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Minulý rok přinesl spoustu krásných i smutných okamžiků, které patří k životu. 
Celkově poskytla naše pečovatelská služba péči dvacetipěti klientům, z nichž deset klientů 
zemřelo z důvodu vysokého věku či zdravotních onemocnění. Začal jako každoročně 
návštěvou tříkrálových koledníků, z kterých jsou naši klienti vždy nadšeni. V průběhu roku 
jsme společně s klienty oslavili několik životních jubileí, navštívili akce pořádané učitelským 
sborem a dětmi ze ZŠ a MŠ Korytná. 
  

Jednou takovou akcí byla Korytňanská svatba očima dětí, která byla pořádána ke dni 
matek v kulturním domě v obci a byla vzpomínkou na krojované svatby našich předků. 
Někteří klienti v rámci individuálního plánování projevili zájem se oslav zúčastnit a 
pečovatelky jim byly nápomocny při přípravách a doprovodu. 
  

V letních měsících proběhla na přilehlém dvorku Domu s chráněnými byty výstavba 
zahradního domku pro obyvatele domu s nezbytnými terénními úpravami a výsadbou zeleně. 
Tato akce byla hrazena ze sponzorského daru firmy APEX on-line s nezanedbatelnou pomocí, 
nejen finanční, ale i materiální, Obce Korytná.  
  

Všem, kteří při uskutečnění této akce nějakým způsobem přiložili ruku k dílu pro 
pohodlí a blaho našich klientů patří dík.  
  

Slunečné letní dny brzy vystřídal pestrobarevný podzim a přiblížil se čas vánočních 
svátků a s nimi spojených činností, na které se už spousta klientů těší. Společnými silami 
s pomocí pečovatelek pečou cukroví, připravujeme vánoční výzdobu u nich v bytě, zpíváme 
koledy a děti z MŠ a ZŠ pro nás připraví vždy hezké vánoční pásmo, při kterém mají klienti 
možnost zavzpomínat na své mládí a prožívání vánoc v jejich dětství.  
  

Závěrem bych chtěla poděkovat především svým kolegyním, které tráví v práci 
nejen    vánoce, ale i spoustu víkendů a nocí, bez jejichž vynaloženého úsilí by naše práce 
neměla smysl. Svoji práci berou jako poslání a vykonávají ho s láskou. A výsledek? Úsměv 
na tváři klientů, spokojenost a dobrý pocit. 
  

Děkuji obecnímu úřadu v Korytné, otci Petru Martínkovi za duchovní podporu, všem 
sponzorům, dětem z MŠ A ZŠ za zpestření každodenního života našich klientů a Vám všem, 
kteří alespoň v myšlenkách podporujete naše dílo. 
 


