
Z LUKOVSKÉHOZ LUKOVSKÉHO
PODHRADÍPODHRADÍ

číslo 2/2022číslo 2/2022  
Čtvrtletník DS Lukov, vychází v počtu 150 ks,

neprodejné



Vážení klienti, 

konečně nastal čas, kdy se uvolnila
všechna covidová opatření a my se
můžeme volně nadechnout a užívat si
hezkého slunečného počasí na naší
nové zahradě a společně s tím i aktivit,
které pro vás připravují pracovníci
našeho domova ve spolupráci s
různými firmami, prostřednictvím
„Ježíškových vnoučat“ . 

V uplynulém čtvrtletí jsme měli
možnost shlédnout přehlídku
svatebních šatů a porovnat , jak
vypadaly svatební šaty , když jste se
vdávaly , či ženili vy, jak vypadaly
svatební šaty, které jste samy šili, nebo
nechávali šít svým dětem a v čem si
libují dnešní nevěsty. Byla to velmi
zdařilá akce v krásném prostředí
našeho atria, kde byla dominantou
nově zbudovaná kašna. No, řekněte
sami , necítili jste se jako na opravdové
svatbě ? Já jsem se tak chvílemi cítila.
 
Věřím však, že touto akcí jsme se
zavděčili zejména ženám, které bývají
hlavními organizátorkami svatebního
veselí. Abychom ovšem mysleli také na
pánskou část našeho domova,
zorganizovali pracovníci pivní
slavnosti, kde jste měli všichni možnost
vyzkoušet 3 druhy piva. Bylo to pivo z
lokálního pivovaru Švec z Malenovic a
podle rozjařených tváří některých
konzumentů se domnívám, že všem
chutnalo. Vhodným doplňkem k tomu
byly i klobásy a festivalovou atmosféru
na zahradě dokreslovala hudba.

Úvodní slovo
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Neméně zdařilou akcí byla návštěva
hejtmana Zlínského kraje, který se k
nám přijel podívat , popovídat si, jak s
klienty , tak i zaměstnanci a zjistit, jak
se nám v našem domově žije. Někteří z
Vás této možnosti promluvit si s
hejtmanem využili , jiní se věnovali
spíše hudbě , která hrála po celou dobu
v prostorách zahrady. 

Z výčtu výše uvedených akcí, které
byly doplněny i o další aktivity, by se
dalo říci, že konečně prožíváme v
našem domově klidné a pohodové
období. Věřím, že to tak dlouho
zůstane, že se i nadále budeme moct
těšit z pořádaných akcí a z přítomnosti
našich blízkých bez jakýchkoliv
omezení. 

Přeji Vám všem hodně zdraví a spoustu
krásných, naplněných letních dnů. 

                                                  Eva Bartošová



Ing. Hana Zarembová 
 vedoucí TH (údržba, úklid, prádelna, kuchyně)

Mám technické vzdělání zaměřené na pozemní stavby. V
předchozích zaměstnáních jsem působila jako stavbyvedoucí, 
 investor pro Město Holešov a později pro Zlínský kraj. Stavěla
jsem objekty převážně v sociální oblasti. 

Přešla jsem pracovat sem, na Domov v Lukově hlavně kvůli
tomu, že jsem měla potřebu dělat praktické věci a být užitečná
pro druhé…… V našem domově mně to dává největší smysl.

Bc. Markéta Románková 
vedoucí zdravotního úseku

 
Mám zdravotnické vzdělání se specializací
v gerontologii. V předchozím zaměstnání
jsem působila jako vedoucí zdravotnického
úseku v pobytové sociální službě. Pracovala
jsem s lidmi se zdravotním postižením a to
22 let.

Žiji v rodinném domě ve Zlíně. Mám
dceru. Ve volném čase se věnuji sportu a to
běhání v přírodě.

Představují se vám
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Žiji v rodinném domě v obci
Jankovice. Mám tři děti, tři vnuky,
manžela a velkého psa. 

Ve volném čase se věnuji zahradě,
malování, čtení knih a chodím se
psem na dlouhé procházky. Nejraději
jsem se svými vnoučaty, kteří ale bydlí
300 km daleko, takže se nevidíme
moc často.



V našem domově se snažíme jít s
dobou, nezaspat trendy a přinášet
obyvatelům stále něco nového.
Proto ani nás neminula technická
vymoženost, tzv. virtuální realita.
Mnozí z vás asi přemýšlejí, co je to
za novinku a zda vám může být
nějak prospěšná. Tato aktivita není
pro každého, ale své příznivce z řad
obyvatel si určitě najde. 

Komu by se nelíbilo přenést se na
místa, která důvěrně zná, ale díky
svým omezením už je nemůže
navštívit osobně? Nebo si představte,
že se ocitnete uprostřed krásné
přírody, na hlavní třídě nějaké
evropské metropole (jako je např.
Paříž), případně se na chvíli
podíváte k moři? 

Všechny tyto zážitky vám můžeme
zprostředkovat a stačí k tomu jen
brýle, ovladače a počítač připojený k
Internetu. Brýle vám poskytnou
zrakové i sluchové vjemy a umocní
pocit, že jste se ocitli v jiné realitě. 

Virtuální realita

Před očima vám běží film, ale vy
nejste jen pasivními pozorovateli,
stáváte se součástí dění.

Virtuální realita vám umožní
prozkoumat svět ze zcela nových
perspektiv. Můžete si prohlédnout
světové památky, přírodní divy,
stanout na vrcholu nejvyšších
vrcholů, a dokonce se vznést do
vesmíru. Ve virtuální realitě je
možné se pohybovat, brát předměty
a být aktivním účastníkem dění.

Virtuální realita může být zajímavá i
pro ty z vás, kdo mají rádi moderní
trendy nebo jsou technicky zdatní.
Jistě se mnou budete souhlasit, že za
dob vašeho mládí, jste si neuměli
něco takového ani představit.

Zaměstnanci, kteří budou mít
virtuální realitu na starost, se nyní
proškolují a učí se s touto novinkou
zacházet. Budeme rádi, když se
zájemci o vyzkoušení budou hlásit
personálu. Neváhejte a pojďte s námi
vstříc novým zážitkům.
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Novinky v zahradě a v atriu

Díky projektu získává zahrada
nový kabát a přibývají v ní
zajímavé prvky, které zpestří
pobyt venku. 
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VENKOVNÍ CVIČEBNÍ STROJE  
 

Konečně se přihlásilo o slovo léto a my můžeme trávit čas v naší zahradě.
Nově nám zde díky úžasnému projektu vzniklo takové malé sportoviště,
kde máme zahradní trenažéry pro cvičení horních i dolních končetin.
Prostě není nad to udržovat si kondici v každém věku. Vznikl zde i
relaxační koutek, kde si můžeme posedět a načerpat energii ze sluníčka.
Zahradní cvičební stroje se nám také osvědčily jako báječné místo pro
ranní rozcvičku venku. Trenažéry jsou volně přístupné všem, kteří by je
chtěli vyzkoušet nebo je využívat pravidelně. 

Také atrium nabízí něco nového a
to kašnu. S ní je posezení
příjemnější a v horku osvěží
vyhřátý vzduch. 



JAK SE CESTOVALO DŘÍVE
Na cestu k vytoužené dovolené nesměly
chybět smažené řízky, trvanlivý salám,
tatranky nebo termoska s kávou. Pokud
se jelo do kempu, bylo třeba sebou
přibalit stan, kempinkový stůl s křesílky,
kempové nádobí, propanbutanový vařič,
spací pytle, trvanlivé potraviny na začátek
pobytu atd. Na silnicích byly nejčastěji k
vidění škodovky, kromě nich také
Wartburgy, Trabanty, Moskviče a Dacie.
Jen ojediněle se objevilo auto ze Západu.

V kontextu dnešní doby nevídané byly
kontroly na hranicích. I když se cestovalo
do takzvaně spřátelených zemí, byli
cestující podrobeni důkladné celní
kontrole. Nutností bylo celní a devizové
prohlášení. Do tohoto tiskopisu,
opatřeného kolkem, se zapsaly všechny
vyvážené „hodnotnější“ předměty a
převážené peníze. Celníci si namátkově
vybírali cestující k osobní prohlídce.
 
Ze zahraničí si lidé přivážely různorodé zboží,
kterého byl u nás nedostatek, to ale mohlo mít
jen omezenou hodnotu a tak se stalo, že jedné z
našich klientek našli v kufru boty koupené pro
děti a ty jí byly následně zabaveny. 
Nebylo dovoleno převážet ani větší obnosy
peněz a tak je mívaly lidé schované v botě nebo
jinde, tyto skrýše už ale celníci znali a šli
většinou na jisto. Často používanou metodou
pak bylo dát si nakoupené oblečení na sebe.
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Přenášíme se o více něž čtyřicet let
zpátky, na konec sedmdesátých let
minulého století. Svět byl rozdělen
takzvanou železnou oponou na
kapitalistický Západ a socialistický
Východ. Navzdory všemu, co tato doba
přinášela, lidé v tehdejší ČSSR rádi
cestovali.
Výběr míst, kde strávit dovolenou, byl ale
mnohem jednodušší než dnes.
Rozhodující podíl na trhu měly tři velké
cestovní kanceláře, Čedok, Rekrea a
Cestovní kancelář mládeže. Všechny
nabízely především zájezdy do
socialistických zemí a velmi limitovanou
nabídku pobytů v ostatních zemích. 

Pro individuální turistiku to bylo
obdobné. Cestování do nesocialistických
zemí bylo omezeno, neboť na cestu bylo
nutné mít devizový příslib, pas , vízum a
ještě takzvanou výjezdní doložku.
Jednalo se o zvláštní povolení, které bylo
zaznamenáno v cestovním pase. Získat
tuto doložku však bylo velmi složité. Do
nesocialistických zemí mohlo proto
cestovat jen malé procento lidí. 
Všem ostatním tak prakticky zbývalo
cestování do socialistických zemí, kam
nebyla, až na výjimky, výjezdní doložka
nutná. 
Nejčastěji proto lidé vyráželi k
chladnému Baltskému moři do tehdejší
NDR a do Polska, k Balatonu a k
Černému moři do Rumunska i
Bulharska.

autobus karosa



Klienti také vzpomínají na tzv. spřátelené
podniky nebo školská zařízení, mezi kterými
vzájemně probíhaly výměnné pobyty. Takto se
dostali např. do východního Berlína nebo do
Pobaltských zemí.
Na dovolenou i kratší výlety se jezdilo
před rokem 1989 především hromadnou
dopravou, ať už autobusy nebo vlaky.
Lehátkové, lůžkové a jídelní vlakové vozy
jedoucí do zahraničí mohli vyzkoušet
českoslovenští turisté v sezoně
dovolených. Expresy jezdily hlavně k
moři nebo do Ruska.
Lidé na tuzemské dovolené častokrát
vyjížděli prostřednictvím odborové
organizace ROH (Revoluční odborové
hnutí) nebo na vlastní pěst pod stan či na
chaty a chalupy. Výlety a rekreace byly
pořádány i přes Svazarm (Svaz
spolupráce s armádou). Pro rekreaci
sloužily různé ubytovny, chatky, kempy.

Rekreační aktivity ROH byly rozmanité,
na takovýto pobyt se však nedostal každý,
dávali se takzvaně "za odměnu".
Tuzemské dovolené se těší velké oblibě i
dnes. Mezi nejnavštěvovanější místa v
Česku stále patří kromě Prahy jižní
Morava, jižní Čechy, historická města
(Třeboň, Telč…) česká pohoří a lázeňská
města. 
Jedna z klientek se podělila o vzpomínku, jak
jela se synem na prázdniny k babičce do 
 Mikulova. Syn se chtěl dívat z otevřeného okna
ven a díval se tak dlouho, že ho pak celou dobu
u babičky bolely zuby. 
Za socialismu bylo neméně atraktivní
lokalitou i Slovensko, zejména rekreace v
Tatrách. 

Do roku 1989, ale i dnes patří mezi
oblíbená střediska Tatranská Lomnica,
Štrbské pleso, Starý Smokovec, Chopok. 
Klienti vzpomínají na turistiku a náročné
výstupy v místech, kde jsou již dnes vybudovány
příjezdové cesty nebo lanovky. Oblibě se těšily
termální lázně Velký Meder (dříve Čalovo),
kam někteří jezdili rok co rok třeba i po dobu
10 let. 

Nejvyhledávanější lokalitou v 70. a 80.
letech minulého století v Maďarsku byl
bez pochyby Balaton. Největšímu jezeru
ve střední Evropě se též přezdívá
Maďarské moře.
Klienti vzpomínají na nákupy v Budapešti, kde
se dalo koupit u nás nedostupné zboží např.
oblečení, potraviny, elektronika. Za nákupy i
odpočinkem se jezdilo také do termálních lázní
Györ.

 
Jeden z klientů připojil vzpomínku na pobyt u
Balatonu ve 2 velkých, plně zařízených stanech.
Vybavuje se mu historka, jak si chtěl při večerní
procházce městem objednat víno, ale neuměl
ani slovo maďarsky. Tak zopakoval to stejné, co
zákazník před ním. Měl štěstí a dostal červené
víno, které bylo navíc velmi dobré. 
K moři se ale jezdilo také na sever k
Baltu. A to buď do Polska nebo tehdejší
Německé demokratické republiky (tzv.
východního Německa). Pro mnoho
Čechů byl Balt na ostrově Rujána
nejdostupnějším mořem. 
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JAK SE CESTOVALO DŘÍVE

Máchovo 
jezero

z filmu 
Anděl na

 horách

dovolená 
u Balatonu



 

Bulharsko patřilo k vůbec nejoblí-
benějším destinacím československých
turistů. Oblíbené hotelové resorty se
nacházely v oblasti Zlatých písků, Albeny
a Slunečního pobřeží. Čechoslováci zde
využívali také spoustu kempů, z nichž
řada patřila československým podnikům.
Nejčastěji se sem Čechoslováci
dopravovali vlakem, ti majetnější
dokonce letadlem. 
Jedna z klientek jezdila do Bulharska k moři
často. Když tam jela poprvé a poprvé se
koupala v moři, byla překvapená z velkých vln.
S humorem vzpomíná na to, jak vlny braly
všem plavky z těla a tak se jako mladé slečny
chodily koukat na mladé hochy, kteří se poprvé
koupali ve vlnách.
Ačkoliv Rumunsko nebylo tak populární
jako sousední Bulharsko, i sem pár
tisícovek československých turistů ročně
zavítalo. Jezdilo se například do
Constanty, Costinesti nebo Eforie Nord.
Rumunské hotely a turistická zařízení
přinášely zahraničním návštěvníkům na
tehdejší poměry vysokou úroveň služeb.
Pokud se turisté do Rumunska vydali
automobilem, čekala je velmi dlouhá
cesta. Do rumunského letoviska Mangalia
to bylo přes 1.800 kilometrů, což v 70.
letech představovalo asi třicet hodin
jízdy. 
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JAK SE CESTOVALO DŘÍVE
Když se k tomu připočítalo zdržení na
dvou hraničních přechodech a také nutné
přestávky na odpočinek, doba jízdy se
vyšplhala až ke čtyřiceti hodinám.
V neposlední řadě nesmíme opomenout
ani Jadran, který má jako cíl letní
dovolené dlouholetou tradici. Čtrnác-
tidenní pobytový zájezd na Makarské
riviéře vyšel v roce 1970 na tři tisíce
korun. Průměrná měsíční mzda byla
přitom 1937 korun. Mnozí obyvatelé se k
Jadranu dostali až po revoluci.
Jedna z klientek nikdy nezapomene na to, jak se
šla v Jugoslávii koupat do moře do velkých vln,
tehdy si neuvědomila hrozící nebezpečí. Vlny ji
potopily pod vodu, točily s ní tak, že si
připadala jako v automatické pračce. Nakonec
ji moře „vyplivlo“ na pláž. Dnes už na to
vzpomíná s úsměvem na rtech.

Jiná klientka si vybavila vzpomínku, jak
poprvé letěla letadlem z Bratislavy do
Jugoslávie. Než vzlétli, tak do ní nalili všechno,
co teklo. Po celou dobu pevně držela za ruku
muže, a když přistáli, klekla si na zem a
děkovala bohu, že je na pevné zemi.
Výjimkou nebyly ani pobyty v Rusku, ty 
 většinou dostávaly zaměstnanci od
podniků jako odměnu za odpracované
roky nebo k různým výročím. Takové
zájezdy byly zejména poznávací,
cestovalo se po velkých městech. 
Jedna z obyvatelek strávila 14 dní na
ozdravném pobytu v Soči, který obdržela jako
dárek k padesátinám. Vzpomíná na luxusní
hotel, kde byli ubytovaní převážně turisté ze
západu, čemuž odpovídal i komfort
poskytovaných služeb, na tehdejší dobu u nás
nevídaný.

Zdroj: www.cestovatel.cz, ze vzpomínek klientů

ostrov Rujána
Vzpomínka
na studené

 moře spojuje
 všechny, kdo 
tuto destinaci

 navštívili. 

písečná pláž 
Rumunsko

Jugoslávie



Ohlédnutí za společenským
 životem v domově 

II. čtvrtletí 2022, duben - květen 
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Ve dnech 5.4.2022 a 6.6.2022 u nás v domově
proběhly dvě setkání s tanečním mistrem p.
Veletou. Tento krásný zážitek našemu zařízení
věnovala paní Blanka Bittnerová, holky z
Brontosauru a učitelský sbor ZŠ Lukov skrze
projekt Ježíškova vnoučata. Klienti byli nadšení,
každý zúčastněný si užil vlastní taneční sólo s
panem Veletou. Ten se taneční terapii pro seniory
věnuje dlouhodobě a skrze ni rozdává radost
klientům v domovech. Poslední tančení nás ještě
čeká a tentokrát se na něj mohou těšit klienti 3.
oddělení.

Taneční terapie

https://www.facebook.com/jeziskovavnoucata/?__cft__%5b0%5d=AZUPpSOgp2Lz1Cm2dVzUejat_8fE8oZintRo1wMyHMTyP4Dtj-ftVpw-OozdzDyInQKsT6e8Tdru5gw2-QnFIIXm5v2kXG-5wSfFDBarRbiWFABVySIIoqyrhfqlW1-fVsqcJkHKKC-3ecOpXfpLTOoYExVkEwJ57oiQvKX_kUa21HUIeRYr_c5ldiL_sBLDoZu96GWhIOKVsjGWZPksa9iE&__tn__=kK-R


Nejde ani popsat den, který jsme v
sobotu 30.4.2022 prožili v našem
domově. Neskutečný zážitek si pro nás
připravila paní Radka Němcová s
přáteli, která se ujala splnění přání
našich seniorů v rámci projektu
Ježíškova vnoučata. Tím přáním bylo
zažít módní přehlídku svatebních šatů.
Tu pro nás paní Radka zrealizovala ve
spolupráci se Svatebním studiem Dany
Svozílkové. Na celé akci se dále podílelo
Kadeřnictví Studio Elegance, Bio-mio,
spol.s.r.o., vizážistka alena.mymakeup.
Akce byla pojata takovým úžasným
způsobem, že jsme se všichni ocitli na
pravé novodobé svatbě. Připomněli
jsme si spoustu svatebních zvyklostí,
nechyběla žádost o ruku, obřad, tanec
nevěsty se ženichem, tombola, rozbití
talíře, krájení dortu a spoustu dalších
tradic, které k svatbě neodmyslitelně
patří. Atmosféra byla opravdu báječná a
všichni co se na akci podíleli  si od nás
ještě jednou zaslouží velké poděkování.
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Módní přehlídka svatebních šatů
a ukázka svatebních zvyklostí 
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Pivní slavnosti 

Ve středu 11.5.2022 se zahrada našeho
domova stala dějištěm nefalšovaných
pivních slavností. O tento vyjímečný
zážitek se postarala firma Puidukoda CZ
a kapela Yoshville Grass ozvučená panem
Bohdanem Ticháčkem z Lukovečku to
vše prostřednictvím projektu Ježíškova
vnoučata, v němž ani toto originální
přání nezůstalo bez odezvy. V zahradě to
žilo a přítomní klienti i jejich rodinní
příslušníci měli možnost ochutnat 4
druhy výborného točeného, dobře
vychlazeného piva  z Pivovaru Švec z
Malenovic a k tomu se připravovaly
grilované klobásy. K poslechu a dobré
náladě nám hrála skvělá hudba, počasí
také vyšlo na jedničku. Prostě přání se
plní nejen o vánocích a my si toho
nesmírně vážíme, protože jsou stále lidé,
kteří mají obrovské srdce a když se spojí
vznikne taková úžasná akce.

https://www.facebook.com/puidukoda.cz/?__cft__%5b0%5d=AZVACEL7cyhpobkYSLLfygiXtBh8F0N9ocajwAuWS4ty_4IJX7aaHY5wnM41qRNe2UCXt4qoybNdjnd0qyt2cMbu7VgkAg2IyKZVV3XhK_gibx3SowHC7HczZDf09U2Gdo2NFneqknDf-tndm4vIqt9Ck2XuFFpRCECvYnUWmwMf-yhX1ujQbrM-4CtQccMKMX-j1RXYnb_w-SUyG5-FDyNU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/yoshvillegrass/?__cft__%5b0%5d=AZVACEL7cyhpobkYSLLfygiXtBh8F0N9ocajwAuWS4ty_4IJX7aaHY5wnM41qRNe2UCXt4qoybNdjnd0qyt2cMbu7VgkAg2IyKZVV3XhK_gibx3SowHC7HczZDf09U2Gdo2NFneqknDf-tndm4vIqt9Ck2XuFFpRCECvYnUWmwMf-yhX1ujQbrM-4CtQccMKMX-j1RXYnb_w-SUyG5-FDyNU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/jeziskovavnoucata/?__cft__%5b0%5d=AZVACEL7cyhpobkYSLLfygiXtBh8F0N9ocajwAuWS4ty_4IJX7aaHY5wnM41qRNe2UCXt4qoybNdjnd0qyt2cMbu7VgkAg2IyKZVV3XhK_gibx3SowHC7HczZDf09U2Gdo2NFneqknDf-tndm4vIqt9Ck2XuFFpRCECvYnUWmwMf-yhX1ujQbrM-4CtQccMKMX-j1RXYnb_w-SUyG5-FDyNU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/pivovarmalenovice?__cft__%5b0%5d=AZVACEL7cyhpobkYSLLfygiXtBh8F0N9ocajwAuWS4ty_4IJX7aaHY5wnM41qRNe2UCXt4qoybNdjnd0qyt2cMbu7VgkAg2IyKZVV3XhK_gibx3SowHC7HczZDf09U2Gdo2NFneqknDf-tndm4vIqt9Ck2XuFFpRCECvYnUWmwMf-yhX1ujQbrM-4CtQccMKMX-j1RXYnb_w-SUyG5-FDyNU&__tn__=-%5dK-R
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Návštěva hejtmana 

Ing. Radima Holiše
Ve čtvrtek 19.5.2022 navštívil DS Lukov
vzácný host a to hejtman Ing. Radim
Holiš při příležitosti předání investičních
akcí financovaných Zlínským krajem.
Jedná se o Protipožární opatření a to
zejména požární hlásiče a celý systém až
po napojení na centrální pult Hasičů. 
Pan hejtman se rovněž setkal s klienty
našeho domova v prostorách zahrady,
která byla nově vybudovaná ve dvorním
traktu.
K příjemnému setkání nám zahrál a
zazpíval Jiří Kura, který se zapojil do
projektu Ježíškova vnoučata a věnoval
nám nádherné pěvecké vystoupení.
Počasí bylo slunečné a nálada v domově
byla plná úsměvů a radosti všech
zúčastněných klientů.

https://www.facebook.com/jeziskovavnoucata/?__cft__%5b0%5d=AZXbtk6t-Ggiec9kUaUdRRoH9vr-S49kwk_iKnTJPrcDdniG62n-UYCbYMALHQL7PDGg1jLDOabN34l9hCbo_ipiQSt36dMvB3rROWsPkgCvwPX2vWoU14iP8wUS194GTtVJjal1gjMZU2usTkQ4nO1vlcBn9IZo6uGObA1N8x_hJ_ORIvLAT0gLsRWuGF_nGPUSqUBCmlncvDLv4TGryDGH&__tn__=kK-R
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Sportovní hry a turnaj
ve společenských hrách

Trénovat se musí nejen tělo, ale i paměť. V obou těchto
důležitých oblastech jsme v uplynulém období nezaháleli. 
Ve středu 25.5.2022 nám sice počasí nepřálo, ale ani to nás
neodradilo od toho, abychom si udělali skvělé sportovní
dopoledne. 
Na druhou akci se už naštěstí počasí umoudřilo a turnaj
ve společenských hrách už tedy mohl proběhnout v
zahradě. Svou oblíbenou stolní hru si našel každý.
Nechybělo bingo, puzzle, pexeso, člověče nezlob se, karty
a pro sportovce hod na cíl nebo padák na procvičení
koordinace. Žít aktivně se opravdu dá v každém věku.



Důkazem, že udržovat se v dobré
fyzické i psychické kondici se
vyplatí, je naše klientka, která na
začátku června oslavila krásné
životní jubileum. Dosáhla totiž
"100" let, a proto bylo třeba tuto
vyjímečnou událost náležitě
oslavit. Dojemné chvíle jsme
zažili při gratulaci od veškerého
personálu z oddělení,
následovala společná oslava s
vrstevníky a vše završila velká
rodinná oslava za účasti zástupců
DS Lukov a významných hostů z
řad představitelů Zlínského
kraje. 
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Oslava významného životního jubilea

Sobotní odpoledne s datem 11.6.2022 se
u nás v domově neslo v duchu muziky,
tance a dobré nálady. To vše díky
Valašskému souboru Rusava a
Cimbálové muzice Bukovinka, kteří se
přihlásili do projektu Ježíškova
vnoučata a splnili tak přání našim
seniorům. Folklór naše obyvatele baví.
Obrovské poděkování patří všem
vystupujícím.

Za klientkou přijel s osobním blahopřáním hejtman Ing. Radim Holiš,
statutární náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Bc. Hana Ančincová
a vedoucí Odboru sociálních věcí Mgr. Tomáš Bernatík, nechyběl ani
starosta Lukova Michal Teplý. Oslavenkyně měla po celou dobu úsměv
na tváři, energie na rozdávání a velmi si společné chvíle s rodinou i
dalšími hosty užívala.

VSPT Rusava a cimbálovka Bukovinka

https://www.facebook.com/VSPT.Rusava/?__cft__%5b0%5d=AZX-DXUvmuNEspRD-yzO6EeyZvJDPheDCIeKfxdV64QpSBJOHEz4QxlVJcXAI4XeQa1pdw0RArwvoJQbZlhg3FeI5UJ7YZREZDkHoX2hk3V5lFS8V8mPHrqdXpjap4gmTvBkw3omhbnpm6Zxdwa5kqFw9zvxChokXM5ryA94DCIjN9HIE4fddH3FFd6Dqv0VG0NrZl0LxxytnmuB5t0G7OGh&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/VSPT.Rusava/?__cft__%5b0%5d=AZX-DXUvmuNEspRD-yzO6EeyZvJDPheDCIeKfxdV64QpSBJOHEz4QxlVJcXAI4XeQa1pdw0RArwvoJQbZlhg3FeI5UJ7YZREZDkHoX2hk3V5lFS8V8mPHrqdXpjap4gmTvBkw3omhbnpm6Zxdwa5kqFw9zvxChokXM5ryA94DCIjN9HIE4fddH3FFd6Dqv0VG0NrZl0LxxytnmuB5t0G7OGh&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/bukovinka/?__cft__%5b0%5d=AZX-DXUvmuNEspRD-yzO6EeyZvJDPheDCIeKfxdV64QpSBJOHEz4QxlVJcXAI4XeQa1pdw0RArwvoJQbZlhg3FeI5UJ7YZREZDkHoX2hk3V5lFS8V8mPHrqdXpjap4gmTvBkw3omhbnpm6Zxdwa5kqFw9zvxChokXM5ryA94DCIjN9HIE4fddH3FFd6Dqv0VG0NrZl0LxxytnmuB5t0G7OGh&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/jeziskovavnoucata/?__cft__%5b0%5d=AZX-DXUvmuNEspRD-yzO6EeyZvJDPheDCIeKfxdV64QpSBJOHEz4QxlVJcXAI4XeQa1pdw0RArwvoJQbZlhg3FeI5UJ7YZREZDkHoX2hk3V5lFS8V8mPHrqdXpjap4gmTvBkw3omhbnpm6Zxdwa5kqFw9zvxChokXM5ryA94DCIjN9HIE4fddH3FFd6Dqv0VG0NrZl0LxxytnmuB5t0G7OGh&__tn__=kK-R
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Ruční práce a tvorba dekorací
Ruční práce jsou mezi našimi klienty
velmi oblíbené a tak stále vymýšlíme
činnosti, kterými ruce zaměstnat. Za
předešlé 3 měsíce jsme toho stihli
opravdu hodně. Ze samotvrdnoucí
hmoty jsme si vytvořili jarní motivy, na
které se po zatvrdnutí dále malovalo a
vznikla tak hezká dekorace do
společných prostor. Díky tvoření
jarních květin z papíru máme výzdobu
do váz v našich pokojích. A ještě jednou
květiny, tentokrát jsme zužitkovali
různobarevné bavlnky a vznikly tak
pěkné dekorace, kterými se mohou
potěšit kolemjdoucí na chodbách.
Květiny z papíru i bavlnek mají svoji
výhodu, nemusí se měnit voda a nikdy
nám neuvadnou. Dále jsme tvořili přání
a zápichy s jarním motivem ptáčků. 
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O POKLADĚ A DVOU BRATŘÍCH
Staří lidé si při večerních besedách
vypravovali o pokladu na hradě
Lukově, který je ukrytý ve sklepení
hradního podzemí, kam vede tajná
chodba. Pokladu se lze zmocnit jen
jedenkrát v roce, jen v čase
velikonočním, v době, kdy lidé v
kostele zpívají aleluja.
Dva bratři z Lukova se odvážili poklad
hledat. Vypravili se na hrad na Velký
pátek. Pracovali celou noc a celý příští
den, když nalezli vchod do podzemní
chodby. Jeden z bratří našel odvahu
pustit se chodbou dále. Šel se
strachem, ale s nadějí, že chodba vede
k pokladu.

Sotva udělal několik kroků, objevil se
před ním černý pes s očima divoce
koulejícíma, který držel v zubech
velký železný klíč. Odvážlivec poznal,
že je to klíč od dveří, za nimiž je ukryt
poklad. Sebral všechnu odvahu a klíč
psovi ze zubů vytrhl. Se strachem, ale
odhodlaně pokračoval v cestě. Na
konci chodby našel železné dveře.
Když je odemkl, vstoupil do sklepení,
vytesaného ve skále. Uprostřed stál
kamenný stůl a u něho tři dveře, sotva
viditelné. Místnost byla skrovně
osvětlena plamenem svíce, vetknuté
ve velkém svícnu na stole.

Než se stačil mladík kolem
rozhlédnout, ozval se pronikavý
skřípot. Všechny troje dveře se
pomalu otevíraly. V zápětí jimi do síně
vstoupily tři postavy oděné do šatů,
jaké bývá vidět jen na starých
obrazech. 

Neznámí příchozí bledých tváří a
vážných pohybů usedli na kamenná
sedadla a obrátili svůj zrak na mladíka,
který stál před nimi plný údivu a
strachu. Nejstarší z mužů odepnul od
pasu měšec, rozvázal jej a vyňal z něho
tři peníze, které položil na stůl před
mladíka. Podobně učinil druhý a třetí
muž. Jenže peníze druhého muže byly
větší a třetího největší. 

Muž, který seděl v čele stolu, který se
zdál být nejstarší a oděn byl ve
skvostném šatě, promluvil takto: „Byl
jsi odvážný. Nezalekl jsi se ničeho, s
čím jsi se potkal na své cestě za
pokladem. Poklad bys ale na hradě
hledal marně a nepokoušej se o to
nikdy příště. Dáváme ti několik
starých penízů z ryzího zlata na
památku toho, že jsi se tu setkal se
třemi bývalými pány na hradě
Lukově. Vezmi je a věnuj tento náš dar
na dobrý účel. Jinak ti štěstí
nepřinese.“ 



Tak to tu ještě nebylo! Podívat se do naší
kuchyně. Pracovní doba začíná v pět
hodin ráno a končí v pět hodin večer.
Střídají se dvě směny na tzv. dlouhý a
krátký týden. Kolik je na směně
pracovníků, tak to ani nestihneme
spočítat, tak se kolem nás míhají. 
Ráno začínáme samozřejmě snídaní,
kterou má každý z nás, kteří chodíme do
tzv. velké jídelny, naservírovanou na
svém místě na stole. Při příchodu na
jídelnu míjíme velké „bedny“, kde jsou už
připravené snídaně pro klienty na
oddělení. 
Obědy nám podávají zaměstnanci
kuchyně osobně na stoly a opět v
bednách jsou připravené jednotlivé porce
na oddělení dle aktuálního zdravotního
stavu klientů.

Kuchyně - jak to vidí naši klienti
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Další, velmi důležitou součástí kuchyně,
je zásobování materiálem a také plá-
nování jídelníčku, kde jsou zohledňovány
diety, zabírá jistě nemalou část pracovní
doby.
Ovšem máme mezi sebou i klienty, kteří
kritizují, aniž by se zamysleli nad tím,
kolik to všechno dá námahy a přemý-
šlení. Tak se tedy ptám: „Co  jste doma
vařili?“ 
Mám tedy příležitost poděkovat všem
zaměstnancům naší kuchyně za jejich
náročnou práci. Určitě je to jen malý
zlomek, který vidíme my, klienti. 
Držíme vám palce.
                                                     Věra Horáková

Po každém jídle
zůstane velké
množství nádobí k
umytí a rovněž v
bednách se vrací
použité nádobí,
které je třeba při-
pravit pro další
použití. 

Potom mladíkovi pokynul, aby si
peníze ze stolu vzal. Mladík tak učinil,
nespouštěje zrak z tváří hradních
pánů. Ještě stačil zahlédnout jejich
ruce ukazující ke dveřím, kudy sem
vstoupil. Už nikoho neviděl, postavy se
mu před zrakem rozplynuly. Cítil
však, že se země pod ním chvěje a
skála před ním se vrásní. Nečekal a
rychle prchal odtud. Sotva vystoupil
na nádvoří, chodba se zřítila. 

V té chvíli jarní vánek přinesl až sem
na hrad hlas svátečních zvonů a zpěv
velikonočního aleluja.
Svému bratrovi, který tu čekal,
vypravoval, co se mu v hradním
podzemí přihodilo. Otevřel dlaň,
kterou dosud silně svíral a oba bratři
se dívali na zlaté dukáty. Jejich
potomci prý některý z těchto penízů
uchovávají na památku.

Emilie Matulová, podle vypravování
stařenky E. Javoříkové z Držkové. 1940 

O POKLADĚ A DVOU BRATŘÍCH



 S majitelem – panem Zdráhalem jsme se
domluvili na podmínkách a uvolnil nám
starou část hotelu, kde v dřívějších
dobách byla místní školka. Celkové
náklady na výstavbu i vybavení dalších 6
tříd v naší škole by mělo stát cca 60 mil.
Kč. 

Obec Lukov také úzce spolupracuje s
Domovem pro seniory v Lukově. Jak
někteří z Vás víte, zajišťujeme prost-
řednictvím našich hasičů dopravu na
některé výlety, pořádáme pravidelné
operetky pro obyvatele domova (během
Covidu však nemohly být uskutečněny),
domlouváme návštěvu nedaleké ZOO
Lešná a další akce. Vzájemná spolupráce
mezi obcí a domovem funguje výborně a
stále se snažíme tuto spolupráci
prohlubovat a vylepšovat.

                                Michal Teplý, starosta obce
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Přinášíme vám novinky z dění v obci Lukov,
snad pro vás budou následující řádky zajímavé
a rozšíří vám povědomí o tom, co se děje ve
vašem nejbližším okolí.

Obec Lukov se před dvěma lety rozhodla
rozšířit stávající Základní školu o druhý
stupeň. Dosud jsme měli ve škole jen děti
do 5. třídy, ale díky postupnému
rozrůstání naší krásné obce, nám přibylo
hodně dětí, kterých se ročně narodí více
jak 20. V Mateřské škole máme 73 dětí a v
Základní škole, která má nyní 7 tříd, je
dětí 140. Dětí je opravdu hodně, a proto
jim chceme vybudovat důstojné zázemí.
Díky tomu, že je možné získat finanční
prostředky na přístavbu školy i z dotací,
rozhodli jsme se tento projekt začít
realizovat. 
Nyní máme hotový projekt a vyřizuje se
stavební povolení. V létě bude probíhat
výběrové řízení na dodavatele stavby a na
podzim začneme se stavbou dalšího patra
Základní školy. Celá stavba by měla trvat
cca jeden rok. Během této doby pak
budou děti chodit do „náhradní“ školy
připravované v hotelu Tuskulum.

ROZVOJ OBCE LUKOVROZVOJ OBCE LUKOV

Když vidíš v někom něco krásného,

řekni mu to. Zabere ti to vteřinku a
jemu to třeba utkví v hlavě celý život.

vizualizace ZŠ Lukov
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Z dějin domova důchodců v LukověZ dějin domova důchodců v Lukově
Druhou budovu posvětil P. Crison 4. září
1892. V Lukově byla vydána dobová
pohlednice s nápisem na budově „Útulna
pro ženy a dívky“. Ve školním roce 1892 –
1893 byla v klášteře zřízena „Dívčí
soukromá škola“ s jednou třídou, která
měla právo veřejnosti. Ve školním roce
1983 – 1984 byly otevřeny již třídy dvě. V
1. třídě bylo 62 žákyň a ve 2. třídě 51
žákyň. Tři třídy byly otevřeny ve školním
roce 1900 – 1901 a školu navštěvovaly
téměř všechny dívky z Lukova. Ve
starobinci bylo průběžně ročně umístěno
20 – 30 dědečků a babiček, v sirotčinci
kolem 30 dětí. Začátkem 20. století byla
zřízena také „Mateřská škola“ pro
děvčátka a chlapce v domě čp. 31 v
Lukově, vedle nynější základní školy. V
klášteře bylo umístěno průměrně 60 dětí
ve věku od 3 do 14 let. Dívky po dovršení
14 let odcházely ze sirotčince do různých
zaměstnání. Práci si buď hledaly samy,
nebo jim paní hraběnka nabídla službu
na zámku Lešná a nebo cestu za prací do
Vídně.
Sestry boromejky vyučovaly děti a dívky
všeobecným předmětům a ručním
pracím. V kuchyni pracovaly sestry
Claudie a Veronika a další dvě sestry
pracovaly v prádelně. Dědečky a babičky
ošetřovalo šest sester a čtyři řeholní sestry
měly na starosti zahradu. Tři sestry
opatrovaly předškolní děti, kterým
pomáhala paní Vinklárková. Ta
přicházela do Lukova z Kostelce. Počet
sester boromejek v klášteře v Lukově se
pohyboval kolem dvacetipěti.  

Hrabata Seilernové, Sarolta a František,
svoji dobročinnou službu dokončili v
roce 1912. V domě čp. 131 v Lukově (na
Pekovém) vybudovali malou nemocnici
pro sedm osob. O nemocné zde pečovaly
dvě řeholní sestry lékařky Kristýna a
Krescencie. Nemocní navštěvovali sestry
v ošetřovně a nebo lékařky docházely za
nemocnými do vesnice. Těžce nemocné
pacienty vozili na voze taženém koňmi
do nemocnice v Kroměříži. Autodoprava
nebyla ještě v těchto letech u nás
zavedena a nemocnice ve Zlíně
neexistovala. 

V letech 1. světové války (1914 – 1918) byly
potraviny na lístky. Také děti v klášteře
pocítily újmu. Aby se spíše odstraňoval
nedostatek v živobytí, zařídily si sestry
boromejky malé hospodářství. Ve
vyhrazených objektech klášterního
pozemku se chovaly krávy, vepři a
slepice. O vánočních svátcích byly do
kláštera pozváni dva chlapci a dvě dívky z
nejchudších rodin v obci k vánoční
nadílce. Úkolem určit nejpotřebnější ve
vesnici byl pověřen místní duchovní
správce. V období války bylo v klášteře
přítomno mnoho dětí – sirotků po
padlých otcích na bojištích.

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ 
Zdroj: Z dějin farnosti - Domov důchodců v Lukově

Klášterní škola v Lukově a sestry boromejky
 r. 1919

Klášterní 
kaple 

40. léta
20. stol.
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MOZKOHRÁTKYMOZKOHRÁTKY

"1. "Neber úplatky, neber úplatky, nebo se z toho
zblázníš."
   A) Vesničko má středisková
   B) Jáchyme, hoď ho do stroje
   C) Holky z porcelánu
2. "Kde udělali soudruzi z NDR chybu?"
   A) Pelíšky
   B) Světáci
   C) Pupendo
3. "Já jsem malej, ale šikovnej!"
   A) Koloběžka první
   B) Princezna ze mlejna
   C) Tři veteráni
4. "To zas bude v álejích nablito."
   A) Na samotě u lesa
   B) Slavnosti sněženek
   C) Sněženky a machři
5."Tento způsob léta zdá se být poněkud
nešťastným."
   A) Rozpuštěný a vypuštěný
   B) Rozmarné léto
   C) Fešák Hubert
6. "To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou."
   A) Dědictví aneb Kurvahošigutntág
   B) Vrchní, prchni!
   C) Na samotě u lesa
7. "To neděláš dobře, Jaromíre."
   A) Zralé víno
   B) Vesničko má středisková
   C) České nebe
8. "Odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co
jsem slíbil."
   A) Císařův pekař a pekařův císař
   B) Pyšná princezna
   C) Tři veteráni
9. „Nepotěšil jste mne, ani já vás nepotěším.“
   A) Obecná škola
   B) Marečku, podejte mi pero
   C) Vesničko má středisková
10. „Maminka mi ještě při koupání sundává
bačkůrky.“
   A) Setkání v červenci
   B) S tebou mě baví svět
   C) Jak vytrhnout velrybě stoličku

KVÍZ - hlášky z českých filmů

Toto číslo připravili : Klára Jašková, Eva Bartošová, Martina Filáková,  Jitka
Geyerová, Michaela Procházková - ředitelka DS, ve spolupráci s klienty DS.

Použité materiály: Wikipedie, Pinterest, iDnes, archiv DS.

SUDOKU

Kvíz: 1.B), 2.A), 3.B), 4.B), 5.B), 6.C), 7.B), 8.B), 9.B), 10.B), Doplňovačka:
Radostné léto, Přesmyčky: Kladno, Chomutov, Teplice, Liberec, Svitavy,
Pardubice, Olomouc, Znojmo, Opava Náchod  


