
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012 
Během celého roku 2012 odešli na věčnost z našeho domova 3 uživatelé, 1 uživatel se 

přestěhoval do jiného zařízení, přivítali jsme 4 nové seniory. Průměrný věk všech našich 

uživatelů byl v loňském roce 82 let, z toho dvě uživatelky oslavily krásné 90. narozeniny. 

Během tohoto roku nastalo i několik personálních změn. Velké poděkování patří dlouholeté 

obětavé vedoucí CHD, paní Marii Strakové, kterou jsem vystřídala právě já. Maruška v našem 

domově pracuje i nadále jako zdravotní sestra. 

Začátek roku jsme zahájili již tradiční návštěvou Tříkrálových koledníčků. V našem děkanátu 

se vykoledovalo celkem 1 197 888Kč. Část těchto peněz se navrátila do naší OCH a byla 

rozdělena mezi potřebné našeho děkanátu. Pro uživatele CHD Slavkov jsme tak mohli 

zakoupit nové kvalitní zdravotní matrace. V průběhu celého roku se snažíme zvelebovat a 

modernizovat vybavení našeho domova.   

Postní dobu má většina našich uživatelů spojenou s častější modlitbou. Naše zařízení 

navštěvuje pravidelně řádová sestra Milada z Uherského Brodu a dobrovolnice paní 

Machálková, které se s našimi uživateli v tomto období více scházejí ke společné modlitbě. 

Velikonoční svátky zahájily jarní období, které je spojené s častější návštěvou našich 

uživatelů venku na dvorečku. Ke zpříjemnění tohoto pobytu jsme se snažili během jara 

dvorek zvelebit osázením květinami a vytvořením bylinkové zahrádky, s čím nám velmi 

vypomohl, v rámci sponzorského daru, pan Šimon Pachl z Hluku. Věnoval nám několik 

bylinek a letniček. Z vypěstovaných léčivek jsme během celého roku ve spolupráci s našimi 

uživateli v rámci aktivizace vařili různé bylinkové sirupy a čaje. 

Ke svátku matek nám přišli již tradičně zazpívat a zatancovat děti z místní mateřské školy, 

za což jim patří rovněž velké poděkování. Díky hezkému počasí se mohlo toto vystoupení 

konat venku na dvorku, kde máme víc místa. Přes počáteční ostych malých dětí bylo toto 

pásmo velmi zdařilé a našim klientům se velmi líbilo. Většině maminkám ukápla i slza dojetí. 

Na svátek svatého Petra a Pavla (patronů našeho CHD) proběhla slavnost, která je spojená 

s hody ve vesnici. Uživatelé ji zahájili společnou modlitbou a následným svátečním obědem. 

Během letních měsíců nás čekalo také jedno velké a velmi milé překvapení. Nečekaně se nám 

objevil ve dveřích Otec Kornek, který se účastnil zahájení provozu a vysvěcení našeho domu. 

Krátce poseděl s našimi uživateli a na závěr jeho návštěvy nám popřál hodně zdaru při 

shánění dobrého sponzora, který by nám pomohl s opravou fasády našeho CHD. Kéž by byly 

jeho přání a prosby vyslyšeny…. 

V rámci aktivizace nám přijel promítnout pastorační asistent z naší Charity pan Vítek Kadlčík 

fotografie vesnic a měst, odkud pochází naši uživatelé. Ti rádi zavzpomínali na staré časy a 

s překvapení pozorovali nynější fotografie z těchto míst. 

Během prázdnin jsme s našimi uživateli chodili na krátké procházky po obci, přijely nám 

zatančit a zazpívat děti z folklórního souboru Hopsáček z vedlejší vesnice Horní Němčí. 

K našemu překvapení vnímali uživatelé také velmi pozitivně focení od profesionální 

fotografky. Fotky se jim velmi líbily a někteří byli rádi, že mají krásný dárek pro své blízké. 

Koncem léta se naši uživatelé poprvé účastnili i každoročně pořádané akce ve vedlejším 

Horním Němčí „Člověče, nezlob se“, kde naše uživatelka, za pomoci malých dobrovolníků, 

získala krásnou zlatou medaili a obrovský dort, na kterém jsme si všichni moc pochutnali. 

S příchodem podzimních plískanic se aktivní život v našem domově částečně zklidnil, 

uživatelé vyhledávali více klidu. Přesto se rádi účastnili jejich velmi oblíbené činnosti 

společného vaření a pečení, ale také malování. 

Vzhledem k vysokému věku a špatnému počasí žádný z našich klientů nemohl navštívit na 

slavnost Dušiček hroby svých blízkých. Aby tuto Památku všech věrných zemřelých mohli 

patřičně a důstojně uctít, sešli se ke společné modlitbě v jídelně. Bylo to velmi dojemné. 



Zpestřit ponuré zimní dny nám přišel harmonikář se třemi zpěvačkami z Hluku, se kterými si 

uživatelé společně zazpívali. V toto odpoledne nás poctil svou návštěvou i Sv. Mikuláš 

s čertem. Tato akce se všem velmi líbila. 

Během adventní doby se naši uživatelé připravovali na Boží narození především společnou 

modlitbou a pečením vánočního cukroví. 

  

V průběhu celého roku se u nás konají pravidelně 1x za měsíc mše svaté sloužené otcem 

Hofírkem a Otcem Stojaspalem, za což jim patří obrovské poděkování. 

Ráda bych poděkovala i naší ošetřující lékařce MUDr. Neugebauerové. 

Jsem velmi vděčná, že se zlepšila spolupráce s obcí Slavkov, panem starostou Mgr. Liborem 

Švardalou, zastupiteli, ale i obecními zaměstnanci. Právě vzájemnou komunikaci a pomoc 

považuji v této oblasti za nepostradatelnou. I jim proto patří upřímné poděkování! 

Na závěr mého bilancování bych chtěla upřímně poděkovat všem jmenovaným i 

nejmenovaným, kteří nám jakoukoliv činností pomáhají ke zdárnému chodu našeho charitního 

domu. 
 


