Centrum služeb pro seniory Kyjov a Mistříňanka
zpříjemnily vánoční svátky seniorům
Štědrý den je svátkem otevřených
srdcí, kdy se snažíme rozdávat radost
a dobrou pohodu nejen v kruhu rodinném. Centrum služeb pro seniory
Kyjov, p. o. pořádá během roku pro
seniory několik desítek akcí s vystoupením dechovky, folklórních souborů
a cimbálových muzik různých věkových kategorií. Všichni tito zúčastnění přispívají k radosti seniorů, a za to
jim patří velký dík. Očima vedoucí
úseku obslužné péče a aktivizace
mohu potvrdit, že toto jsou nezapomenutelné zážitky, které přežívají
v domově ještě spoustu dní.

I přes všechny tyto skvělé okamžiky je
něco, co je v životě lidském citlivější a očekávání je o to větší, a to jsou vánoční svátky
a jejich prožívání. Pečující tým se snaží pro
seniory vyzdobit prostory a navodit atmosféru co nejpříjemnější. Všechny pochutiny,
které se podávají o vánočních svátcích, jsou
součástí i stolování v domově, nechybí tradiční recepty. Mnohokrát si klademe otázku,
co ještě udělat víc, čím rozsvítit náladu, jak
připravit, byť drobné překvapení?
Tu nás oslovili v předsvátečním čase zástupci dechové kapely Mistříňanka, zda by
mohli darovat zážitek na Štědrý den, kdy
by přispěli k navození sváteční atmosféry
a udělali radost seniorům, kteří slaví svátky
v Centru. Při myšlence nad tím, že senioři
v našem domově nejsou jediní, kteří netráví
vánoční čas se svými rodinami, zorganizovala paní ředitelka Brančíková akci, která
svátečně zasáhla i uživatele domova Horizont a také obyvatele domu s pečovatelskou
službou na ulici Palackého v Kyjově. Zde
všude zněly na Štědrý den libé tóny koled
a vánočních písní v podání Mistříňanky.
Není těžké cokoli zorganizovat v místě
svého působení, ale rozdělit se o radost

s ostatními a přispět k pohodě a zpříjemnit
chvíle svátečních okamžiků i o kousek dál,
to je podstata vztahu člověka k člověku, a to
nejen v době Vánoc. A věřte tomu nebo
ne, strávit část Štědrého dne v okruhu lidí,
kteří jdou od svých rodin nezištně rozdávat
radost a vidět na druhé straně všechno to
dojetí, radost a rozzářené oči všech obdarovaných, to je ten pravý dar.
Chci velmi poděkovat za to, že „Mistříňanka hraje ze srdce“.

