Říjen
Nouzový stav v ČR od 5. října a nová vládní opatření
Vláda vyhlásila od 5. října 2020 nouzový stav. Od téhož dne do 18. října 2020 platí
další krizová opatření v souvislosti s pandemií covid-19.
A opět nás čekají některá omezení : „V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne
30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb.,
o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako
SARS-CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e)
a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace,
rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e)
a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona “.

Ozdravný pobyt Horní Bečva - MESIT
pořádaný ve dnech 4.10.- 9.10.2020

Letní ozdravný pobyt v Chorvatsku byl z důvodu vyhlášení nouzového stavu odvolán,
ale podzimní se uskutečnil v krásném prostředí Beskyd. Skupinka uživatelů
sociálních služeb SPR spolu s žáky Speciální základní školy Ostrava- Mariánské Hory
strávila týden v horském hotelu MESIT. Užívali si procházky, bazén, sport i zábavu.
Byla to vítaná změna – výměna městského prostředí za zdravou přírodu. Všichni
účastníci byli velmi spokojeni, a už se těší, že příští rok opět někam vyjedou.

Pracujeme dál v malých skupinkách – při dodržování vyhlášených omezení. Teplá
strava je i nadále zajištěna. Jen nám nepřeje počasí. Proto veškeré aktivity
probíhají v prostorách budovy SPR.

Umíme si připravit i teplé jídlo. To pak chutná mnohem víc než kupované.

Listopad pomalu končí, začínáme se těšit na Vánoční svátky. Ještě nevíme, co nás ve
vánočním čase čeká, ale určitě proběhne střediskové rozloučení se starým rokem.

Díky dotaci MMO – Loterie jsme mohli v listopadu vyměnit nefunkční ( poškozený )
nábytek v další učebně. Spokojenost projevili zejména uživatelé skupiny. Děkujeme.

Začíná ADVENT
Tradice adventu začala v Evropě koncem 4. století. Slovo advent pochází z
latinského výrazu adventus. Adventní věnec: Na konci 19. století habsburský
pedagog a kněz Johann Hinrich Wichern učil malé sirotky. Před Vánoci je chtěl
potěšit. Do jídelny tedy nechal zavěsit dřevěné kolo od vozu, ozdobené 23 svícemi,
které symbolizovaly dobu do příchodu Vánoc. Vyznačoval vlastně adventní kalendář.
Myšlenka se lidem zalíbila a v kostele v Cáchách se objevil první adventní věnec,
který už měl jen čtyři, nedělní svíce. K tradičním barvám věnce patří fialová, která
je znamením důstojnosti a pokání. Svíce: první svíčka nese jméno Naděje a zapaluje
se na tzv. železnou neděli. Druhou svíčku Mír zapalujeme na bronzovou neděli. Třetí
svící je Přátelství. Poslední, čtvrtou svíčkou je Láska. V některých zemích,
například v Anglii, přidávají dovnitř věnce pátou svíci. Bývá bílá a zapalují ji na
Štědrý večer po západu slunce.

I v našem středisku se začíná projevovat sváteční nálada Příprava na vánoční svátky
vrcholí. Ozdobili jsme stromeček, který nás až do konce roku bude ráno vítat
barevnými světýlky. „Mikuláš“ odměnil pracovní úsilí sladkostmi. Tentokrát vše
probíhá v malých skupinách - ve třech učebnách.

Poslední dva prosincové tréninky jsme absolvovali v rouškách, ale i tak se dařilo.

Závěr roku 2020
i když je letos vše jinak, uskutečnilo se tradiční posezení s koledami a dárečky

Rok 2020 odchází, těšíme se na to, co nám připraví
NOVÝ ROK 2021

