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Pokračování z historie domova Dukla…….
Začátkem roku 1982 se domov začal vybavovat novým a moderním nábytkem. Začalo se vařit
pro 270 důchodců. První dny proběhly celkem hladce, o což se zasloužil kuchyňský personál.
Z důvodu zajištění centrální kuchyně se přemístili na Duklu schopní obyvatelé, aby svou
pomocí přispěli pro zdárný chod kuchyně. I přesto to byl nelehký úkol a stále se nedařilo
vylepšit chod celé kuchyně a hlavně odstranit připomínky ke stravě. V únoru se odpojili od
Dukly údržba a prádelna, kteří utvořili samostatný celek- hospodářské provozy OVSS. Na
Dukle zůstalo 17 zdravotníků, 5 administrativních pracovníků, 8 zaměstnanců stravovacího
provozu a 2 topiči.
V květnu zdravotníci (PSS) za pomoci údržby postavili
májku pro obyvatele. Tradiční kácení máje s velmi
pěknou zábavou, kterého se zúčastnili obyvatelé domova
a všichni zaměstnanci, proběhlo 30.května. Přes pokus
májku porazit ji vedoucí domova p.Varga uhlídal.
V létě začali zaměstnanci se schopnými obyvateli chodit
do kina, což se velice ujalo a zájem se stále zvyšoval.
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Obyvatelé domova v létě rádi odpočívali na
zahradě v altánku, nebo pomáhali s pracemi
okolo domova a starali se o zahradu.
Během měsíce července a srpna byl pro
obyvatele Dukly uspořádán zájezd do Hřenska,
Jetřichovic, Chřibské a Teplic. Spolu s obyvateli
Dukla jeli i obyvatelé z DD Krakonoš a Únor.
Na týdenní rekreaci obyvatelé Dukla odjeli do Maštova a do Jesenice u Rakovníka. Do
Jesenice odjelo 38 obyvatel. Ubytování bylo
zajištěno v chatkách v pěkném prostředí
rekreačního střediska ČSAD Chomutov, kde
bylo o důchodce dobře postaráno. Na celý
týden byl pro obyvatele připraven program,
chodili na procházky do přírody, na houby i
do města.
V říjnu se dovybavily kanceláře a chodby domova. Úklidem kanceláří, stříháním a holením
obyvatel bylo uspořeno 405,-kč.
Pracovníci svépomocí nastříhali a ušili
potahy na objekt. Po celém objektu
bylo vyměněno lino, byl přestavován
sklad a do řad kuchařů přibyl zkušený
kuchař, aby pomohl srovnat organizaci
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ve stravovacím provozu. Ke konci roku bylo v objektu 113 obyvatel a 34 zaměstnanců. Dukla
se umístila na 1.místě ve výzdobě k výročí VŘSR.
Nejvýznamnější akcí roku, a to 11. prosince, byla oslava 25. výročí založení Dukly. V tento den
se všichni obyvatelé shromáždili v jídelně, kde delegace z Chomutova předala diplomy a
peněžité odměny pracujícím obyvatelům a některým zaměstnancům. Od časného rána hrála
obyvatelům hudba města Vejprt. Slavnostní den byl zakončen taneční zábavou pro
obyvatele.
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Dění v uplynulém měsíci………..
➢ Stále přetrvává zákaz volného pohybu venku všem klientům. Z těchto důvodů se
nadále klientům zajišťoval nákup služebním vozem minimálně 1x týdně. Návštěvy
byly na zařízení povoleny od 25. května za zpřísněných hygienických podmínek.
➢ Od tohoto data začala opět fungovat vrátnice, kde je návštěvám měřena teplota, je
s nimi vyplněna bezinfekčnost a návštěvy jsou možné pouze v době od 9.00-17.00 hod
max. v počtu 2 osob/klienta. Vrátnice nově funguje i o víkendech.
➢ Dle nařízení vlády se u personálu nadále prováděly testy na
přítomnost protilátek na Covid-19, a to ve 14-ti denních cyklech. Testy
u veškerého personálu vychází negativně.
➢ Objednán kontejner, probíhá vyklízení a úklid skladů, půdy,
kanceláří.
➢ Po celý měsíc květen se po domluvě s ředitelem MSSS sledovalo prádlo
klientů i personálu, v jakém stavu přicházelo na domov z centrální prádelny
(konkrétní případy, stížnosti klientů, fota). Toto opatření vzešlo na podnět klientů.
➢ Od poloviny měsíce již bylo možné využít služeb kadeřnice a pedikérky na domově.
Klienti začali na stravu opět docházet na obě jídelny a postupně se navraceli k běžným
aktivitám na domově.
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➢ Na domově nadále probíhala rekonstrukce chodeb v přízemí. Rekonstrukci provádějí
pan P.Richter a E.Vogel, zaměstnanci údržby MSSS Vejprty.
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Co plánujeme v červnu…………
Od pondělí 8. června je povolen klientům volný pohyb mimo zařízení.
Pokračování ranních rozcviček.
Aktivizace budou probíhat tak, jak dříve, dle týdenních plánů vyvěšených na
nástěnkách chodeb.
Budeme plánovat s klienty výlety, procházky, venkovní aktivity a sportovní činnosti.
Jako první bude výlet do Lesoparku v Chomutově, dále plánujeme návštěvu Motýlího
domu v Karlových varech. K. Daňová připravila přednášku na téma „Lovecká plemena
psů a jejich práce“.
Dne 9. června v 10.00 hod proběhne na hřbitově ve Vejprtech rozloučení s poslední,
devátou obětí požáru ze zařízení Kavkaz.
V přízemí bude zrekonstruována kuchyňka (nová kuchyňská linka , kamna, výdejní
okénko, zcela nové uzpůsobení).
V tomto měsíci již bude svolán Výbor obyvatel. Termín bude upřesněn.
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SRDEČNĚ
BLAHOPŘEJEME!

Z našeho zařízení se odstěhoval pan Jan
Friedl.
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