do sečení, sušení a sklizně sena, po
senách se začala připravovat zabijačka, jelikož v ústavním hospodářství se starala babička
Vršatová o 12 vepřů a 6 ovcí.
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V prosinci byla kromě přípravy na Mikuláše a Vánoce nejhlavnějším úkolem centralizace
stravovacího provozu z objektů Krakonoš, Kavkaz a 25. Února. Pro tyto objekty se z důvodu
úsporných opatření mělo začít vařit na Dukle a počítalo se s 9 kuchaři a 1 skladnicí. Toto byl
velmi náročný úkol, jelikož se slučování muselo provést za provozu. Vánoční svátky pak
proběhly v klidu a pohodě. Na Štědrý večer celý kolektiv přišel při slavnostní večeři
obyvatelům popřát. Proslov si připravil i vedoucí s. Varga.
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Dění v uplynulém měsíci………..
➢ Stále přetrvává zákaz návštěv na našem zařízení a zákaz volného pohybu venku všem
klientům. Z těchto důvodů byl personálem zajištěn nákup klientům služebním
vozem minimálně 1x týdně.
➢ Na doporučení opatření MPSV - omezení styku klientů mezi sebou navzájem, se
v tomto období klienti stravovali na svých pokojích, kam jich byla veškerá strava
donášena personálem. Rovněž aktivizace probíhaly individuálně na pokojích klientů.
➢ Dle nařízení vlády se u personálu začaly ve 14-ti denních cyklech
provádět testy na přítomnost protilátek na Covid-19. Testy prozatím
u veškerého personálu vyšly negativně.
➢ Objednán kontejner, probíhá vyklízení a úklid skladů, a to i na
budově Loupežník.
➢ Vedoucí domova jednala s ředitelem MSSS na snížení kapacity
domova, na vytvoření společenských místností na všech patrech a aktivizační dílny.
Návrh je prozatím v jednání a doufáme, že v příštím čísle vám přineseme více
informací.
➢ Klienti mají opět možnost trávit volné chvíle na velké terase domova, kam byl umístěn
zahradní nábytek.
➢ Problémy s kouřením klientů na pokojích a v prostorách budovy. Situace řešena
rozhovory, zápisy v Mimořádných událostech a Výtkami klientům.
➢ V areálu domova jsme pro klienty uspořádali akci- pálení čarodějnic a klienti měli
možnost si sami opéct polopárek na ohništi a dát si nealkoholické pivo. Kateřina
Daňová a Kateřina Losová se převlékly do masek čarodějnic.
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Posezení na zahradě

Pálení čarodějnic na
zahradě
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Co plánujeme v květnu…………
Pokračování ranních rozcviček
Aktivizační pracovnice bude provádět individuální návštěvy na pokojích
klientů.
Za příznivého počasí bude personál doprovázet klienty do altánku v areálu budovy, kde
mohou klienti buď jen relaxovat, nebo s personálem na čerstvém vzduchu provádět
různé aktivity.
Personál bude nadále klientům provádět osobní nákupy, to ale pouze 1x týdně.
Přislíbena návštěva pedikérky na domově. O bližším termínu budou klienti informováni
na nástěnkách domova.
I nadále se budeme řídit nařízením MPSV o postupném rozvolňování nařízení ohledně
Covidu-19.

Informace klientům:
Ve Vejprtech aktuálně fungují pouze obchody s potravinami, trafiky, pošta, lékárna a Měststký úřad ve
velmi omezeném režimu. I nadále platí, že si zde nekoupíme oblečení ani boty u vietnamských
prodejců, nenajíme se v restauracích, ani si nedáme nikde pivko.
I nadále žádáme klienty o dodržování hygieny, především o důkladné mytí rukou, dle návodu níže
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SRDEČNĚ
BLAHOPŘEJEME!

Navždy jsme se rozloučili s ………
Ing. Radovan Růžička
Blažena Brabcová
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