Vážení klienti, dámy a pánové, milí zaměstnanci,
ani jsme se nenadáli a máme tady konec roku.
Musím říci, že ten letošní byl opravdu plodný. V domově proběhlo tolik krásných akcí, o
kterých jsme si dlouho povídali. Velkým překvapením pak i pro mne byly „Domovské
dožínky“, kdy zaměstnanci připravili úžasný průvod a program, za což jim patří velký dík.
Velkou radost mi přináší nové nápady, s nimiž přicházíte, ať již Vy, klienti, či my,
zaměstnanci. Mohli jsme náš domov dovybavit krásným krbem ve vstupu a útulným
posezením, které jsme zde vytvořili a jež je také hojně využíváno. Dokoupili jsme různé
kompenzační a terapeutické pomůcky, které Vám denně usnadňují život. Snažíme se Vám
zpříjemnit pobyt v našem domově, jak je to jen možné. Velmi si také vážím podpory našeho
zřizovatele, kterým je město Hlučín, a tímto bych mu ráda poděkovala.
Do nového roku přeji hodně zdraví nejen Vám, klientům, ale také všem zaměstnancům a
našim blízkým. Přejme si navzájem lásku, pohodu, díky níž budeme mnohem spokojenější.
Radujme se z malých věcí, které nám život přináší, z úspěchu druhých, splňujme si navzájem
malá přání.
S úctou a láskou
Marcela Mikulová, ředitelka

Copak se u nás v domově dělo, kdo nás
navštívil, kde jsme byli a co jsme společně
prožívali?
Milí uživatelé,
máme tady mrazivé, zimní dny a s nimi i nové vydání zpravodaje. A co
Vás v něm čeká? Jako obvykle akce, které se u nás konaly od srpna až
do začátku měsíce prosince. Dále Vás čekají pozvánky na další akce
v měsíci prosinci, na kterých Vás rádi uvidíme…
Příjemné počteníčko.

V měsíci srpnu nás v Domově navštívil starosta našeho města Hlučína,
Pavel Paschek.
Pan starosta si pro nás připravil spoustu fotek Hlučína. Ukázal nám,
jak se Hlučín postupně měnil, jak jsme ho znali a jak vypadá teď…
Také nám prozradil, co nového město Hlučín chystá.

V letním srpnovém počasí jsme se mohli na modré terase osvěžit
zmrzlinovým pohárkem a meruňkami, kterým nás pohostila paní

místostarostka Blanka Kotrlová. Během osvěžování s pohárkem jsme
si povídali o událostech a akcích v Hlučíně, které se konaly, nebo se
připravují. Povídání nám zpestřila také naše uživatelka paní Anna
Vitásková, která vzpomínala na zajímavé zážitky ze svých pracovních
cest, kdy pracovala jako delegátka a tlumočnice. Dozvěděli jsme se
také zajímavosti, co všechno taková delegátka musela zvládat a s kým
se na svých cestách potkala.

V měsíci září jsme se mohli pobavit na Dožínkách. Zaměstnanci
Domova si pro nás připravili vystoupení a výborné pohoštění. Na
tuto akci byli pozváni taky uživatelé Domova Bílá Opava a uživatelé
Domova Slunovrat z Ostravy - Přívozu. Pozdravit nás také přišel pan
starosta Pavel Paschek s paní místostarostkou Blankou Kotrlovou.
Vystoupení se neslo v duchu filmu Slunce seno, kdy naší zaměstnanci
přišli v průvodu za zahradním traktůrkem, který byl ozdobený obilím
a vlčím mákem. Ten řídil náš „domovský starosta“ údržbář Milan.
V průvodu šly zaměstnankyně oblečené v zástěrách a měly s sebou
nezbytné pracovní doplňky, jako jsou hrábě, vidle, lopaty a jiné… Po
průvodu následovala malá scénka s farářem Otíkem a Cecilkou,
doprovázená i úvodní písní z filmu Slunce seno. Děvčata si připravila
krásný taneček, jenž nás všechny pobavil, u tance jsme si mohli
povšimnout i krásných krojů, které měly na sobě.
Po malé kulturní vložce si naše terapeutky připravily soutěže, v nichž
jsme se utkali s pozvanými Domovy.

Zasoutěžit jsme si mohli v kategoriích jako je škrabaní brambor na
čas, házení brambor do pytle, luštění tajenky a šití pytle. Do soutěží
byli zapojeni aktivizační pracovníci, kteří museli s plným hrnkem
mléka v časovém limitu obejít danou trasu a mléko nevylít. Těchto
soutěží se zúčastnili i uživatelé, kteří nesoutěžili, ale podporovali
soutěžící, jež dali do klání všechno a úkoly zvládali levou zadní. První
cenu si odnesli uživatelé z Domova Bílé Opavy, druhé místo obsadili
uživatelé ze Slunovratu a třetí místo obsadil náš Domov….

Atmosféru nám zpříjemnila kapela Klasik, která nám hrála známé
písně, na něž jsme si zatancovali a někteří z nás si i zazpívali. Jako
pohoštění byly připraveny koláče a slané pečivo z listového těsta. Na
večeři jsme si dali vynikající guláš. Pivo teklo proudem, vše se zkrátka
vydařilo.
Děkujeme zaměstnancům domova, kteří doprovázeli naše seniory, a
to ve svém volném čase.
Velký dík patří dobrovolníkům (zaměstnancům) České spořitelny,
pomáhali nám nejen s organizací akce, ale i s jejím průběhem a na
konci uklidili celou zahradu.

V říjnu k nám přijely děti ze ZŠ Darkovičky, které si pro nás připravily
vystoupení o kocourkovi. Děti se inspirovaly knihou od Josefa Koláře

s názvem „Kocourek Modroočko“. Žáci základní školy se převlékli do
kostýmu za kocoury a myšky a hráli nám představení o Modroočkovi.

V podzimním pochmurném počasí jsme se sešli v našem novém
koutku, kde jsme se zahřáli punčem i ohněm z nového krbu. Povídali
jsme si o country zpěvácích, písních, zvyklostech stylu Country a
poslouchali hudbu Michala Tučného a Věry Martinové.
Jako překvapení nám přišla zahrát na harmoniku naše bývalá
pracovnice „ Ŗaduška“. Za jejího doprovodu jsme si zazpívali nejen
country písně, ale taky spoustu známých i neznámých lidových písní
…

V listopadu jsme mohli u nás přivítat hudebníky z umělecké
agentury. Dva muzikanti nám v únavném a deštivém počasí

zpříjemnili středeční dopoledne. Za doprovodu kytary a harmoniky
nám zpívali lidové písně, které známe, a spousta našich uživatelů
domova se k nim přidala a nakonec jsme zpívali všichni.

Po celý druhý půlrok, jsme pořádali videokavárničky. Ty se konaly
v červené jídelně, vždy 15. den v měsíci, po obědě.
Promítaly se filmy známé, ale i nové. České komedie režisérky Marie
Poledňákové Líbáš jako bůh, nebo Líbáš jako ďábel měly obrovský
úspěch.

V měsících lednu a únoru se můžete těšit na české pohádky od
režiséra Jiřího Strachy, Anděl Páně 1 a Anděl Páně 2.

Jedno prosincové středeční dopoledne nám za doprovodu hudebních
nástrojů děti zazpívaly Vánoční koledy, a tím nám do našeho domova
navodily pravou vánoční atmosféru.
Také nám zahrály sólo na flétnu, kytaru a na klávesy, slyšeli jsme
mnoho vánočních melodií a básní, které nám děti přednesly.

5. 12. 2018 jsme u nás v Domově přivítali vzácnou návštěvu Mikuláše, anděla a čerta.

Tato svatá trojice postupně navštívila každý pokoj v našem domově a
přinesla úsměv, potěšení, ale také i trošku strachu do našich duší…

Klienti domova dostávali nadílku od Mikuláše, anděla i čerta… Ten
opět letos odešel smutný s prázdným pytlem, jelikož tady v Domově
máme samé hodné lidi .

7. prosince jsme v Domově slavnostně rozsvítili vánoční strom.
Rozsvícení se zúčastnil starosta Hlučína pan Pavel Paschek a paní
místostarostka Petra Řezáčová.

Atmosféru nám umocnil, tak jako každým rokem, úžasným zpěvem
Chrámový sbor z Kozmic.

Pouštěli jsme vánoční koledy, pochutnali jsme si na vánočním punči
s výbornou vánočkou. Mohli jsme si prohlédnout krásnou vánoční
výstavku ručních prací z dílen našeho domova. Tento úžasný den se
opět vydařil a vykouzlil nám úsměv na tváři.

Na tvorbě zpravodaje se podíleli uživatelé Domova, sociální pracovnice
p. Monika Vicenecová, DiS., a volnočasová pracovnice p. Barbora Čablová.
Veškeré fotografie zachycující uživatele, jejich jména, vč. zveřejňování jejich
tvorby, jsou zveřejnována výhradně s jejich verbálním souhlasem.

