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Váţení klienti domova, váţení zaměstnanci,
nezadržitelně se blíží konec roku 2010 a jako již několikátý rok po sobě nás spíše než
ohlédnutí za uplynulým rokem zajímá více, co bude v roce následujícím. Všichni víte, že
především volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konaly v květnu tohoto
roku, pořádně rozčeřily hladinu politického dění v naší republice a připravované změny ve
financování sociálních služeb ve spojení se stále probíhající celosvětovou krizí vnášejí
nejistotu a obavy v očekávání roku nadcházejícího.
Zaměstnance domova asi především bude zajímat, jak se bude vyvíjet mzdová politika ve
vztahu k plánovanému snížení celkového objemu mzdových prostředků, které by každé
sociální zařízení mělo obdržet. V této souvislosti mi dovolte, abych se s vámi podělil o názor
šéfredaktora odborného časopisu Sociální služby pana Zdeňka Kašpárka, který byl otištěn
v listopadovém vydání tohoto časopisu.
Pan Kašpárek s nadsázkou a dle mého názoru velice vtipně (bohužel však i pravdivě) hledá
cesty, jak „ušetřit“ v sociálních službách.
Jako první krok pan šéfredaktor navrhuje přidat práci pracovníkům v přímé péči.
V souvislosti se změnou klientely pobytových zařízení, kdy už jsou do domovů přijímáni
v převážné většině pouze klienti s vyšším stupněm příspěvku na péči, není o nárůst množství
práce nouze. Když k tomu připočteme stále vyšší požadavky na čas trávený bující
administrativou či individuálním plánováním a faktickou nemožnost podstatného zvýšení
počtu pracovníků, je jisté, že slabší povahy z řad zaměstnanců tento obor brzy opustí.
Jako druhý krok navrhuje pan Kašpárek chtít po pracovnících vyšší kvalitu práce. Tvrdit, že
při zachování počtu zaměstnanců je možné po nich chtít současně vyšší kvalitu i vyšší
množství odvedené práce je sice hloupost, ale svůj účel to v rámci snahy o snížení mzdových
nákladů zcela určitě splní – odejdou totiž i odolnější pracovníci.
A jako třetí krok navrhuje pan šéfredaktor snížit pracovníkům mzdu, sebrat jim osobní
ohodnocení a nevyplácet odměny. V tuto chvíli se práce v sociálním zařízení stane
zajímavou pouze pro extrémně otrlé dobrodruhy, pro ty, kteří by nikde jinde místo nesehnali,
a pro nadšence, kteří své povolání přijali jako životní poslání a svou práci budou dělat možná
i zadarmo.
Na závěr uvádí pan Kašpárek, že aplikací výše uvedených opatření zcela jistě dosáhneme
snížení stavu zaměstnanců, snížení mzdových nákladů u těch, kteří zůstanou a celkově
ušetříme tolik, že dříve či později jistě obdržíme nějaké ocenění a pochvalu za zefektivnění
provozu sociálního zařízení.
A klienti ???? O ty se přece postará stát. Na ulici je přece nechat ležet nemůžeme.
Ale abychom nebyli jen pesimističtí a jak se říká, nestahovali kalhoty, když brod je ještě
daleko, popasovali jsme se v minulosti s jinými nepříjemnostmi a proto věřím, že najdeme
řešení i v příštím roce.
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Pokud se přece jenom ohlédneme za uplynulým rokem, byla v našem domově provedena
řada prací na vylepšení prostředí, ať se jedná o vymalování některých oddělení, modernizaci
WC a koupelen, výsadbou a údržbou stromů a rostlin v naší krásné zahradě. Bylo
modernizováno i vybavení kuchyně a prádelny zakoupením nové myčky a dvou praček, bylo
rozšířeno i vybavení pracovníků údržby sloužící k odklízení sněhu.
Pro rok 2011 z dosud nám známých akcí plánujeme především přístavbu sušárny na prádlo,
která by měla vyrůst v proluce mezi kotelnou a prádelnou. Realizace této stavby bude
závislá na tom, jak rychle se nám podaří sehnat finanční prostředky a zda nám v tom pomůže
i náš zřizovatel.
Vážení klienti, vážení zaměstnanci,
dovolte mi, abych stejně jako každý rok Vám všem bez rozdílu, Vašim rodinným
příslušníkům, přátelům a známým, popřál do celého roku 2011 hlavně pevné zdraví.
Chtěl bych také na tomto místě vzpomenout na všechny klienty domova, kteří nás v roce
2010 opustili a letošní vánoce s námi již nemohou oslavit. Věřím, že v našich vzpomínkách
stále zůstávají.
Vážení klienti, vážení zaměstnanci,
prožijte svátky vánoční a Nový rok v pohodě, spokojenosti a zdraví, abychom se na začátku
roku 2011 znovu sešli a pustili se do další práce.
Ing. Petr Mazura, ředitel domova
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6. ročník Zámeckého šotka
Dne 25.11.2010 proběhl v Domově pro seniory hl. města Prahy 6. ročník recitační soutěže
Zámecký šotek. Jako vždy se soutěžilo ve dvou kategoriích: kategorie A – převzatá tvorba a
kategorie B – tvorba vlastní. Letos se účastnilo 6 domovů pro seniory. 3 byly z Pardubického
kraje: DPS Heřmanův Městec Zámek, DPS Heřmanův Městec, U Bažantnice 63 a DPS
Penzion Skuteč, a tři z Prahy: DPS Malešice, DPS Krč, DPS Zahradní Město. Celkem se
tedy zúčastnilo 15 recitátorů, v kategorii A 9 soutěžících a v kategorii B 6 soutěžících.
V převzaté tvorbě nás reprezentovala paní Kadaňková Miloslava s básní od E. Krásnohorské
a paní Písařová Anuška, které nám svými vánočními básněmi připomněla, že Štědrý den se
nezadržitelně blíží, v tvorbě vlastní pak paní Hergerová Jaroslava, která zavzpomínala na své
mládí ve službě na zámku a paní Rousková Jaroslava, která nás svým vyprávěním zavedla do
svého dětství a válečného období.

V úvodu nás přivítala ředitelka DPS Heřmanův Městec Zámek pí. Málková Marie a aby
navodila tu správnou atmosféru, zarecitovala báseň od Františka Hrubína. Byla nám
představena odborná porota a seznámili jsme se s průběhem celého dne. Obě kategorie se
zvládli odrecitovat během dopoledne. Všichni soutěžící předvedli skvělé výkony. A protože
zbyla před obědem chvilka času, provedla nás paní ředitelka po domově.
Oběd byl výborný a po něm na nás čekalo další občerstvení a vyhlášení výsledků. Porota to
měla opravdu složité a bylo pro ně těžké vybrat ty nejlepší. Náš Domov se umístil v obou
kategoriích. 2. místo v převzaté tvorbě obsadila paní Kadaňková a ve vlastní tvorbě získala
také 2. místo paní Rousková. Nejen našim klientkám moc gratulujeme a obdivujeme výkony
všech účastníků. Za skvělou organizaci patří velký dík organizátorům z DPS Heřmanův
Městec Zámek.
sociální oddělení a rehabilitace
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Nebojte se koní, bojte se zlých lidí!
To jsou slova bývalého vedoucího heřmanoměsteckého hřebčína, pana Václava Břečky.
Šla jsem ulicí Dr. Gutha Jarkovského (Růžovou) a tiskla jsem se skoro na zeď u hodináře
pana Sobotky, když mě míjel na koni pan Břečka. Zpomalil, seskočil s koně a krásně mi o
koních začal vyprávět. Bylo mi hanba, že jsem se tak bála a vysvětlila mu, že jsem byla
v dětství svědkem, jak se splašili koně na náměstí, běželi přes náměstí až před lékárnu a tam
srazili asi 8 letou holčičku. Měla roztrhaný obličej a podstoupila plastickou operaci. Nás –
děti to strašně vyděsilo, ale nebylo to jistě od koní úmyslné, snad se chtěli děvčátku vyhnout.
Jaký má pan Břečka nádherný vztah ke koním, svědčí jeho nápisy v hřebčíně, zvláště pak
modlitba koně. Na Ódě se před lety umístil na 4. místě na Velké pardubické.
Přišel do našeho ústavu a v kulturní místnosti vyprávěl o koních, donesl velké fotografie a
diapozitivy z Velké pardubické. Všichni jsme měli z jeho vystoupení krásný zážitek.
Když jsem byla malá, koní jsem se nebála. Od fotbalového hřiště až k hřebčínu byly výběhy
koní a tak jsme seděli na ohradě a pozorovali koně s hříbátky. Někteří kluci ohradu podlezli,
nebo přelezli a chtěli si koně pohladit. Dnes tam jsou postavené bytovky, už to je opravdu
dávno, ale bylo to moc krásné.
A když ve svém volnu přijede na zahradu ústavu sestra Jitka Krbcová se svým koněm
Neronem, už jsme všichni venku, abychom koně viděli z blízka a kdo má jablíčko, může sám
Neronovi pochoutku dát a pohladit si ho. Když jsou tady děti návštěv, nebo děti
zaměstnanců, sestra Jitka je proveze po zahradě. A kdo koně neviděl na zahradě, může ho
často vidět na nástěnkách ústavu, kde jsou fotografie pro potěšení nás, klientů.
Tak se koní nebojíme.
J. Rousková

Váţené vedení, milé sestřičky a pracovníci všech provozů našeho DPS,
děkujeme vám za vaši práci a vzornou péči o nás, klienty. Je vidět, že se sešel takový
kolektiv, který docílil tak krásných výsledků v zařazení našeho ústavu v kraji. Vážíme si vaší
práce a spokojeně se nám všem tady žije. Přejeme vám radostné prožití vánočních svátků
v kruhu vašich milých a do nového roku přejeme pevné zdraví a hodně sil k další práci.
Za vaše klienty J. Rousková

Přeji vám všem klientům i zaměstnancům poklidné prožití
vánočních svátků, zdraví, spokojenost a radost po celý příští rok
2011.
Alena Vitvarová
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Váţení přátelé
Až svíčičky na stromečku zazáří
a z dárků radost budete mít,
tu vzpomeňte na ty, co střeží
nás všech klid.
A v novém roce mějte moje přání,
které Vám ráda přeji bez ustání,
spokojenost, štěstí moře,
žádnou starost ani hoře.
Úsměv v líci stále mějte
a z pobytu v domově se radujte.
Hlavně pevné zdravíčko
a Boží požehnání
toť moje dnešní přáníčko,
ať v lásce a porozumění
zde 100 let dožijete.
Přání z upřímného srdce přeje Anuška Písařová
Přeji lásku, něhu,
ať se vám splní každý sen.
Přání posílám na vločce sněhu,
ať krásný je váš Štědrý den.
Hromadu dárků co srdce pohladí,
rodinu, přátele, co nikdy nezradí.
Ke zdraví krůček, ke štěstí krok,
nádherné vánoce i nový rok,
z upřímného srdce přeje Anuška
Posílám Vám přání v ten vánoční čas,
abyste svátky prožili, v očích radost a jas.
Až na stromečku svíčička jasně zazáří,
ať Vám vánoční pohodu už nic nezmaří,
a v novém roce samý klad a zdar,
co by nebylo dobré, tomu všemu zmar.
Stálé zdraví, jasnou mysl, čistá očička,
ať Vám z Vašich očí neukápne ani slzička.
Když přece jen ukápne, tedy jen z radosti,
tak jako kdysi za Vašich časů mladosti.
Vše jen dobré přeje Anuška Písařová
KRÁSNÉ VÁNOCE
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Vánoce (z něm. Weihnachten
svaté noci) jsou v křesťanské
tradici oslavou narození Ježíše
Krista. Spolu s Velikonocemi a
Letnicemi patří k
nejvýznamnějším křesťanským
svátkům. Slaví se od 25. prosince
do první neděle po 6. lednu. Již ve
3. století někteří křesťanští
teologové uvádějí 25. prosinec
jako datum Kristova narození,
oslava tohoto narození je
dosvědčena poprvé v Římě kolem
roku 336. Všeobecně se Vánoce v
církvi slaví od 7. století.
V Česku je však za vrchol Vánoc považován Štědrý den, 24. prosinec, coby předvečer
samotné slavnosti, do Vánoc je někdy zahrnována i doba adventní, která Vánocům
předchází. K Vánocům se pojí nejrůznější
tradice, k nimž se řadí vánoční stromek,
jesličky (betlém), vánoční dárky, které nosí
Ježíšek, či vánoční cukroví; některé z těchto
tradic pocházejí již z předkřesťanských dob a
souvisí s oslavou slunovratu, který na tyto dny
též připadá. V současné době se však původní,
náboženský význam Vánoc vytrácí a Vánoce
se považují i za jeden z nejvýznamnějších
občanských svátků.
1. leden je první den roku podle
gregoriánského kalendáře i juliánského
kalendáře. Do konce roku zbývá 364 dní (365
v přestupném roce). Dnem 1. ledna počínal se
rok podle kalendáře zavedeného Juliem
Caesarem v Římě (45 př. n. l.) Považovat 1.
leden za počátek roku se udrželo až do
pozdního středověku, a to navzdory odporu
římskokatolické církve. Pak byl tento zvyk na
krátký čas potlačen, ale již na sklonku
středověku se znova objevuje a od počátku 17.
století se začal všeobecně prosazovat. V Čechách se stal 1. leden počátkem roku nejprve v
pražské kanceláři arcibiskupské (od roku 1366) a teprve od 1. poloviny 16. století se prosadil
obecněji.
Dnes je 1. leden počátkem roku pro větší část obyvatel Země, ale pro mnohé tomu tak není
(Čína, islámské země atd.) Také před příchodem křesťanství některé „pohanské“ národy
začínaly nový rok např. 1. listopadu.
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Přidáme několik novoročních pranostik:




















Připadne-li Nový rok na pondělí, prorokuje se krutá zima, vlhké jaro, povodně a těžké
nemoci.
Připadne-li na úterý, bude zima ještě krutější, ale zato úrodný rok.
Připadne-li na středu, lze očekávat příznivý rok, mnoho vína, ale žádný med.
Připadne-li na čtvrtek, předpovídá se mírná zima, větrné jaro, parné léto, krásný
podzimek, mnoho ovoce a hojnost obilí.
Připadne-li na pátek, nutno se obávat očních nemocí, také lidé budou hojně mříti, a
dokonce hrozí i válka.
Připadne-li na sobotu, bývá málo obilí, málo větrů, mnoho ovoce, ale také mnoho
zimnic.
Připadne-li na neděli, lze očekávat mírnou zimu, úrodné jaro a větrné léto.
Hospodář si první leden pamatuje, ten mu na budoucí rok ukazuje.
Novoroční noc jasná a klidná, bude povětrnost pro úrodu vlídná.
Novoroční noc světlá a tichá bez deště a větru znamená dobrý rok.
Novoroční noci vítr od východu pro dobytek mor, vítr od západu králům smrt, od
poledne mor lidem, od půlnoci neúrodu přinášel.
Jsou-li červánky v novoroční den, přinesou jistě samou slotu jen.
Na Nový rok ráno nebe rudé – nepohoda, svízel velká bude.
Na Nový rok zrána jasné lesky, prorokují v létě časté blesky.
Je-li Nový rok hezky, budou pěkné žně.
Svítí-li na Nový rok, co by forman pár koní okšíroval a zapřáhl, bude sedlák pohodlně
klidit.
Jestli na Nový rok třeba jen tolik slunka zasvítí, co by vozka bičem mrsknul, bude
srpen jasný.
Na Nový rok déšť – o velikonocích sníh.
Na Nový rok o slepičí krok.

Tři králové je lidovým označením pro
mudrce, kteří podle novozákonních
evangelií navštívili krátce po narození Ježíše
v Betlémě a přinesli mu zlato, kadidlo a
myrhu. Bible však vůbec neříká, kolik jich
bylo, i jména Kašpar, Melichar a Baltazar
jim byla přisouzena až na základě
středověké legendy. V západní liturgické
tradici je svátek Tří králů ztotožněn se
slavností Zjevení Páně a církev jej na
Západě i Východě slaví 6. ledna.
Tento svátek je svou podstatou totožný se
slavností Narození Páně, je dvanáctým dnem
Vánoc a fakticky jím Vánoce vrcholí a končí. Svátek Tří králů upomíná na okamžik, kdy se
Kristus zjevuje nejen izraelskému národu, ale všem; dává se rozpoznat jako král všech.
Zbyněk Jiroušek
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Jmenuji se Jaroslava Hergerová, pocházím z Hrochova Týnce, ale od 9. listopadu 2009 je
mým novým domovem domov pro seniory v Heřmanově Městci. Bude tomu rok, kdy s
obavami a i trochu se strachem jsem se sem přistěhovala. Jsem ubytovaná na oddělení L0.
Tímto chci poděkovat všem sestřičkám i všem ostatním zaměstnancům za ochotné, laskavé a
milé jednání. Jsou mezi námi i klienti, kteří se nemohou o sebe sami postarat a sestřičky se o
ně vždy postarají s ochotou, úsměvem a i pochválí, tím nás potěší a tím nám dávají další
chuť do života a psychicky nám to pomáhá, což je velmi důležité.
Díky patří také sestřičkám na rehabilitaci a cvičení, kde se sestřičky snaží obětavě pomoci a
mají radost i z malého úspěchu. Mně to moc pomohlo. Sama si vlezu a vylezu z vany, a
taktéž i z postele a na toaletu, což jsem dříve nemohla udělat. A vůbec se tu cítím spokojená
a šťastná, i když jezdím na invalidním vozíčku. Sestřičky také vyjíždějí ven na zahradu
s klienty, co sami nemohou chodit a já si sama jezdím až do večera na svém vozíčku.
Nesmím zapomenout na naše paní uklízečky. Na jejich bezvadný pořádek a hlavně na úsměv
a laskavé slovo.
Také chválím kuchyň, kde nám dobře vaří, jídla střídají a přejí nám pěkné porce. Někomu se
to i nelíbí, ale kdo by se v našem věku denně staral, co připravit k jídlu na oběd a i k večeři?
Sestřičky nám s přáním dobré chuti jídlo donesou, jak se říká, až pod nos.
Také patří poděkování do prádelny, kde nám rychle, čistě a voňavě vyperou, krásně vyželí a
složí prádlo, které nám sestřičky dovezou až do pokoje ke skříni a na požádání složí i do
skříně.
Nezapomeňme také poděkovat pánům údržbářům, kteří nám ochotně a rychle spraví a
upraví, co potřebujeme. Já děkuji panu Pavlovi, který mi upravuje pokojíček tak, abych se
mohla s vozíčkem po pokoji lépe pohybovat.
Občas zaslechnu: „To je krásná chodba a těch různých květin. Malé, velké i exotické. Co to
musí dát práce, zalévání a péče.“ To se diví návštěvy, které k nám jezdí na návštěvu za
svými klienty. Ano, to dá práci. A o to o vše se stará a s láskou pečuje naše paní Zemková.
Přála bych jí, aby se jednou dočkala na svých banánovnících aspoň jednoho banánu.
Několikrát do roka k nám zavítají ze zdejší mateřské školky a základní školy děti, aby nás
potěšily svými básničkami, písničkami a tanečky. Také tu občas proběhnou profesionální i
amatérská vystoupení.
Každý týden nám sestřička čte z knížky, kterou si sami vybereme. Máme rádi spisovatelku
Vlastu Javořickou, protože její romány nám připomínají naše mládí.
Rádi chodíme i do naší kapličky, kde se jednou týdně konají mše pro katolíky, evangelíky a
Husitskou církev.
Také děkuji ženám na vrátnici při ochotě a laskavosti mi pomoci, když potřebuji něco
obstarat a hlavně při mém invalidním vozíku.
Také švadlence, která sedí celý den u šicího stroje a opraví a spraví, co potřebuji.
Jsem ráda, že jsem tady a vzkazuji všem budoucím klientům, aby k nám nastupovali bez
obav.
Jaroslava Hergerová
klientka odd. L 0
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Navštívil nás Mikuláš, anděl a čert………
Tak jako každý rok náš domov navštívily na začátku prosince „nadpřirozené bytosti“,
a to Mikuláš, anděl a čert. Jejich první kroky směřovaly nejprve za těmi nejmenšími
„pozemskými lidmi“, do mateřské školky. Všechny děti byly pečlivě připravené a za
doprovodu svých učitelek řekly vždy nejméně tři básničky. V jejich očích se zračil velký
respekt a jen u pár výjimek se dokonce jiskřil i strach. Ty děti, které byly po celý rok hodné,
se bát nemusely, a tak pro ně návštěva pohádkových bytostí byla krásným neuvěřitelným
zážitkem. Pro ty děti, které během roku zlobily, tato návštěva nebyla tak příjemnou
zkušeností. Čert, jak už to u čertů bývá, zlobivější děti trošku postrašil a pohrozil jim. Avšak
proto, že se zlobivé děti přiznaly či si alespoň byly vědomé svých prohřešků, anděl
s Mikulášem se jich zastali a nebylo potřeba nikoho odnést do „pekla“. Všechny děti byly
tedy obdarovány dobrotami, neboť si je opravdu zasloužily.
Poté jejich cesta vedla do Domova pro seniory v Heřmanově Městci, kde navštívili
všechna oddělení a zastavili se u každého pokoje. Většina klientů byla velmi potěšena a
obdivovala módní vkus každého z oné trojice „nadpřirozených bytostí“. Zde se ale
nerozdávaly dobroty, ale dárečkem bylo vřelé slovo a vzájemné setkání.
Doufám, že se všichni klienti našeho domova těší i na další návštěvu příští rok a za
všechny anděly, Mikuláše a za všechny pozemšťany si přeji, aby ani příští rok neměli čerti
žádnou práci. Kéž by to byla pravda!
Iveta Mařanová
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V minulém čísle
našeho časopisu jsme
slibovali, že se
pokusíme o pletení
košíčků z novinového
papíru. Nyní se
chceme pochlubit, jak
nám to jde od ruky.
Paní instruktorka přišla
a ukázala nám
pracovní postup a
odešla. Vše zůstalo na
nás. Sehnali jsme
noviny na výrobu
ruliček. Zjistili jsme,
že nejlepší ruličky se dělají ze Zlatých stránek.
S motáním ruliček nám pomáhali i naši klienti. A došlo na nejhorší, museli jsme
začít plést tolik slibované košíky. Na prvním pletení se nás sešlo celkem dost.
Zpočátku jsme motali i nohama, ale zakrátko se začalo dařit. Postupně jsme
vychytávali chyby v pracovním postupu a začaly se rýsovat naše první výrobky.
Zakoupili jsme speciální barvy na papír a hotové košíky a květináče barvíme a
lakujeme.
Sortiment našich
výrobků se pomalu
rozšiřuje, takže už
dokážeme uplést
košík, obal na
květináče, vázu,
misky, dózy a
některé si troufly i
na koš na prádlo.
Upletené košíky
můžete vidět na
našem oddělení.

Sestry oddělení D3 a D4
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Tak nám opět nastal předvánoční čas. Pozvolna jsme společně s klienty začali s vánoční
výzdobou na odděleních. K vánočním přípravám také patří pečení cukroví. Pekli jsme
v „Šikulkách“ linecké a vanilkové rohlíčky, za hojné účasti klientů z obou oddělení.
Nezanedbatelnou zásluhu měl i pan Hála, který byl vyslán na nákup ingrediencí potřebných
k pečení vánočního cukroví. Zdobení stromečků, po počátečních peripetiích se světélky,
nakonec dopadlo dobře a jsou velmi pěkné. Pro letošek jsme zvolili slaměné ozdoby, které
jsou velmi jemné a navozují pocit návratu ke starým časům a tradicím v dnešní velmi
moderní době. Bohužel se nám do tohoto času, který by měl být spíš klidný a pohodový,
vetřela rekonstrukce sesterny, a tudíž jsme se museli přestěhovat na kulturní místnost.
Dostalo se nám ale ujištění, že do svátků bude vše hotovo.
Vážení klienti a spolupracovníci, chtěli bychom vám k nadcházejícím svátkům a do nového
roku popřát především hodně zdraví a spokojenosti, ale také vzájemné porozumění a úctu.
Krásné Vánoce přeje kolektiv pracovnic oddělení L0 a B1.
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Tak jako každý rok se v době vánoční zamýšlíme nad rokem uplynulým a přejeme si do
roku následujícího, tak i letos si budeme přát, aby klienti využívali naše rehabilitační zařízení
a navštěvovali skupinové cvičení jako dosud a odcházeli od nás spokojeni,
I nadále nám bude k dispozici dílna, kde si můžete zkrátit dlouhou chvíli při kávě. Nemusí se
vždy uplatnit vaše šikovné ruce a bohaté zkušenosti. Rádi vám pomohou sestřičky,
studentky, které k nám chodí na praxi. Stejně tak můžete využít i posezení na oddělení D3,
kde vám každou středu předčítá paní Čáslavská – dcera pí. Štulínové.

Přejeme vám hezké Vánoce, klid a pohodu. Do nového roku hodně zdraví a těšíme se
na vaši návštěvu.
Kolektiv relaxačního centra
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Předvánoční čas
22.10. se na odd. L 1 konala v kulturní místnosti kavárna, kde jsme si s klienty povídali u
kávy a zákusku. 25.11. se za náš domov zúčastnila paní Kadaňková recitační soutěže
s názvem „ZÁMECKÝ ŠOTEK“ a umístila se na 2. místě. Všichni jsme jí gratulovali a měli
jsme z toho velkou radost. Požádali jsme pana Hubače, aby jí diplom zarámoval a mohla si
ho pověsit na pokoji.
Od začátku prosince jsme na našem odd. společně s klienty začali dělat vánoční výzdobu.
V kulturní místnosti u kávy a poslechu vánočních koled klienti s personálem lepili vánoční
řetěz z barevného papíru, který je zavěšen na veliké nástěnce na chodbě oddělení. Další
kulturní akcí, která zaujala, bylo vystoupení pana Kubce s názvem „KDE SE VZALY
VÁNOCE“. Z našeho odd. se zúčastnili jedné scénky programu pan Šťastný a paní
Picpauerová.
17.12. si sociální pracovnice pro naše klienty připravily vánoční posezení, kde jsme si
všichni připomněli vánoční tradice.
Do nového roku 2011 přejeme všem klientům i zaměstnancům domova mnoho zdraví a
štěstí.
Odd. L1
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Práce na úseku údržby je v našem domově rozmanitá. Nejedná se totiž jen o údržbářské
práce, na jaké jsou zvyklí třeba údržbáři v nemocnicích, kde jen vyměňují prasklé žárovky a
kličky u oken a dveří. U nás, kromě odstraňování běžných závad provádíme další práce, na
které máme dobré technické vybavení. Děláme běžné elektrikářské práce, truhlářské práce
včetně výroby nábytku, instalatérské práce, zámečnické práce, umíme svářet obloukem i
autogenem, drobné zednické práce a staráme se o celou naši velkou a rozlehlou zahradu. Teď
v prosinci nás, jako všechny potrápila sněhová nadílka. Aby byla připravená parkoviště pro
zaměstnance i před vrátnicí, museli jsme několikrát přijít do práce ráno po čtvrté hodině a
několikrát i ve večerních hodinách. Naštěstí máme sněhovou frézu a k oběma traktorům
sněhové radlice.
Přejeme všem klientům i zaměstnancům krásné vánoce a mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti
i v příštím roce.
Kolektiv údržby
Na samém konci domova pro seniory je prádelna. Každý den se tam snaží malý kolektiv dát
do pořádku vše co sestřičky přivezou a přispět tak k chodu našeho domova. Denně vypereme
asi 400 kg prádla. Jsme na to dobře vybavené – 7 velkých praček, 4 sušičky, mandl a žehlící
lis. Letos bylo pořízeno i zařízení na změkčování vody, čímž by se měly snížit náklady na
praní. Práce je tu nekonečná, sotva vyprané prádlo připravíme na odvoz klientům, již je tu
další špinavé. Tak to jde každý den dokola. Za celý rok by toho prádla byl pořádný stoh (asi
tak pět dvacetitunových kamionů – pozn. redakce).
Do našeho kolektivu patří také švadlena. Ráda vyhoví všem, kteří potřebují opravit, zkrátit
nebo označit prádlo číslem.
Ani teď na konci roku tady nebudeme zahálet a budeme se snažit, aby bylo dostatek
vypraného prádla.
Všem klientům i spoluzaměstnancům přejeme hezké svátky a hodně zdraví v roce 2011.
Kolektiv prádelny
Blíží se k nám konec roku a nejkrásnější svátky – vánoce. Je to čas, kdy si připomínáme
mnoho tradic. My zaměstnanci kuchyně se také těšíme a předháníme se, kdo upeče lepší
cukroví. Letošní rok se oproti loňskému výrazně zlepšil. Největší přínos vidíme
v modernizaci celého našeho domova pro seniory včetně kuchyně. Změnily se i jídelníčky,
které jsou pestré a je v nich i hodně zeleniny. Těší nás, že na stravovacích komisích slyšíme
od zaměstnanců i klientů z 90% slova chvály a jen zřídka se něco nepovede. Naše kuchyně
se bude snažit uspokojovat nároky klientů v i příštím roce. Celý kolektiv kuchyně přeje
klientům a všem zaměstnancům klidné a radostné prožití vánočních svátků a hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti v novém roce 2011.
Kolektiv kuchyně Dps
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Z provozu
Provozní úsek se snaží po celý rok realizovat akce směřující k modernizaci našeho domova a
zlepšení prostředí jak pro klienty, tak pro zaměstnance. Během uplynulého období se událo
a ještě do konce roku budeme realizovat:
Ještě před první sněhovou nadílkou jsme vysadili podle plánu poslední tři okrasné
listnaté stromy – červený dub, srdčitou lípu a převislý jilm
Bohužel došlo k rozkopání krásného záhonu před vrátnicí, protože Telekomunikace
musely vyměnit poškozený telefonní kabel k naší ústředně od chodníku pod stojanem
na kola, záhonem a pod nájezdem rampy až ke zdi budovy. Hned po položení kabelu
napadl sníh, takže náš kolektiv údržby již nestačil dát záhon do původního stavu a
budeme muset vyčkat do jara.
Během celého období od září proběhly v našem domově inventury majetku. Jako
předseda hlavní inventarizační komise musím konstatovat, že tak hladce jako letos
ještě neprobíhaly od roku 2004, co zde pracuji i v této funkci. Tímto děkuji za dobrou
spolupráci a dodržování termínů všem dílčím inventarizačním komisím na odděleních,
provozním úseku i úseku administrativy.
Na oddělení B1 je objednáno a do konce roku bude dodáno 21 nových nočních stolků
s výklopnou jídelní deskou.
Na oddělení D3 je objednáno a také do konce roku bude dodáno 7 nových
elektrických polohovacích lůžek a již zde nezůstane ani jedna pevná nepolohovací
postel.
Na oddělení L0 se do vánoc zmodernizuje inspekční pokoj – vymalování, nový
nábytek na míru.
Nakonec k 31.12.2010 bude ukončen projekt Veřejná místa přístupu k internetu a
v této místnosti naproti vrátnici bude zřízena místnost pro návštěvy klientů. Začátkem
ledna zde vyměníme podlahovou krytinu, místnost vybavíme novým nábytkem
kavárenského typu (kulaté stolky, židle), dáme sem nějaké nádobí a varnou konvici ,
aby si zde návštěvy s našimi klienty mohly posedět u kávy nebo čaje. Ponecháme zde
v rohu jeden počítač s připojením na internet, který však nebude sloužit pro širokou
veřejnost, ale pouze pro naše klienty a jejich návštěvy.
Zbyněk Jiroušek
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Vánoční besídky
Letošní rok jsme se v předvánočním čase rozhodli pro naše klienty uspořádat vánoční
besídky. Nešlo jen o zpívání a poslech koled, ale chtěli jsme vám také připomenout historii
Vánoc, vánoční symboliku a vánoční tradice. Někteří klienti také přispěli, přečetli nám svá
díla a zarecitovali básně. Zavzpomínali jsme, jak probíhali vánoční svátky a Štědrý den
v našich rodinách a některé tradice jsem si i vyzkoušeli. Rozkrojili jsme si jablíčka, ve
kterých byly jen samé hvězdičky a pustili jsme si lodičky. Při poslechu koled si pak každý
z nás zavzpomínal na své rodiny.

Klidné prožití svátků vánočních, hodně štěstí a zdraví v novém roce všem
klientům i spolupracovníkům přeje
Sociální oddělení
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Co vše jsme zaţili!
Přinášíme vám malý přehled kulturních akcí, které proběhly od října do prosince 2010.
V sobotu 2.10.2010 k nám zavítal se svým představením divadelní soubor Kvítek.

6.10.2010 nás navštívil Mgr. Kreibut a seznámil nás se životem Boženy Němcové a jejím
dílem Babička. Také s sebou přivezl několik výtisků Babičky, které jsme si mohli
prohlédnout.

27.10.2010 proběhla na kulturní místnosti burza ošacení. Klienti i zaměstnanci si mohli
nakoupit oblečení za velmi příznivé ceny.
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27.10.2010 u nás vystoupil pan Vlasák se svou skupinou REGE s pořadem „Cestujeme za
písničkou“. S písničkou jsme tak procestovali skoro všechny světadíly a zanotovali si jejich
nejznámější melodie.

20

Již tradičně nás před Vánoci 9.12.2010 navštívil pan Kubec se svou kolegyní a v programu
„Kde se vzali Vánoce“ nás seznámili s historií Vánoc. Do programu byli opět zapojeni
klienti i zaměstnanci našeho domova.

Ani letos na nás nezapomněl pěvecký sbor „Vlastislav“ z Heřmanova Městce
a dne 18.12.2010 nás přišel potěšit svými písněmi.
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Narozeniny budou slavit
paní Kramaříková Jaroslava
paní Malinská Marie
paní Soudková Miloslava
paní Kinclová Boţena
paní Pěkná Dagmar
pan Bureš Josef
paní Čablová Jarmila
paní Kudláčková Boţena
paní Jeţková Marie
paní Víšková Marie
paní Kotašková Milada
pan Drtina Jan
paní Vernerová Milada

1.1.1927
2.1.1924
2.1.1928
9.1.1921
10.1.1932
15.1.1929
16.1.1926
17.1.1935
19.1.1922
21.1.1925
25.1.1923
29.1.1931
31.1.1922

paní Kubizňáková Blaţena
paní Švadlenková Blaţena
paní Půlpánová Boţena
paní Trojanová Radislava
paní Škarková Růţena
pan Jelínek Ladislav
paní Jičínská Hana
pan Synek Jan
paní Houfková Růţena
paní Rousková Jaroslava
paní Málková Růţena
paní Kohoutková Alena
paní Kadaňková Miloslava
paní Kašková Milada
paní Müllerová Helena
pan Houfek Jaroslav

2.2.1915
2.2.1917
2.2.1921
2.2.1935
12.2.1927
13.2.1928
13.2.1938
13.2.1942
14.2.1925
19.2.1933
20.2.1922
22.2.1940
23.2.1922
25.2.1928
27.2.1925
28.2.1926

paní Forštová Anna
paní Inderková Marie
paní Šrajnová Stanislava
pan Vích Miloslav
paní Nováková Hana
paní Vojtěchová Růţena

6.3.1930
7.3.1916
12.3.1935
18.3.1939
27.3.1931
31.3.1917

Blahopřejeme !
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Vítáme nové obyvatele, kteří nastoupili do našeho domova v období
podzimu
paní Houfková Růţena
paní Škarková Růţena
paní Bílová Františka
pan Turyna Václav
paní Prausová Anna
paní Kotašková Milada

1.10.2010
4.10.2010
4.10.2010
5.10.2010
11.10.2010
21.10.2010

Pan Neugebauer Miroslav
paní Andrlová Hedvika

5.11.2010
11.11.2010

paní Slavíková Marie
paní Soudková Miloslava
paní Baťová Jarmila
pan Baťa Vlastimil
paní Ţďárská Hana
pan Ţďárský Stanislav

2.12.2010
8.12.2010
15.12.2010
15.12.2010
20.12.2010
20.12.2010

A přejeme příjemný pobyt
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V uplynulém čtvrtletí nás navţdy opustili

pan Macela Miroslav
paní Feniková Boţena
paní Kňavová Marie
paní Machačová Marie
paní Volfová Marie

20.9.2010
25.9.2010
27.9.2010
27.9.2010
29.9.2010

Pan Štulík Jaromír

26.10.2010

pan Ryšavý Vladimír
paní Fialová Jiřina
pan Svoboda Zdeněk

25.11.2010
29.11.2010
30.11.2010

pan Pereksta Zdeněk
paní Brandýská Jaroslava
pan Blaţek Jiří
paní Machačová Marie
paní Šindelářová Libuše

1.12.2010
2.12.2010
8.12.2010
13.12.2010
17.12.2010

Čest jejich památce !
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