
 

Dobrý den,  

s odchodem naší babičky Josefy Lazarovové se 

uzavřela jedna kapitola našeho života.  Byla naší 

poslední příbuznou z maminčiny strany. 

Chtěli bychom celému personálu Domova poděkovat za 

vlídnost, péči a vytvoření důstojného prostředí pro 

sklonek jejího života. Jsme rádi, že ho mohla strávit v 

prostředí, které si sama vybrala. 

A děkujeme za trpělivost, protože víme, že někdy byla i náročnou klientkou. 

Přejeme všem zaměstnancům plné zdraví a smysluplnost ve vaší náročné práci. 

S pozdravem rodina Sácká, dne 11.5.2022 

 

Dne 11.3.2022 zemřela ve věku 86 let naše maminka paní Valerie Heczková.  

Od dubna 2019, kdy už nebylo v silách rodiny starat se o nemocnou mamku, byla 

klientkou domova pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka, kterou provozuje Slezská 

Diakonie. 

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem pracovníkům SAREPTY, 

ošetřovatelkám, zdravotním sestrám, sociálním pracovnicím, celému kolektivu 

domova v čele s paní vedoucí Mgr. Halinou Pientokovou DiS. za nadstandartní, 

vysoce profesionální a zároveň hluboce lidský přístup při ošetřování naší maminky. 

Hlavně bychom chtěli vysoce ocenit příjemnou rodinnou atmosféru, jakou zmíněni 

pracovníci vytvářejí svým chováním a přístupem ke svým často těžce nemocným 

klientům. Maminka byla poslední dva roky v těžkém stavu, po prodělané mozkové 

mrtvici nechodila, nemluvila a stravu mohla přijímat pouze mixovanou. Přesto péče 

o takového člověka byla vysoce profesionální, ošetřovatelky měly k mamince vždy 

vlídný úsměv a slova povzbuzení i podpory. Mamka byla vždy čistá, vykoupána, 

upravena a víme, že i spokojena, což projevovala svým úsměvem plným klidu. 

Ještě jednou děkujeme celému kolektivu SAREPTY, bez Vás bychom jako rodina 

nebyli schopni se o maminku postarat, a už vůbec ne tak kvalitně a profesionálně. 

Děkujeme za tuto Vaši práci, která má velký význam a poslání. 

Synové Bronislav, František, Januš a Bohdan s rodinami.  Dne 18. 3. 2022 



 

Dovolte,  

abych Vám za celou rodinu a hlavně za naši maminku Martu Volnou srdečně 

poděkovala za péči, kterou jí a všem klientům Slezské diakonie v Komorní Lhotce 

věnujete. 

Vaší náročné a zodpovědné práce si velice vážíme a do nového roku 2022 Vám 

přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a úspěchů jak v osobním tak profesním životě. 

Se srdečným pozdravem za celou rodinu Marty Volné 

dcery Irena a Renata, dne 28. 12. 2021 

 

Vážená paní vedoucí domova pro seniory, 

otevřeným dopisem a Vaším prostřednictvím chci vyjádřit slova díků sestřičkám a 

personálu Vašeho zařízení, ve kterém pobýval můj tatínek Jan Mikula na sklonku 

života až do konce svých dnů. 

Váš „Domov seniorů“ se stal od srpna 2019 pro mého tatínka skutečným domovem, 

kde našel téměř rodinné zázemí se stálou péčí, kterou jsem mu sama nebyla 

schopna zabezpečit. Při svých návštěvách jsem dostávala od sestřiček, kromě 

informací o tatínkovi, i jakýsi „bonus“ v podobě milého úsměvu a vstřícného 

přístupu. 

Má slova díků nevyváží veškerou péči a starostlivost personálu, ale snad i hezké 

slovo potěší všechny, kteří s mým tatínkem přicházeli do kontaktu a místy museli 

snášet i jeho stařecké vrtochy. Vážím si a oceňuji práci Vašich zaměstnanců, jejich 

profesionalitu, empatii, ohleduplnost, starostlivost a lidský přístup. 

Martina Šimková 

Ve Starém Městě 23. 3. 2021  

 

 

 

 



 

Vážená paní vedoucí, 

v souvislosti s úmrtím našeho tatínka pana Pukowiece Josefa, který nám odešel 21. 

března t. r., Vám chceme poděkovat za péči, kterou jste mu poslední půl roku jeho 

života věnovali, zejména v posledních dvou měsících, kdy se jeho zdravotní stav 

následkem těžké mozkové příhody velmi zhoršil.  

Velmi si vážíme Vaší záslužné práce a služeb, které klientům poskytujete. A navíc 

v dnešní době komplikované epidemií koronaviru. 

Tatínek byl u Vás spokojený, nikdy si na nic neztěžoval. Trpěl jen velmi malým 

kontaktem s námi, jeho nejbližšími, dcerami. Určitě tak, jako všichni Vaši klienti. 

Víme, že to ale nebylo způsobeno Vaší chybou, ale vládními nařízeními a 

opatřeními.  My jsme tatínka navštěvovali v rámci možností, po splnění Vašich 

podmínek či pravidel. 

Ještě jednou děkujeme za trpělivost, kterou jste nám věnovali a někdy i v rámci 

Vašeho osobního volna.  

 

Za rodinu Ivana Maslowská 

 

 

 

 

 


