Jak se máme v Domově pro seniory Lukov

Blíží se konec roku a také my v domově pro seniory budeme bilancovat. O naši činnost a různé akce
se stará především zvolený Výbor obyvatel.
Již tradičním pravidelným výletem se stala pouť na Svatý Hostýn. V letošním roce se ho zúčastnilo
mimo „chodící“ klienty také 18 imobilních klientů na vozíčcích se svým doprovodem. Naše paní
ředitelka Ing. J. Neischlová nám poskytla služební auto, ve kterém byla přepravena část vozíků. Měli
jsme také povolen vjezd takřka ke kostelu, což bylo pro nás velmi důležité. Našim imobilním
klientům, kteří se pouti nemohli zúčastnit, jsme jako vždy, dovezli alespoň malý dárek a léčivou
hostýnskou vodu. Také jsme absolvovali výlet do Luhačovic na kolonádu, kde jsme ochutnali vodu z
místních minerálních pramenů, pokochali se krásou prostředí, nadýchali se čerstvého vzduchu. Výlet
jsme tradičně zakončili v cukrárně posezením u kávy a dobrého zákusku. Cílem našeho dalšího výletu
bylo poutní místo Velehrad, kde byla pro náš domov sloužena mše svatá.
Absolvovali jsme také hodně menších výletů či vyjížděk služebním autem domova. Například:
projížďka lesem (měli jsme povolení vjezdu), projížďka po okolí. Co bylo velice pěkné, tak to byly
dopolední návštěvy ZOO Lešná. Na tyto výlety vzpomínají nejvíce vozíčkáři.
Pravidelně každé čtvrtletí nám chodí zahrát kapela pana Mikla. To si vždycky zazpíváme písničky
našeho mládí, třeba - Až bílé konvalinky, Červená sukýnka a mnoho jiných. Máme mnoho dalších
akcí, vystupují u nás děti ze škol, divadlo, pořádáme různé besedy.
Když jsem spočítala, kolik akcí bylo za rok 2014, přišla jsem k počtu 54. V domově máme plno
zájmových kroužků – ruční práce, cvičení paměti, knihovnu a jiné. Pravidelně míváme po snídani
cvičení, takovou menší rozcvičku, pak zpíváme písničky. Také sportujeme. Ve společenské místnosti
nám naše aktivizační pracovnice často promítají filmy rozličných žánrů, nebo pořádají besedy na
různá témata. Také jsme pořádali turnaj v ruských kuželkách pro seniory z okolních domovů. Přijelo 6
družstev. My se zase zúčastňujeme turnaje v šipkách, v kuželkách, v petangu. Na velikonoce, vánoce
a den otevřených dveří pořádáme výstavky výrobků z ručních prací a kroužku keramiky.
V letošním roce se opět konalo setkání seniorů v Boršicích u Buchlova s názvem Barvy života. Náš
domov reprezentoval hrou na housle p. Kotačka, kterému bude brzy 95 let.
Pořádáme také jednou za půl roku společné oslavy našich jubilantů. Jubilantům mimo nás domácí
jezdívají poblahopřát také z Magistrátu města Zlína a starosta Lukova.
Každý týden máme v naší kapli společnou modlitbu růžence a pak následně mši svatou.
Pravidelně jednou za měsíčně se schází výbor obyvatel s p. ředitelkou a vedoucími úseků. Všechny
zprávy bývají poznamenány a zapsány do zápisu, který je pak následně vyvěšen na odděleních. To vše
proto, aby byli informování o dění v domově všichni klienti.
Tak to je asi zhruba všechno. Máme zájem, aby se také okolní veřejnost dozvěděla, jak v domově
žijeme.
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