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Váţení klienti, váţení zaměstnanci domova,
pokud si vzpomínáte na můj poněkud pesimistický pohled na nadcházející rok 2011, který jsem nastínil ke konci roku 2010 v prosincovém vydání „Našeho domova“, nyní bych
chtěl uvést, ţe se nacházíme zhruba v polovině příprav na změny v sociálních sluţbách, které
zřejmě daleko předčí i ty nejčernější představy z konce minulého roku. Vláda připravuje
změnu zákona o sociálních sluţbách, která se dotkne nás všech – jak poskytovatelů, tak uţivatelů sociálních sluţeb. Vzhledem ke sloţitosti celého procesu se však neví, jestli se tyto
změny začnou uplatňovat jiţ od 1.1.2012 nebo aţ od 1.1.2013. Protoţe se však většinou jedná o změny, které zasáhnou ekonomickou část celého procesu, a protoţe všichni víme o míře
„naplněnosti“ státní pokladny, bohuţel věřím tomu, ţe vláda udělá všechno moţné i nemoţné, aby se změny začaly uplatňovat od počátku roku 2012.
Co všechno tyto změny mohou přinést, pociťujeme jiţ v tomto roce, neboť do dnešního dne,
kdy píšu tyto řádky, není vyjasněno pokrytí financování našeho domova pro rok 2011. A to
nám všichni kompetentní slibují, ţe rok 2012 bude ještě daleko horší. Ač si to mnozí z nás
nechtějí připustit, všichni víme, co asi tento vývoj můţe přinést: pro Vás – klienty našeho
domova – zvýšení úhrady za pobyt, pro zaměstnance – v lepším případě „pouze“ sníţení platů, v horším případě i sníţení celkového počtu pracovníků. Je otázkou, kam aţ toto všechno
můţe vést. Bez peněz a bez kvalitních pracovníků se prostě dobrá sluţba poskytovat nedá.
Věřte mi, ţe se mi tento článek nepíše s lehkým srdcem, ale zároveň Vás chci všechny ubezpečit, ţe společně s ostatními kolegy udělám všechno pro to, aby se dopad výše uvedených
změn projevil v našem domově v co „nejlidštější“ míře a aby byl pro nás všechny co nejméně bolestný.
Všem Vám přeji, abyste prázdninové měsíce proţili v klidu a v pohodě. Přání zaměstnancům
- dovolenou si uţijte ve zdraví a naberte hodně sil do závěru roku. Budeme to všichni potřebovat.

červen 2011

Ing. Petr Mazura
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Vysvěcení Kaple sv. Kříže v našem domově
Dne 23. května se v našem domově konalo vysvěcení kaple, které bylo pro mnoho věřících,
ale i pro ty, kteří mají vztah k historii heřmanoměstecka či k historii obecně, vzácným dnem.
Začátek této významné události byl naplánován na čtvrtou hodinu odpolední. S menším
zpoţděním byla plánovaná akce zahájena podle stanoveného harmonogramu. Před čtvrtou
hodinou se kolem kapličky shromaţďovalo stále více a více návštěvníků. Mezi nimi byli naši
klienti, ředitel našeho domova, někteří jeho bývalí a současní pracovníci, heřmanoměstečtí
občané, novináři a představitelé města včetně starosty Ing. Aleše Jiroutka a místostarostky
Ing. Zdeňky Sedláčkové. Nesmíme opomenout ani ty, kteří se umělecky zaslouţili o současnou podobu „naší“ kapličky. Nechyběli samozřejmě ani faráři místních křesťanských církví,
kteří jednotlivě pronesli při této příleţitosti kázání. Dohromady se této události tedy zúčastnilo orientačně padesát lidí.
Poté, co s drobným zpoţděním přišel páter Josef Smola z Církve římskokatolické, mohlo být
slavnostní poţehnání kapličky zahájeno. Úvodní slovo pronesl starosta města, jenţ ve své
řeči ocenil svým poděkováním práci všech umělců, kteří se podíleli na úpravě kapličky. Byli
jimi akademický sochař Oldřich Tlustoš, umělecký řezbář Jiří Šimek, akademický malíř
František Zálabský a především vzpomenul i na zesnulého pana Josefa Horáka v souvislosti
s financováním těchto úprav. Poděkoval i panu Vítovi Bartoníčkovi st., který se o ni dlouhá
léta staral a zaslouţil se i o její záchranu za doby totality, kdy jeho přičiněním slouţila jako

knihovna. Nakonec popřál k narozeninám manţelce pana Horáka, Emě Horákové, které zesnulý muţ zvelebení této kaple věnoval. Poté, co pronesli řeč i samotní umělci, započalo kázání farářky Aleny Tučkové za Církev československou husitskou, pak faráře Jana Plecháčka
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za Církev českobratrskou evangelickou a nakonec římskokatolického pátera Josefa Smoly,
který i kapličku na závěr vysvětil.
Ač tento slavnostní okamţik byl poţehnáním boţího díla, byl i pro spoustu lidí zároveň
okamţikem oslavy díla lidského. Kaţdý historický skvost vytvořený člověkem v sobě nese i
kousek něčeho boţského a nezměřitelného, co má pro lidstvo nevyčíslitelnou hodnotu. Pokud někdo bude chtít shlédnout toto dílo, můţe. Kaplička je otevřená kaţdý den neomezeně.
A navíc kaţdý pátek od 15:00h se zde konají mše pro římské katolíky a v úterý od 14:00h se
tu vedou bohosluţby Církve československé husitské nebo českobratrské církve evangelické.
Srdečně Vás zveme!
sociální oddělení

V příloze novin Chrudimska Leknín ze dne 24. května jsme se dočetli, ţe z vybydlených
prostor se podařilo znovu vytvořit důstojné místo pro bohosluţby či modlitbu v našem domově pro seniory. Bývalí i současní zaměstnanci a obyvatelé našeho DPS nechápou, jak se
mohla naše kaplička nazvat vybydleným prostorem? Důstojné místo stále kaple měla, aţ na
to nešťastné období v 80. letech.
Slouţila jako součást Mariánské nemocnice, kterou dala v roce 1894 vybudovat hraběnka
paní Marie Kinská. Pozvala sem řádové sestry řádu sv. Františka a pana Dr. Češpíra, který
měl vedle kapličky ordinaci (dnes tato místnost slouţí klientům jako dvoulůţkový pokoj).
Kronika paní hraběnky se všemi podpisy zúčastněných je z této doby uschována v domově a
píše se v ní o prvním vysvěcení kapličky.
Řeholnice řádu sv. Františka pracovaly v nemocnici, později v roce 1940 v místním chorobinci a od roku 1954 slouţily jako zdravotnice ve zřízeném Domově důchodců. Pracovaly
zde od počátku aţ do odchodu v srpnu 1980, kdy byly generální představenou povolány do
Opavy, kde mají svůj dům pro 200 řeholnic, nemocných v důchodu. Zde bydlely ve vile na
zahradě ústavu č.p. 591. Mnoho řádových sester bylo pochováno v hrobce na místním hřbitově, později byly všechny jejich ostatky převezeny do Opavy.
O kapličku se staraly řádové sestry, nejdříve o tu původní, později si ze svých prostředků
daly od uměleckého řezbáře zhotovit kříţovou cestu, kterou si také odvezly do Opavy. Mše
v kapli se konaly pro římsko-katolické občany, řeholnice, známé a věřící z Heřmanova
Městce.
V osmdesátých letech byla na příkaz kaple zrušena, ale ústav se postaral o to, aby slouţila
aspoň jako knihovna pro tehdejší obyvatele. Kníţky půjčovala paní Bergová, jeţ ţila
v domově společně se svým manţelem. V kapličce se také konaly výstavy ručních prací tehdejších obyvatel, aţ do roku 1990, podle pamětníka pana Víta Bartoníčka st., který zde ţil od
svého raného dětství.
Dnes je pan Bartoníček 75letý důchodce a pracoval zde jako velice pracovitý údrţbář.
O kapličku sv. Kříţe u hlavní silnice se staral také celá léta.
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Vzpomínáme na řádové sestry, které zde pracovaly aţ do srpna 1980. Spoluzaměstnanci
a obyvatelé se s nimi loučili a všichni si váţili jejich práce na všech úsecích. Jako zdravotnice pracovaly i v kuchyni, na zahradě, v prádelně, ve skladech, a pomáhaly nám s úklidem
prostor po přístavbě ústavu a jeho dokončení v roce 1977 (oddělení L0, L1, L2).
Mezi odcházejícími řeholnicemi byla sestra Blanda, která se starala o květinovou výzdobu
nejen kapličky, ale také o květiny a různé textilní přikrývky, dečky apod. v chrámu sv. Bartoloměje na náměstí. Později starost o kapličku převzala paní Františka Chládková. Nejdříve
zde roky pracovala a později zde ţila jako klientka aţ do smrti. Jako devadesátiletá vyměňovala svíčky, nosila květiny do kaple od věřících a návštěv.
Dnes se o kapličku starají zaměstnanci a péče o květiny se ujala klientka paní Milada Zemková.
V současné době slouţí kaplička všem církvím. Konají se tu mše v pátek pro římské katolíky, v úterý pro evangelíky nebo pro církev československou – husitskou. Návštěvnost je
vţdy slušná, chodí sem i příbuzní klientů a známí z Heřmanova Městce, je dobře, ţe slouţí
ke spokojenosti všech. Na přání pana Dr. Horáka, který naší kapličce věnoval spoustu uměleckých děl, došlo k nové úpravě kaple.
Článek v Leknínu v nás vzbudil vzpomínky na ty, kteří tu ţili před námi, nebo pracovali
s námi a jiţ mezi námi nejsou. Jim také patří naše vzpomínky. Velikým a moţná uţ jediným
pamětníkem je opět pan Vít Bartoníček, kterému vděčíme za jeho vzpomínky. Jistě by mohl
vyprávět víc, neţ my. Za ty roky tu strávené zde odvedl kus poctivé práce i s panem Josefem
Janatou, panem Františkem Bláhou, kteří uměli snad všechna potřebná řemesla.
My, pamětníci se radujeme, ţe i vchod u kapličky doznal změnu – je jako ten původní. Letos
23. května za velké účasti byla kaplička znovu vysvěcena a bude slouţit dále a jiţ bez přerušení k ekumenickým bohosluţbám. Jsme rádi, ţe se zachovala.
Jaroslava Rousková
bývala zaměstnankyně
nyní klientka DPS

VĚDOMOSTNÍ KVÍZ (správné odpovědi na stránce 18)
1) Jak se jmenuje nejvyšší hora ČR?
2) Která herečka neopakovatelně ztvárnila roli HEDUŠ ve třech filmech o rodině Homolkových?
3) Kolik piva je jeden máz?
4) Jak se říká ševcovské stoličce?
5) Doplňte české přísloví: STARÉHO PSA…….
6) Jaký tvar má dopravní značka ZÁKAZ STÁNÍ?
7) Které roční období najdeme v textu české hymny?
8) Kdo napsal knihu „BABIČKA“?
9) Která ZOO je u nás nejstarší?
10) Ve kterém sportu vynikala Martina Navrátilová a Ivan Lendl?
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Májové koulení
Dne 26.5.2011 se uskutečnil jiţ 8. ročník „Májového koulení“ v Domově pro seniory
v Zámku. Z našeho Domova se hry v pétanque zúčastnila dvě druţstva. Druţstvo Koroptvičky reprezentovali p. Baťa, p. Spálenská a p. Kolář (ve svých úctyhodných 92 letech). Druţstvo Baţanti bylo ve sloţení p. Hála, p. Fuksa a p. Marvanová. Jako doprovod a zároveň i
fandové se sportovního klání účastnila rehabilitační sestřička Jana Radilová a sociální pracovnice Petra Linhartová.
Po úvodním nástupu a představení 13-ti druţstev, rozhodčích, sponzorů, zopakování pravidel a losování závodní dráhy, které byly čtyři, byl zahájen turnaj. V prvním kole jsme soutěţili se dvěmi protihráčskými druţstvy, v nichţ Baţanti i Koroptvičky zvítězili. Po prvním
kole následovala přestávka na oběd a poté nás čekalo milé překvapení, totiţ umístění v první
čtyřce a hra o medailové pozice. Hrála navzájem proti sobě druţstva Koroptvičky, Baţanti,
Medvědi I a Medvědi II, kteří pocházeli taktéţ z jednoho domova.

Letošní ročník se tedy vydařil ze všech stran. Nejenţe nám přálo celý den krásné počasí, ale
ani úspěch nás neminul. Z celkového počtu 13-ti druţstev, z nichţ některá přijela aţ z Prahy,
náš domov obsadil dvě medailové pozice - Koroptvičky druhé a Baţanti třetí místo. První
místo putovalo do Prahy s oddílem Medvědi I.
Vyhlášení výsledků se konalo na nádvoří zámku, kde nás čekalo lákavé občerstvení. Předávání četných cen, diplomů a medailí se ujala paní Málková, ředitelka Domova pro seniory
hl. města Prahy. Poté následovala zábava. Klienti pořadatelského domova si pro nás připravi6

li představení „Jeníček a Mařenka“, ve vlastním, zábavném podání a k poslechu zahrála ţivá
hudba.
Zcela vyčerpaní jsme se po čtvrté hodině odpolední vraceli domů, oţehnuti letním sluncem a
s pocitem vítězství.

Ještě jednou všem našim vítězům GRATULUJEME !!!
Neplánované sportovky.
Z „Májového koulení“ pořádaném v Domově pro seniory na zámku, si přinesla naše druţstva
nejen medaile,ale i pěkné ceny. Zahradní mikádo a soupravu na házení krouţků.
V pátek 3.6. po obědě bylo krásné a teplé počasí a v naší zahradě se sešlo hodně klientů, aby
si uţili jarního sluníčka. Sestřičky z rehabilitace přinesly vyhrané ceny a chtěly vyzkoušet,
jak se tyto hry hrají.
Postupně se přidávali klienti i sestřičky ze všech oddělení a najednou se házelo na body a
zapisovalo. Krouţky se házely na dvě kola, jiná skupina zkoušela zahradní mikádo. Zjistili
jsme, ţe to není ţádná legrace, aby se vám tyčky mikáda nepohnuly.
A bylo tu neplánované sportovní odpoledne, kde se zapojilo hodně klientů i pracovníků
z různých oddělení. Nejvíce jsme se pobavili u hry s padákem, které se zúčastnili i klienti na
vozíčku.
Odpoledne vlastně vzniklo neočekávaně a bylo zábavné a veselé.
Sestřičky z odd. D3 a D4
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Tak jsme všichni rádi, ţe dlouhé zimní dny skončily a my můţeme vyráţet ven. Rádi chodíme do naší krásné zahrady a přilehlé Baţantnice. Jiţ jsme stihli podniknout pár malých výletů.
Jako první jsme navštívili výstavu prací ţáků výtvarného oboru ZUŠ Heřmanův Městec
„STROMY“ v městské galerii Ţidovského dvojdomku. Také nám zároveň umoţnili prohlédnutí Synagogy i s výkladem, coţ jsme uvítali, protoţe mnozí z nás tam ještě nebyli.
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Další akcí byla 17.5.2011 návštěva místního hřebčína. Koupili jsme koníkům cukr a po obědě vyrazili. Tam nás jiţ čekala p. Tereza Machová, která nás provedla a poskytla podrobný
výklad z historie hřebčína. Pak jsme si prohlédli stáje a pohladili koně. Bylo to hezké odpoledne.
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A 10.6.2011 jsme vyrazili do zámeckého parku podívat se na pávy. Obdivovali jsme jejich
krásně zbarvené peří. A následně jsme se přemístili do místní restaurace „U Dymáků“, kde
jsme si poseděli venku u zmrzliny a kávy. Akorát kornoutek nám moc nešel ukousat. Zastavil se u nás i majitel p. Dymák a zavzpomínal na dřívější naše klienty, kteří restauraci navštěvovali.

Kolektiv L1
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Výlet do Duban
Dne 16.6.2011 se uskutečnil výlet do zahradnictví v Dubanech. Účastnilo se ho 9 klientů.
Někteří se chtěli pouze pokochat krásnými výpěstky a milovnice květin si zakoupily kytičku
pro radost nebo zkrášlení svého pokoje. Všichni jsme obdivovali kvetoucí krásu a rozmanitost barev. Nebylo ani moţné odjet s prázdnou, protoţe bylo opravdu z čeho vybírat.

Linhartová Petra
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Z provozu
Během jara započaly stavební práce na přístavbě sušárny prádla mezi kotelnou a prádelnou.
Dnes se dá hovořit o dokončovacích pracích a brzy bude nová sušárna předána do pouţívání,
coţ ulehčí hlavně v nadcházejícím podzimním období práci našim pradlenám. Jak probíhala
stavba ukazuje následující malá obrazová reportáţ.
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Na jaře nám nádherně rozkvetla zahrada,
nejvíc mě zaujaly
květy, které nevydrţí
příliš dlouho a to pivoňka dřevitá. Posuďte sami. Také
jsem jak Japonec čekal, kdy rozkvete Sakura.

Také se přihodila nečekaná havárie odpadního potrubí v zahradě před spojovací chodbou,
kde bylo nutné vyměnit cca 30m potrubí. Moţná jste si všimli bagru a jiné techniky. Ovšem
místní firma pana Blaţka byla tak rychlá, ţe ráno začali a odpoledne skončili i s takovou
úpravou terénu, ţe stačilo našim lidem zahrnutý výkop lehce pohrabat a osít travním semenem.
Poslední větší akcí
byla oprava osmibokého altánu
v zahradě, kde hrozilo, ţe nám těţká
střecha, nesená soustavou dřevěných
trámků 10 x 10 cm,
při větším větru
spadne. Výsledek je
myslím lepší, neţ
jsme čekali. Altán
nyní stojí na čtyřech
masivních ozdobných betonových
sloupech a vnitřní
uspořádání bude
takové, ţe lavičky
budou mobilní a bude je moţno rozmístit tak, aby na sebe lidi viděli a jejich počet se bude
moci regulovat podle druhu akce, která bude v altánu a kolem něho právě probíhat.
Zbyněk Jiroušek
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Co vše jsme zažili! (Kulturní akce, které proběhly od března do června 2011.)
V sobotu 19.3.2011 nás poprvé přijeli navštívit ţáci Základní umělecké školy z Pardubic,
kteří tvoří Pardubický kytarový orchestr (PAKO). Zazněly skladby od klasických i moderních kytarových skladatelů.

„Máte rádi Hašlerky?“ S tímto hudebním pořadem k nám přijel 1.4.2011 pan Karel Šedivý.
V jeho podání jsme vyslechli slavné písně Karla Hašlera a mnoho klientů si s panem Šedivým zazpívalo.
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Dne 2.4.2011 do našeho domova zavítala Koťata – dětská taneční skupina.

Tradiční opékání buřtů na Čarodějnice letos proběhlo 29.4.2011. Posezení u ohně nám zpříjemnil hudebním vystoupením pan Vávra se svou rodinou. Zahráli a zazpívali mnoho známých písní a klienti se k nim se zpěvem rádi přidali.
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Dne 6.5.2011 si pro nás připravily ke Dni matek vystoupení děti z MŠ Jiráskova. Zazpívaly
nám, zarecitovaly básně, zatančily a také zahrály na flétničky. Na památku si pak naši klienti
odnesli papírové tulipány, ze kterých měli velkou radost.
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Hudební seskupení Na zkoušku u soustruhu v čele s panem Jirouškem k nám zavítalo
14.5.2011 s písněmi ve stylu tramp a country.

Dne 19.5.2011 u nás vystoupil pan Kubec se svou kolegyní. Připravili si pro nás hudební
pásmo „Ta naše písnička česká“. Zazněly lidové i umělé písně z Čech, Moravy i ze Slovenska.
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Přednáška o Podkarpatské Rusi v podání p. Tejkla Josefa proběhla 2.6.2011 v kulturní místnosti.

Správné odpovědi na vědomostní kvíz ze strany 5
1) Sněţka
2) Helena Růţičková
3) 1 litr
4) verpánek
5) ….novým kouskům nenaučíš.
6) kruh
7) jaro (v sadě skví se jara květ…)
8) Boţena Němcová
9) ZOO Liberec, zaloţena 1919
10) tenis
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Narozeniny budou slavit:
paní Vašáková Anna
paní Černá Miluška
pan Blažek Miroslav
paní Jozífová Libuše
paní Drobílková Jiřina
paní Maděrová Anna
paní Písařová Anna
paní Víšková Marie

1.7.1941
7.7.1924
14.7.1929
14.7.1922
15.7.1928
23.7.1922
25.7.1924
30.7.1916

pan Korbel Rastislav
pan Oliva Josef
paní Prausová Anna
paní Horáková Miroslava
pan Kolář Ladislav
paní Miřejovská Marie
paní Sýkorová Marie
paní Hvolková Růžena
paní HergerováJjaroslava
pan Řezníček František
pan Baťa Vlastimil

1.8.1923
3.8.1925
11.8.1941
13.8.1926
14.8.1919
19.8.1929
19.8.1927
22.8.1934
26.8.1924
28.8.1945
30.8.1930

pan Roztočil Josef
pan Kincl Karel
paní Kadaníková Božena
paní Říhová Marie
paní Adámková Helena
paní Bílová Františka
paní Výborná Zdeňka
paní Švandová Miluška
paní Urbánková Marie
paní Zímová Blanka

2.9.1931
6.9.1919
9.9.1919
11.9.1930
15.9.1932
18.9.1919
18.9.1943
19.9.1940
20.9.1923
27.9.1941

Přejeme všechno nejlepší !
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Do našeho domova nastoupili noví obyvatelé
pan Vobořil Bohumil
paní Stejskalová Jaroslava
paní Bíbusová Jana
pan Janeček Vladimír
pan Zitta Václav
paní Křičenská Marie

1.4.2011
4.4.2011
5.4.2011
7.4.2011
14.4.2011
29.4.2011

paní Švandová Miluška
paní Chlumská Marie
paní Říhová Marie
pan Šulc Josef

4.5.2011
19.5.2011
19.5.2011
23.5.2011

paní Vojáčková Marie
pan Linhart Rudolf
paní Ceralová Emilie
paní Entrichová Anna
paní Šípová Jaroslava
paní Puchýřová Anna

1.6.2011
6.6.2011
14.6.2011
14.6.2011
17.6.2011
17.6.2011

Přejeme příjemný pobyt !
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S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustili
paní Ležáková Marta
pan Čapek Miroslav
paní Pekárková Alžběta
paní Černá Terezie
pan Kraus Ladislav
paní Kubištová Jiřina
paní Kudláčková Božena

2.4.2011
6.4.2011
15.4.2011
24.4.2011
25.4.2011
26.4.2011
26.4.2011

pan Šťastný Eduard
paní Krušinová Milada
paní Nováková Miloslava
paní Paulusová Jitka
pan Flusek Josef

6.5.2011
7.5.2011
8.5.2011
20.5.2011
24.5.2011

paní Plašilová Božena
paní Čepová Vincencia
paní Nováková Miloslava
paní Lamberská Vlasta
paní Pořízová Miluše
paní Skalová Bohuslava

1.6.2011
4.6.2011
6.6.2011
7.6.2011
7.6.2011
7.6.2011

Čest jejich památce !
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