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Milí čtenáři,
jsme rádi za pozitivní ohlasy k návratu Zámeckého zpravodaje, který vás, očividně, zaujal.
Těší nás všechny, že je zpravodaj vidět – u vás na odděleních, ve vašich pokojích, na denních
místnostech pracovníků i při různých akcích, kdy jím listuje veřejnost. Zpravodaj tudíž slouží
i k propagaci naší služby a práce nás všech.
Očividně si musíme ještě na pravidelné vydávání zpravodaje zvykat. Schránka „Zámecký
zpravodaj“, umístěná ve společenské místnosti, zeje prázdnotou. Bohužel nám až na
výjimku nedostal žádný podnět, který bychom mohli při druhém vydání zpravodaje použít.
Ale stačí málo – neváhejte si říci, co byste ve zpravodaji rádi viděli, co byste si rádi přečetli,
jaké téma do občasníku přidat… využijte (můžete i anonymně) schránky ve společenské
místnosti, napište nám e-mail na mala@domovdolnizamek.cz.
Přejeme Vám příjemné chvíle u pročítání zpravodaje 
Rubriky čísla 2/2021:
SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA – JAK SE U NÁS VOLILO DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY –
PODZIM & HALLOWEEN – NAŠE VÝLETY – BUĎME FIT – DEN PRO ŽENY – ČERT,
ANDĚL A MIKULÁŠ – VÁNOČNÍ VÝSTAVA – JEŽÍŠKOVA VNOUČATA – VÁNOCE
POHLEDEM UŽIVATELE – PŘEDSTAVUJEME NÁVAZNÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY –
PODĚKOVÁNÍ – BLAHOPŘÁNÍ – ARCHÍV – COVIDOVÉ OKÉNKO – PROVOZNÍ
NOVINKY a ZMĚNY

Foto vlevo – pečení vánočního cukroví ve cvičné místnosti v době času adventu – chystalo se několik druhů
Foto vpravo - pohled na západ slunce, resocializační byt a budovu zámku od novostavby – foto vlevo od pracovnice D. K.
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SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA

Tajenkou je školní perlička: Ryby na vzduchu zemřou, ………. doplňte:

________________________________________________________________
Soutěžit můžete vhozením tajenky s Vaším jménem do schránky Zámecký zpravodaj, která se nachází ve společenské
místnosti v přízemí hlavní budovy až do uzávěrky - dne 31.3.2022.

Vtípek pro zasmání:

Říká kapr kaprovi:
Nevíš o něčem k jídlu? Kapr odpoví – vím, ale má to háček!
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v měsíci lednu 2022 pořádáme vědomostní soutěž

- AZ KVÍZ Pokud patříte mezi milovníky kvízů, hádanek a oplýváte všeobecným přehledem, přihlaste se u
aktivizačních pracovnic do prvního kola naší soutěže. Kapacita max. 6 osob. Pro výherce máme
připravenou věcnou cenu. Publikum vítáno!

Volili jsme do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
V měsíci říjnu 2021 probíhaly volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR. Se šesti z vás
jsme žádali o vydání voličského průkazu (písemně, na MěÚ příslušnému trvalému bydlišti).
Podpis žádosti o jeho vydání přišla z MěÚ Teplice nad Metují ověřit paní matrikářka, Jana
Záleská, v dostatečném časovém předstihu. Ověření této žádosti je zdarma, standardní
poplatek 50,- Kč se nehradí. Na základě zaslání této žádosti začaly průkazky chodit poštou,
jedna žádost byla zamítnuta, protože se ukázalo, že má žadatel neplatný občanský průkaz.
Volební komise s mobilní urnou dorazila v pátek 8.10. odpoledne. Za dodržování všech
opatření (rozestupy – respirátory) jsme odvolili v počtu deseti osob. Někteří jeli volit
do místa svého bydliště. Volební účast byla lehce přes 30%.
Další plánované volby budou na podzim roku 2022, tentokrát do zastupitelstev obcí. O
bližších termínech a nabídkou možnosti podání žádosti o vydání voličského průkazu vás
budeme informovat – formou porady uživatelů i na nástěnkách vašich oddělení.

Podzim u nás aneb dlabali se „helouvíni“

Věděli jste to? Svátek Halloween je původně keltský lidový svátek, který se slaví 31. října,
tedy den před křesťanským svátkem Všech svatých. Zachoval se především v USA,
Kanadě, Velké Británii a Austrálii. Děti se večer oblékají do strašidelných kostýmů, chodí od
domu k domu (jako o našich Velikonocích) a koledují sladkosti s říkadlem „Trick or treat“ –
tzn. „Koledu, nebo něco provedu“. Tradičně se domácnosti v těchto státech zdobení dýněmi
se svíčkou uvnitř, duchy, čaroději, kostlivci, čarodějkami, sovami a černými kočkami.
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Nejslavnější Halloweeni
 Halloween je velice oblíbené téma pro filmy,
trillery a především horory. Možná znáte horor
z USA „Halloween“ (1978, 1981, 1982…) a
opakovaný návrat Michaela Myerse, který se
přišel pomstít. Tento horor je plný napětí, bude
vás neočekávaně děsit! Dočkal se několika
pokračování – poslední byl právě natočen a v roce 2022 jde do kin jako „Halloween
Ends“, opět s herečkou Jamie Lee Curtis.
 Každému musí něco říkat jméno Tim Burton. A pokud
ne, i tak jeho tvorbu znáte. Je to americký režisér,
trochu šílený a podivný, proto jeho filmy poznáte na
první pohled. Nejednou se v nich objevuje herec
Johnny Depp nebo Helena Bonham Carterová. Co
takhle Střihoruký Edward? Ospalá díra? Sweeney
Tod, Batman nebo Mars útočí? Halloween je jeho
oblíbené téma – dokonce propojil i všechny svátky
dohromady a to v muzikálním filmu „Ukradené
Vánoce“, kdy se kostlivec Jack rozhodne unést Santu
Clause a převzít Vánoce do svých rukou. Tento
animovaný muzikál můžeme vřele doporučit!
 A pak je tu ještě – do třetice všeho dobrého –
kapela Helloween, německá powermetalová
skupina, založena roku 1984 a jejich song
Halloween. Tihle Němci dokonce vydali patnáct
studiových alb, tři živá alba, tři EP a sedmadvacet
singlů. Po celém světě prodali přes 8 milionů
nahrávek!
Hitparáda pro období Halloweenu by mohla
vypadat asi takto: Donovan – Season of the Witch
Bauhaus – Bela Lugosi’s Dead
Alice Cooper – Welcome to my Nightmare
Violent Femmes – Country Death Song
Talking Head – Psychokiller
…. Znáte je všechny?
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Naše výletování
Blízké okolí Domova Dolní zámek nabízí mnoho turistických cílů, které jsou lehce
přístupné i našim uživatelům. Většinou se přiblížíme automobilem Opel Vivaro a zbytek
jdeme „po svých“. Celý podzim byl ve jménu výletování krajem.
V měsíci říjnu byly uskutečněné dva výlety. První na Hvězdu, což je
známá romantická dřevěná chata s netradičním interiérem, která stojí
na úplném okraji pískovcových skal nedalekých Broumovských stěn.
Mají zde i ochočené divoké prase, kterému můžete dát k jídlu třeba
kaštany. Dále jsme vyjeli k Hlavňovskému rybníku, který leží na
strategickém místě u východu ze skal a v létě může sloužit i ke
koupání.
V listopadu jsme vyrazili do Teplických skal. Počasí sice moc
nepřálo, ale i tak se výlet vydařil. Část okruhu byla uzavřena,
ale to nevadilo. Z časových důvodů jsme došli kousek za
horolezeckou chatu a na jaře je v plánu projít okruh celý.
V prosinci jsme byli v Broumově. Navštívili jsme klášterní
zahradu a prohlédli si předvánoční Broumov zasypaný
sněhem.
Pravidelně také chodíme na odlehlé Nové Dvory, části města
Teplice nad Metují, a do Jiráskových skal k černému jezírku se
zříceninou hradu Bischofstein (tzv. Bišík).

Bohužel některé naše plánované aktivity jsme z důvodu epidemiologických opatření museli
odložit na neurčito. Zrušena byla většina kulturních akcí (divadla, rozsvícení stromečku aj.).
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Buďme fit
Z faktorů ovlivňujících naše zdraví patří životní styl mezi ty
nejdůležitější. Proto i „pouhá“ změna stravovacích
návyků, pohybové aktivity, spánkového rytmu a prostředí,
ve kterém se pohybujeme, může výrazně pomoci snížit
riziko civilizačních onemocnění, naše kila a v nepodlední
řadě náladu a pocity.
Jsme moc rádi, že se skupina uživatelů, kteří na zdravý
životní styl myslí, začíná pomalu rozrůstat. Start bývá
pomalý, tělo si zvyká – například ubírání cukru, pití
hořkých nápojů (kávy, čaje). Pak se zamýšlíme nad stravou. Přidáme si více salátu
(vlákniny), ubereme přílohu (sacharidy). Nesnažíme se dojídat úplně všechno, abychom
paní kuchařky potěšili prázdnými talíři (díky vašim zpětným reakcím přeci víme, že kuchaři
naší služby vaří dobře, každou poradu uživatelů se věnujeme i části stravování a jídel na
přání). Dále musíme myslet na zdravý spánek (dopřát si alespoň 6 hodin denně) a pitný
režim (čisté vody – ta, která nám teče v Teplicích, pramení ve skalách, ta nám teče všude
z kohoutku – a celá Česká republika nám ji závidí! – té byste měli vypít alespoň dva litry
denně. Toto tvoří 80% úspěchu. Tyto faktory jsou hlavní. Posledním, důležitým a
nezbytným, je POHYB. A s ním většina z nás potřebuje pomoci. Alespoň ze začátku navést,
motivovat a ukazát, jak na to…
 Naši pracovníci v sociálních službách a aktivizační pracovnice se snaží být dobrým
parťákem. Rádi Vám doporučí druh pohybu adekvátní vašim schopnostem.
 A protože ve dvou se to lépe táhne, většinu pohybových aktivit podnikají pracovníci
s vámi. Chodíme běhat, na workoutové hřiště a do místní posilovny (sportovní haly).
 Venkovní posilovací stroje naleznete: a) v parku před poštou (100m),
b) v parku vedle fotbalového hřiště (200m),
c) za základní školou (500m).
 Sportcentrum v Teplicích nad Metují nabízí denně:
a) posilovu se stroji pro silový tréning, běhacím pásem, žebřinami, čínkami a dalším
vybavením,
b) squash – opravdu rychá raketová hra s míčkem, pro 2-4 hráče,
c) stolní tenis,
d) plochu (v zimě zastřešenou) pro různé hry - tenis, volejbal, florbal, házenou,
nohejbal, badminton, basketbal…
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Návštěvu je nutné rezervovat (tel.: 775 055 563) nebo on-line na webu.
Víme, že potřebujeme a chybí vhodné prostory přímo tady v domově. Celé léto nám
jsou k dispozici rozlehlé zahrady, vyzývající k zahrání kriketu, petanque, kuželek,
frisbee, míčovým hrám, běhu, chůzi a dalším aktivitám Ale v zimě? Venku je náledí,
sníh… Vzhledem k dispozicím historické budovy to nebylo jednoduché, ale přeci jen
se něco vymyslelo:
Uživatelé mohou pro potřeby posilování a cvičení využívat prostory školící místnosti
ve 2. patře hospodářské budovy. Zde bude začátkem roku 2022 uloženo cvičící
náčiní, které se pokusíme zajistit na základě vašich přání v projektu JV a z vlastních
zdrojů. K dispozici by měly být podložky, gymnastické míče, odporové gumy,
pustíme projektor s instruktážními videi nebo vhodnou rytmickou hudbu a časem
doplníme potřebné prvky jaké správná tělocvična má mít. Hledáme také sponzory,
kteří by domovu darovali (klidně i starší) vybavení – cvičící stroje, zrcadla aj.
Na oddělení ve 3. patře je k dispozici rotoped, můžete si kdykoliv vyzkoušet, jak
funguje a zda vás používání bude bavit. Pracovníci vám budou k dispozici.
Na odděleních si můžete vypůjčit tzv. šlapadla. Můžete se hýbat zároveň při
sledování televize, hraní společenských her, čtení knihy a nebo povídání si s přáteli.

Den krásy – den pro ženy

Úplně poprvé v našem zařízení proběhl v měsíci listopadu Den krásy určený ženám. Nikdy
podobná akce v Domově Dolní zámek ještě neproběhla. Úmyslně byl termínem směrován
k Mezinárodnímu dni za odstranění páchání násilí na ženách. Původně měla mít akce větší
rozměr, ale z důvodu zhoršené epidemilogické situace jsme museli program a počet
účastněných osob eliminovat. Navázali jsme spolupráci se Střední školou řemesel a služeb
z Hronova, konkrétně s oborem Kadeřník/ce, a studenti i pedagogický sbor jsou nakloněni
myšlence uspořádání dne plného zkrášlování a hýčkání pro naše uživatelky. Nakonec jsme
si vystačili s paní Krulichovou, místní šikovnou kosmetičkou, která představila uživatelkám
základy líčení a pokud měly samy zájem, oživila jejich tváře decentním make-upem. Celou
místností se linula vůně laku na nehty, podávala se káva a zákusek, prohlížely módní
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časopisy. Hold i ženy mají své dny  Pánové, nemusíte truchlit, jakmile to bude možné,
díky spolupráci se Střední školou hotelnictví, řemesel a gastronomie v Trutnově,
připravíme program i pro vás! Chce to jen trochu trpělivosti, až se covidová situace uklidní,
opatření pominou a budeme moci jezdit tvořit do školní dílny vlastní dřevenné výrobky.

v měsíci únoru 2022 pořádáme

SOUBOJ V AKTIVITY

„Rukama i nohama“ na kartičce máte daný pojem, který ostatním vysvětlíte
podobou kresby, pantomimy či slovy. Hra je multigenerační, věková hranice
neomezená, zábava nekonečná! Podmínkou je účast minimálně tří osob. Přihlašte
svůj tým u aktivizačních pracovnic.

Čert, Anděl a Mikuláš 2021
Letos nás Čert, Anděl a Mikuláš navštívili 6.12. (ano, s jednodenním zpozděním, protože
Jitky vycházelo na nepracovní neděli). Jejich role si vzali do parády letos uživatelé – dva
pánové, jedna dáma. Svých rolí se chopili bravůrně, oblékli kostýmy, poslechli básničky,
roznesli nadílku… bylo veselo! Dokonce až tak veselo, že Čert ztratil hlas. Zvukové kulisy
pak doplňoval početný doprovod. Jen se mrkněte, jak jim to spolu slušelo! Děkujeme všem
zúčastněným za skvělou akci!
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Vánoční výstava
První adventní neděle, neboli železná neděle, připadla letos již na 28. listopadu (advent
letos trvá celých 27 dní). Poslední pracovní den před adventem patřil Vánoční výstavě –
konala se ve vestibulu domova. Vystavovány byly dekorace, dárkové předměty a výrobků
z keramiky a přírodních materiálů s vánoční tématikou – všechno vyráběli uživatelé
Domova Dolní zámek v rámci ruční a keramické dílny. V keramické dílně byli uživatelé
k ruce aktivizačním pracovnicím a pomáhali jim s organizací, stěhováním a balením
zakoupeného zboží. Kromě návštěvníků z řad veřejnosti, kteří díla přišli obdivovat nebo
zakoupit, si výrobky zakupovali pro radost a potěšení svých blízkých i zaměstnanci domova.

O projektu Ježíškova vnoučata
Projekt „Ježíškova vnoučata“ vznikl na podzim roku 2016 při myšlence novinářky Olgy
Štrejbalové, která si uvědomila, že opuštění lidé tvoří často až třetinu obyvatel domovů pro
seniory. Vánoční dárek nedostali mnohdy roky a období svátků bylo spíš časem prázdnoty
než radosti. Projektu se ujal Český rozhlas, který je v úzkém kontaktu se sociálními
pracovníky domovů, kteří sepisují s klienty jejich vánoční přání - stovky, tisíce přání. A
přesně tolik je třeba lidí, kteří je dokážou splnit.
Stát se Ježíškovým vnoučetem je snadné – kdokoliv si vybere zadané přání, rezervuje si ho
přes webové stránky www.jeziskovavnoucata.cz, pošle dárek a udělá jím někomu radost.
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Naše účast v projektu Ježíškova vnoučata

Poprvé jsme se do Ježíškových vnoučat zapojili o vánocích roku 2019. Tehdy byl již projekt
spuštěn, bylo již krátce před svátky. Přání rozebrána. Sociální pracovnice a vedoucí
zdravotně-ošetřovatelského úseku oslovily s možností přidat se k projektu přibližně devět
uživatelů. Učili jsme se a v projektu i systému se začaly teprve orientovat. Nevědely jsme,
jaký bude zájem a co čekat… Překvapivě to fungovalo!
V roce 2020 bylo již přání třicet. Splnila se všechna, ač některá dorazila až po Vánocích –
brzdila to tehdy koronavirová krize, která zasáhla většinou i dárce, kteří zůstali doma
nemocní, nebo v karanténě a nestíhlali dárečky zaslat včas, ale i zákaz návštěv, který byl
MZ ČR v domovech nakázán.
A letos? Neuvěřitelných 54 přání! Z toho pět přání jsou přáním společným – topný panel
do Modrého pokoje, podložky na cvičení, odporové gumy, gymnastické míče a hrnčířský
kruh. I ten se podařilo našim uživatelům zajistit právě díky projektu Ježíškova vnoučata.
Tato nákladná přání neplní jednotlivci, ale Nadační fond, kdy se na přání skládá více dárců,
kteří přispívají různou výší finančního příspěvku.
Dárečky jsme si hromadně předali při Vánočním posezení ve společenské místnosti,
některým jsme je donesli přímo na oddělení a pár uživatelů si je převzalo přímo z rukou
dárců, kteří přijeli, někdy i z větší dálky, přímo k nám do domova.
I na ty uživatele naší služby, kteří se projektu neúčastní, neboť jim ještě nebylo 55 let
(celkem osmi), jsme u vánočního stromečku mysleli a obdarovali je kosmetickým balíčkem.
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Vánoce třikrát a vždy jinak
Nejeden z uživatelů naší služby si – ať už dobrovolně či nedobrovolně, vyzkoušel život na
ulici. Někteří jsou tématu otevření, jiní o něm hovoří neradi. Rozhodně ale pár šrámů na
duši zanechá takový život každému z nich. Pan J.K., který na ulici prožil 21 let, se sám
rozhodl, že nám k létům, která trávil hlavně v Hradci Králové na hlavním nádraží, něco poví.
A tak jsme se zaměřili právě na téma Vánoce a to, jak je osoby bez přístřeší prožívají.
„Vánoce jsme měli doma vždycky tradiční. Bylo napečené cukroví, hlavně vosátka a
slepované linecké. Máma smažila rybu a míchala bramborový salát. Táta den před Štědrým
dnem zdobil živý stromeček, který jsme dávali místo televize. Tu jsme museli umístit na
skříně nahoru… Takový ten klasický předvánoční shon. O svátcích jsme koukali hodně na
pohádky, nejraději jsem měl Tři oříšky pro Popelku s Libuškou Šafránkovou. Hlavně tohle si
pamatuji z dětství.“
„Oproti tomu Vánoce na ulici byly každý rok o tom, zda někdo bude mít pro postiženou,
imobilní osobu, porozumění. Lidi byli většinou štědří. Jednou za mnou přišla paní, zeptala
se mě, jestli tady budu ještě za hodinu. Odpověděl jsem, že jsem tu pořád. Tak po hodině
přišla a přinesla kilo řízků a půl kila bramborového salátu. Tak jsme pak s kamarádem Péťou
měli co jíst. Někteří dávali peníze – od padesáti korun, ale i víc. Přišel za mnou podnikatel,
dával mi pětitisícovku se slovy „aby sis ty vánoce užil, je mi jedno na co to máš, hlavně to
nepřeháněj“. Většinou jsem si kupoval za peníze alkohol, bundy, spacáky apod. mi dávali
lidi také. Vždycky jsem jim poděkoval a vštipoval jsem to i ostatním klukům – pravidlo tří P:
pozdravit, poprosit a poděkovat. Tím jsem se vždycky řídil.
„Chladné a mrazivé noci jsem trávil na noclehárně U matky Terezy. Tam se platilo kdysi 20
Kč za nocleh, pak už 50 Kč. Dostali jsme polévku k večeři a mohli se vykoupat a prospat. Ale
ráno v osm už museli být všichni zase pryč, zpátky venku na ulici.“
„Dokud jsem měl mobilní telefon, byl jsem v kontaktu s rodinou. Pak mi ho na ulici ukradli
a kontakt se přerušil. Brácha za mnou přijel na azyl, zeptat se, co se mnou je. Že má mamka
strach, jestli jsem neumrzl. Teď už zase mobil mám a voláme si, ví, že jsem v Domově Dolní
zámek a jsem v pořádku.“
„Tady v domově byly letos Vánoce v pohodě. Měli jsme k večeři řízek se salátem, všichni
jsme spolu seděli u jednoho stolu. Vše bylo vyzdobené, světýlka svítila, atmosféru podtrhl
vyzdobený stromeček. Nechyběly mi jen tradice, ale také moje rodina. Vzhledem
k epidemiologické situaci sem teď nejezdí. Díky televizi, kterou mi brácha dovezl, jsem zase
sledoval své oblíbené české pohádky. Hezké bylo vánoční posezení pár dní před Štědrým
dnem, s programem, hudbou, cukrovím, občerstvením a kávou.“
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Poznejte naše sousedy
Rádi bychom vám představili – pro někoho zatím neznámou – nedalekou sociální službu
v Tmavém dole. Nachází se v Trutnovském okrese a katastrálně spadá pod Rtyni v
Podkrkonoší. Jde o příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je také Královehradecký
kraj. Domov leží v klidné části za obcí Odolov po silnici z Malých Svatoňovic směrem na
Adršpach.
Ke dni 1. 11. 2021 získal DDTD registraci pro poskytování sociálních služeb v nové budově
- po všech stránkách byla dokončena výstavba nového oddělení, které je nyní
nejmodernější v celém Královéhradeckém kraji. Bylo vybudováno celkem 84 nových lůžek
a to v rekordním čase! Základní kámen byl položen 17. 4. 2020, budova byla předána v září
2021.
Celková kapacita se zvedla na 156 míst - 72 lůžek je určených pro domov pro seniory a 84
lůžek pro domov se zvláštním režimem. Došlo k rozvolnění kapacit ve stávajících budovách
s důrazem na snižování počtu tří a vícelůžkových pokojů a humanizaci prostředí. Nová
budova bude sloužit jako speciální oddělení pro službu Domov se zvláštním režimem, která
bude zajišťovat uživatelům s chronickým duševním onemocněním specifickou péči.

S pracovníky a uživateli této služby
jste se mohli setkat například při
námi
organizované
výstavě,
Zámeckém jarmarku, patří totiž
mezi naše stálé návštěvníky.
Po odeznění páté vlny onemocnění
Covid bude určitě opět příležitost
se do Tmavého dolu vyjet podívat
– za zábavou a soutěžením. Tato
služba totiž pořádá v průběhu léta
různé Sportovní dny, nejen pro
pracovníky, ale i uživatele.
Zdroj informací: Facebook Domova důchodců Tmavý důl
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Blahopřání
Dne 31.1.2022 slaví své životní
jubileum, 65. narozeniny, pan
Pavel S., který je 16 let
uživatelem naší služby. Pane
Pavle, celý kolektiv pracovníků
Domova Dolní zámek Vám přeje
krásné narozeniny a ať jste
nadále tak veselý a usměvavý,
jako vás všichni známe.
Hlavně ať zdraví dále slouží!
„Dej každému dni šanci, být tím nejlepším dnem Tvého života.“

Tehdy a nyní – pohled do archívu zámku
Tentokrát jsme si pro vás připravili porovnání, jak vypadala hudební představení minulosti
a ta v současnosti. Lze spatřit obrovské rozdíly, například když porovnáte tehdejší a dnešní
fasádu a nebo terasu - místo schodů se zde tyčí nákladní výtah (s nosností 1.600 kg-21
osob). Hudební žánr i průměrný věk uživatelů služby se změnil zcela – dříve hrála dechová
hudba, nyní hlavně český a světový rock. Naše cílová skupina mládne. V letošním roce došlo
k výraznému snížení průměrného věku našich uživatelů, deset osob dokonce nedosáhlo
seniorského věku (55 let).
2016
2017
2018
2019
2020
2021
64,9 let
65,5 let
64,8 let
65,6 let
65,7 let
62,4 let
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Poděkování
Rádi bychom prostřednictvím zpravodaje poděkovali Správě městských lesů Teplice nad
Metují a pracovníkům MěÚ za každoroční dovážku čerstvých, voňavých boroviček –
vánočních stromků – na výzdobu našich oddělení; prodejně Slunečnice za drobné dekorace
pro naše tvoření a dále firmě Via N-M s.r.o. za poskytnuté občerstvení na Pracovní setkání
v rámci projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji
VII, která v našem zařízení v měsíci listopadu probíhala s opatrovníky, sociálními
pracovníky, pracovníky zdravotních zařízení a návazných služeb.
Hlavní poděkování patří Českému Rozhlasu, za projekt Ježíškova vnoučata, a také všem
nezištným dobrým duším, které se do projektu zapojili a plnili přání našich uživatelů
v seniorském věku.

Covidové okénko
DNE 25.11.2021 BYL VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY VYHLÁŠEN NOUZOVÝ STAV NA DOBU
30 DNŮ. VLÁDA O JEHO PRODLOUŽENÍ NEROZHODLA. V DOBĚ VYDÁNÍ ZPRAVODAJE
NOUZOVÝ STAV SKONČIL.
 Návštěvní režim – k výrazným změnám nedošlo, příchozí návštěvníci se musí
prokázat o bezinfekčnosti – tzn. negativním testem či certifikátem o očkování,
setkání probíhají ve společenské místnosti či v zahradách. Návštěvu můžeme na
základě jejich přání otestovat vlastním testem, doporučujeme se předem ohlásit.
 Testování – ani v tomto opatření ke změnám nedochází. Neočkovaní se nadále
testují dle opatření ve frekvenci 1x za 7 dní. Testovat se nemusí osoby očkované a
ty, které jsou v „ochranné lhůtě“ 180 dní po prodělání nemoci, zaměstnanci
v kontaktu s uživateli i uživatelé samotní.
 Respirátory – nadále platí povinnost ochrany dýchacích cest respirátorem (nejen) ve
vnitřních prostorách – když jedete k lékaři, jdete na nákup, do knihovny, na úřad atd.
Nadále si u pracovníků můžete vyzvednout respirátory od sponzorů – zásobu ještě
máme 
 Izolace – v případě, že by naši uživatelé vykazovali příznaky onemocnění Covid 19,
máme vyčleněna dvě lůžka nad rámec kapacity jako izolační pokoj. Izolace končí po
odeznění příznaků, s negativním výsledkem RAT testu.
 Očkování – změna se dotýká platnosti certifikátu: od 1.1.2022 je platnost
certifikátu bez posilovací dávky stanovena na 9 měsíců od dokončeného
očkovacího schématu. Každý má možnost požádat zdravotnický personál o aplikaci
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vakcíny. Prozatím byly podány všechny dávky přímo v našem zařízení, bez nutnosti
dojezdu do nemocnice nebo vakcinačního centra.

v druhé polovině měsíce ledna 2022 pořádáme opět

BAZÁREK
Přijďte si vybrat stále ještě pěkné oblečení, které se vám může hodit 

Změna v úhradě inkontinenčních pomůcek
Od 1.2.2022 vstupuje v účinnost novelizace oddílu C přílohy č. 3 zákona č. 48/1997 Sb.,
která mimo jiné mění i podmínky úhrady pomůcek pro inkontinenci ve 3. (nejvyšším)
stupni. Nově zákon rozšiřuje povinnou spoluúčast „od 1. kusu“ i na 3. stupeň a to ve výši
2%. Tato změna doléhá i na některé naše uživatele.

Provozní novinky v DDz
 Od 1.1.2022 mají zaměstnanci domova stanovenou polední přestávku 12-12:30
hodin. Ke stravování využívají, vyjma pracovníků kuchyně a PSS z oddělení se
zvýšenou péčí, společenskou místnost v přízemí. Děkujeme za pochopení
respektování nerušené pauzy personálu.
 Od nového roku je také platný nový Domácí řád, se kterým byli uživatelé služby
seznamováni již v průběhu měsíce prosince. Každému uživateli či jeho
opatrovníkovi, jej sociální pracovnice předala formou Dodatku ke smlouvě.
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