Říjen 2021
6.10.2021 návštěva Olomouce
Na tento podzimní den jsme si naplánovali
návštěvu významného moravského města Olomouc.
V minulosti se jednalo o historické centrum
Moravy a nejvýznamnější královské město
českých zemí. O vedoucí postavení na Moravě Olomouc dlouhou dobu
soupeřila s Brnem, které se nakonec po třicetileté válce za vlády
Habsburků stalo faktickým moravským hlavním městem.

Historické centrum Olomouce se pyšní řadou významných památek, jako
je radnice s orlojem, arcibiskupský dóm svatého Václava, Olomoucký
hrad nebo barokní sloup Nejsvětější Trojice, který byl v roce 2000
zařazen mezi světové dědictví UNESCO.

V průběhu dne, který jsme v moravské metropoli strávili, jsme zvládli
prohlídku těchto pamětihodností. Ve večerních hodinách jsme se
unaveni, ale spokojeni vrátili zpátky do Ostravy. K výletu jsme
tentokrát využili služeb regionálního vlaku.

Horský hotel EXCELSIOR
14.10. – 17.10.2021
pobytová akce opatrovníků a klientů
plná pohody, procházek v krásném prostředí, společných i individuálních
akcí, které nabízel návštěvníkům horský hotel : například bazén, masáže,
pivní lázeň, stolní tenis, bowling …

Podzim je tady se vším, co k němu patří. Venku se ochladilo, listí se
krásně zbarvilo – samozřejmě padá dolů, takže ho máme
plnou zahradu. A tak se plně věnujeme zvelebování
střediskové zahrady. To znamená: hrabání listí, sbírání
žaludů, šišek, úprava květinových záhonů a v neposlední
řadě kosení trávy. Tyto činnosti vydrží až do prvního
sněhu. Ještě nemáme zlikvidovanou prvotní nadílku listí
a už se snáší na zem další a další. Ale nám to nevadí.
Vůně kvetoucí lípy, květin a celková krása jarního,
letního, podzimního i zimního přirozeného přírodního prostředí, které
se nachází uprostřed porubského sídliště, vše vynahradí.

Listopad - bavíme se, tvoříme a vzděláváme
Díky proočkování klientů chodíme na delší procházky, oddíl bowlingu má
opět své pravidelné tréninky, pokračujeme ve spolupráci s Mens Sanou,
využíváme služeb DPMP, navštěvujeme solnou jeskyni, výstavy, kde jsme
se zaměřili zejména na práce studentů dvou škol: soukromé i státní
umělecké škol
Akord – obdivujeme moderní pojetí
architektury ztvárněné kresbou studentů
Střední umělecké školy Ostrava

Globus Plesná - Géčko zaujal nás náhled na život v kolekci fotografií
studentů z umělecké školy

KREATIV PODZIM 2021
Pravidelná akce – výstava na ostravské Černé louce, kde jsme mohli
čerpat inspiraci na dárky, vánoční výzdobu našich domovů.

Smutná událost
Polovina listopadu přinesla smutnou zprávu. Naše řady
SPR-DS Ostrava nečekaně opustil dlouholetý klient
denního stacionáře pan Miroslav Broda.

Nouzový stav se vrací
Od pátku 26. listopadu 2021 platí na území České republiky nouzový
stav. Vláda ho vyhlásila na 30 dnů, tedy do 25. prosince. Kromě
krizových opatření vyhlášených na základě ústavního zákona č.
110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, nadále platí i mimořádná a
ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví vyhlášená na základě
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných
opatřeních při epidemii onemocnění covid-19.
My jsme naštěstí před vyhlášením nouzového stavu stačili absolvovat
všechny dostupné kulturní, společenské i sportovní akce. Teď nás ještě
čekají tradiční, prosincové - sváteční akce, které proběhnou bez
návštěv zvenčí, v komorním složení klientů.

Čas rychle plyne a už je tu poslední měsíc roku.
Jako každoročně jsme si vyrobili drobné dárky pro
své nejbližší – vařečky, drobnou keramiku,
podkafíčka, vánoční ozdoby, perníčky atd.
V pondělí 6.12. zavítal mezi naše klienty „Mikuláš“,
který všechny obdaroval. Rovněž se v tomto měsíci uskutečnila online
konference "Horizonty" a rukodělný vánoční workshop. Pohodu
nadcházejících svátků vánočních umocnilo posezení s čajem a cukrovím.

Rok 2021 se chýlí ke konci a my se těšíme na NOVÝ ROK 2022.

Mikulášská nadílka

Tvoříme s klienty, tvoříme s opatrovníky a těšíme se na vánoční svátky

