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Slovo na úvod
Uplynul již více než měsíc od vzniku požáru na naší budově zámku. Postupně se likvidují
škody, které požár napáchal. Hned druhý den po požáru nastoupili pracovníci firmy Vertikál
Chrudim a započali s úklidem požářiště a opravou střechy. Práce probíhají za dohledu
statika p. Ing. Dubského. Jsou konzultovány s pracovníkem Městského úřadu Chrudim odbor památkové péče
Ing. Kudláčkem.
Hned druhý den firma p.
Hrstky
z Chrudimi
zajistila
provizorní
připojení internetu do
počítačové sítě, firma
ETS
Chrudim
nám
provedla
provizorní
připojení
elektrického
proudu
do
všech
zasažených míst, firma Koreček Heřmanův Městec nám provizorně zprovoznila rozvody
vody, firma TELELARM Kutná Hora začala s opravou elektrické požární signalizace, firma
MIBAG Praha započala s prováděním sanačních prací formou instalace vysoušečů mokrého
zdiva. Veškeré práce probíhají mimo obytné části našeho domova, takže nenarušují náš
běžný provoz. Oprava střechy my měla být dokončena do poloviny listopadu a vyžádá si
částku 4.200 tis. Kč. Dále budou následovat opravy prohořelých stropních konstrukcí, které
jsou odhadovány na 1.400 tis. Kč. Opravy rozvodů vody a topení včetně izolací jsou
rozpočtovány na 480 tis. Kč, výměna ústředny a poškozených čidel elektrické požární
signalizace je stanovena
na 220 tis. Kč. Je
předpoklad, že škody se
mohou vyšplhat až na
částku 7 milionů korun.
Věřím, že se všichni
společně
těšíme
na
okamžik,
až
budou
veškeré práce zdárně
ukončeny a až se opět
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zprovozní hodiny na zámecké věži, a symbolicky vrátí do našeho domova zaběhnutý řád.
Marie Málková
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Informace z Domova
Máme za sebou úspěšnou Inspekci kvality sociálních služeb na službě
domov pro seniory
Přístup poskytovatelů sociálních služeb ke kvalitě poskytovaných služeb se zásadně
pozměňoval posledních několik let. Nejinak tomu bylo i v našem domově pro seniory. Byly
chvíle, kdy jsme měli více sil i možností se věnovat kvalitě našich služeb a byly také chvíle,
kdy jsme neměli ani pomyšlení na nějaké další požadavky, či zvyšování kvality. To je přeci
normální, běžná věc. Ale troufnu si říci, že jsme nikdy nezůstali moc v pozadí a jak se říká,
tak jsme úplně neusnuli na vavřínech.
Standardy kvality sociálních služeb jsou pro nás všechny největším nástrojem pro definování
kvality sociálních služeb. Standardy jsou dobrou pomůckou pro nás poskytovatele, jak
upravovat svou praxi směrem k uživatelům. A také jsou nástrojem kontroly pro inspekci,
která kontroluje naplňování požadavků vyhlášky k zákonu o sociálních službách z roku 2006.
V této době se začalo měnit mnoho v poskytování sociální služby. Poskytovatelům byla
uložena zákonná povinnost dodržování tzv. standardů kvality. Standardy by měly zaručovat
určitou úroveň kvality poskytovaných služeb. Naplňování standardů kvality je hodnoceno
inspektory kvality sociálních služeb, kteří v souladu s jejich metodickým pokynem stanovují
procento naplňování – bodovým ohodnocením příslušných kritérií. Standardy lze rozdělit na
tři skupiny – procedurální, personální a provozní. Celkem máme standardů 15.
I náš domov pro seniory výše zmíněná inspekce kvality dostihla. Dnes, po jejím zdárném
ukončení se nám vše hodnotí pozitivně a s radostí z dobře odvedené práce. Ale vždy tomu
tak nebylo. Mnoho let jsme věnovali společné tvorbě pracovních postupů a všemožných
pravidel, která zjednodušeně popisují provádění všech činností v našem domově. Mnoho
času jsme věnovali aktualizaci a doplňování těchto pravidel, seznamování se s jejich
obsahem a vysvětlování smyslu naší práce všem zaměstnancům i seniorům. Toto úsilí jsme
byli nuceni zvýšit v letních měsících, kdy jsme se dozvěděli, že k nám přijede Inspekce,
kterou provedl Úřad práce České republiky – krajská pobočka pro hlavní město Prahu. Tato
Inspekce byla zahájena 27. srpna a ukončena 29. srpna 2014. Předcházela jí revize všech 15
standardů, do které byli zapojeni všichni zaměstnanci sociálně ošetřovatelského úseku.
Týden před očekávanou inspekcí jsme museli odeslat všechna pravidla a dokumenty a poté
jsme již očekávali inspekční tým. Inspekční tým se skládal ze 4 žen, které nám ihned po
příjezdu oznámily, že Inspekce byla nařízena z důvodu opakovaných stížností na naši službu.
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Díky důsledné a dlouholeté přípravě všech podkladů a výborné znalosti všech dotazovaných
zaměstnanců, kteří při inspekci prokázali jak znalost pravidel, tak orientaci v praxi a
v individuálních plánech, jsme po třech dnech ukončili inspekci s úspěšným výsledkem.
Inspekční tým sepisoval obsáhlou zprávu a dnes z ní již můžeme vyčíst, že jsme prošli jak
hodnocenými povinnostmi poskytovatele, tak 10 vybranými standardy kvality. A to u všech
kritérií na maximální počet bodů. V závěru inspekční zprávy se dočteme, že nebyly zjištěny
žádné nedostatky a tudíž nejsou uložena žádná opatření k nápravě.
Při odjezdu nám inspektorky mimo mnoha pochval ohledně tzv. dobré praxe sdělily i svou
prvotní obavu z provádění inspekce v našem domově. Bály se prý zámeckého prostředí,
které se velmi těžko přizpůsobuje poskytování sociální služby. U nás nakonec velmi ocenily
přizpůsobení prostor seniorům, aniž by byl znehodnocen historický ráz. Inspektorky byly
samy potěšeny výsledkem a zejména tím, že neshledaly jediný soulad naší dobré praxe se
zmiňovanými stížnostmi na naši službu.
Jsem velmi ráda, že náš domov pro seniory dokázal naplnit svůj veřejný závazek a
prokázal, že umí zajistit zákonem požadovaná kritéria pro udržení podmínek ochrany práv
a lidské důstojnosti svých uživatelů.
Práce na kvalitě v našem domově je nekončícím procesem, který je založený na týmové
práci především zaměstnanců, ale také uživatelů a jejich rodinných příslušníků, auditorů,
supervizorů a lektorů, kteří nám v mnoha chvílích ukázali správný směr a po několik let
nás vzdělávali. I když cesta k získání plného počtu bodů při inspekci byla velmi náročná, šli
jsme a půjdeme po ní dále
s vědomím, že vede k dobře
odvedené
práci
a
spokojenému
uživateli.
Všem
spolupracovníkům
veliký dík za vaši práci!
Klára Čížková
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Náš Domov se stal vyhlašovatelem soutěže Zlaté listy. Jak jsme vás již informovali, je to
celorepubliková soutěž o nej…časopis roku 2013. 8.10.2014 proběhlo slavností vyhlášení
výsledků a předání cen v Rytířském sále našeho Domova.

Výsledky soutěže
1.ročník celorepublikové soutěže

Do soutěže se přihlásilo celkem 31 časopisů. Časopis vyhlašovatele soutěže v průběhu
soutěže odstoupil. Ve skupině A (do šesti výtisků za rok) se účastnilo 18 časopisů, ve skupině
B (nad šest výtisků za rok) 12 časopisů. Do užšího kola postoupilo ze skupiny A 6 časopisů,
ze skupiny B 4 časopisy.
Výsledky ve skupině A
1.
2.
3.
4.
5.
6.

místo – soutěžící Domov seniorů Drachtinka – časopis Drachtinka- 404 bodů
místo – Domov pro seniory U Bažantnice – Náš domov- 396 bodů
místo – Sociální zařízení města Bílovce – Střípky z Domova – 385 bodů
místo – Domov Odry - A tak tu žijeme… - 354 bodů
místo – Centrum soc. služeb města Letovice – Náš domov – 350 bodů
místo – Centrum soc. služeb Prostějov- Čtyřlístek pro štěstí – 343 bodů

Výsledky ve skupině B
1.
2.
3.
4.

místo – soutěžící Domov pro seniory Chodov – časopis Chodováček – 370 bodů
místo - Domov Barbora Kutná Hora – Novinky z Barbory – 362 bodů
místo – DS Náměšť nad Oslavou – Nový domov – 349 bodů
místo – Domov pro seniory Sokolnice- Zámecký
zpravodaj – 312 bodů

Titulní strana časopisu - Domov pro seniory Chodov –
Chodováček
Cena poroty - Domov pro seniory Okružní, Brno – Okružník
Hlavní cena Zlaté listy roku 2013 - Domov seniorů Drachtinka
– časopis Drachtinka- 404 bodů
Vítězům gratulujeme!
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Informace z ošetřovatelského a
zdravotního úseku
Stanice A
1.9.2014 náš Domov v brzkých ranních hodinách v půdních prostorách zachvátil oheň.
Podle šetření způsobený elektroinstalací. Mezi ošetřovatelským personálem, který měl
službu právě v tuto noc, byla paní Vlasta Růžičková. Ve vzpomínkách se jí tato noc velice
nepříjemně vrací, s odstupem času domýšlí i co všechno se mohlo ještě stát. O svoje
nemilé zážitky se s vámi chce podělit v následujícím příspěvku.
Kalendář ukazoval poslední den týdne a zároveň poslední den měsíce srpna. Pro děti
znamenal datum 31. srpna konec prázdnin. Tohoto dne v 19:00 hodin nastupuji na noční
službu. Na šatně se potkávám s kolegyní Petrou, která má noční službu na stanici B.
Prohodíme pár přátelských slov a jdeme každá řešit povinnosti na úsek, který máme
svěřený. Později na obchůzky chodíme spolu, pomáháme jedna druhé u lůžek našich ležících
uživatelů. Spolupracujeme i s kolegyní, která má noční službu na stanici C.
Před třetí hodinou ranní nás upozorní požární hlásič na možnost nebezpečí požáru na pokoji
č. 71 na podkroví. Jdeme ihned na kontrolu tohoto pokoje, kde neshledáváme žádnou
závadu. Po malé chvilce obě zjistíme, že kouř do pokoje vniká zvenčí otevřeným oknem.
Seběhneme na nádvoří, kde se k nám přidává kolegyně Vendula, sloužící na stanici C.
Společně hledáme i před budovou zámku příčinu kouře, který nabývá na intenzitě. Z komína
zámecké budovy v blízkosti věže uniká hustý dým. Voláme Hasičský záchranný sbor.
Vyčkávám před budovou příjezdu hasičů, kolegyně zatím procházejí oddělení, zda nehrozí
nikomu přímé nebezpečí. Situace se zhoršuje každou minutou. Po příjezdu Hasičského
záchranného sboru okamžitě odvádíme uživatele z části podkroví nejvíce ohrožené požárem
do bezpečí. Výtah se nesmí používat. Naštěstí kouř a dým neohrožuje tyto prostory, dá se
zde dobře dýchat. Ostatní část podkroví dle příkazu hasičů zatím nemáme evakuovat.
V prvním patře pod ohniskem požáru odvážíme společně s hasiči ležící uživatele s lůžky na
chodbu, aby je neohrožoval podmáčený strop. Z chodby je odvážíme na druhou stranu
budovy nejdále od ohniska požáru. Pomáháme uživatelům, kteří chodí pomocí chodítek,
odvážíme na vozíčcích. Je třeba i uklidňovat ostatní uživatele, že vše je již pod kontrolou
Hasičského záchranného sboru. Na pomoc přijíždějí i ostatní zaměstnanci. Odvádíme do
bezpečí i uživatele z ostatních částí podkroví. Když pomáhám paní ze schodů, zazvoní mi
služební telefon. Jeden z hasičů ochotně nabízí pomoc. Další snáší v náručí paní, která by
s velkými obtížemi scházela schody.
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Chtěly bychom velmi poděkovat všem zaměstnancům, že po obdržení zprávy o této
mimořádné situaci okamžitě přijeli a pomáhali, kde se dalo. S nimi přišla i jistota, že i kdyby
nastala daleko tíživější situace, zvládli bychom společně všechny uživatele dopravit včas do
bezpečí.
Vlasta Růžičková

Stanice B
Hasičský požární sbor
při požáru našeho zámku 1.9.2014 se
k
nám
sjelo
několik
sborů
profesionálních
i
dobrovolných
hasičů, kterým patří naše poděkování.
O hasičích jste tedy v poslední době
slyšeli hodně, a právě proto mě
napadlo přiblížit vám je trochu jinak.
Sbory dobrovolných hasičů po celé
republice v městech a vesnicích
fungují podobně a já vám přiblížím
SDH Heřmanova Městce.
K založení sboru cituji z kroniky:
„Sbor náš založen byl roku 1878 v měsíci říjnu. Po vypuknutí velkého požáru v ulici
Kostelecké, kde vidělo zdejší občanstvo našeho města Heřmanova Městce, jak užitečné jest
to "sbor hasičský," na telegraficky sem povoláni býti musely sbory z Chrudimi a z Pardubic a
jak velikou pomocí jest při sboru nářadí hasičské dobře zavedené, kteréž nejpotřebnější
náčiní hasičské viděli a ocenili u mistra kominického p. Václava Plesara - jak osvědčeno bylo
s prospěchem tak výtečným při požáru tom, sestoupili se občané v čele s městskou radou a
starostou obce v poradu a zařídili sbor hasičský."
Po celých 136 let své bohaté historie se členové sboru aktivně účastní života ve městě. Je-li
potřeba, zasahují při živelních pohromách, požárech, povodních, dopravních nehodách a
pomáhají občanům. Mimo své odborné činnosti se účastní i společenského života
pravidelným pořádáním společenského plesu, pořádají ukázky výcviku, své výzbroje,
výstroje a techniky pro školní mládež a občany. Vlastními silami provedli v letech 1986 –
1990 rekonstrukci přiděleného objektu hospodářské budovy na požární zbrojnici, která je
jejich chloubou a svatostánkem.
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Pravidelně se účastní soutěží v požárním sportu s družstvem mužů, družstvy mladších a
starších dětí a někdy i družstvem žen. V současné době čítá členská základna sboru zhruba
90 členů, z nichž přibližně 30 mužů je zařazeno do výjezdové jednotky města.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů je zařazena do integrovaného záchranného systému
kraje v kategorii JPO II/1 a vyjíždí k událostem i mimo území města. V průměru zasahuje
tato jednotka u 40 zásahů ročně.
Mladí hasiči
Mladí hasiči se schází každý pátek od 16,00 hod. před hasičskou zbrojnicí. Na podzim se
připravují na závod požárnické všestrannosti (střelba ze vzduchovky, základy topografie,
uzlování, základy první pomoci, požární ochrana, překonání překážky po vodorovném laně).
Přes zimu děti hrají hry v hasičské zbrojnici. Na jaře začínají trénovat na pohárové soutěže a
na okresní hry (požární útok, štafeta dvojic, štafeta 4x60m, štafeta CTIF a požární útok CTIF,
který je pouze pro starší družstvo).
Irena Sršňová

Stanice C
Venku nás pomalu přivítal podzimní
čas, proto si již teď rádi připomeneme
letní období. Pro většinu lidí je léto
spojené
s výlety,
cestováním,
odpočinkem a relaxováním.

I na naší stanici C se „cestovalo“. Naše oáza
se proměnila v Havaj a prožili jsme
pohodový Havajský den u nás v naší oáze.
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Probrali jsme šatníky a vybrali havajské oblečení. Nechyběly slaměné klobouky, květinové
věnce na krk, sluneční brýle, nafukovací lehátko, brýle na potápění, palma, globus a atlas
světa. V oáze bylo příjemně, společně jsme si zazpívali, popíjeli studené koktejly a bylo nám
fajn.
Nevěříte? Tak se podívejte na fotky, které jsme společně nafotili.
Jolana Jesínková

Stanice D
Vzpomínka na dovolenou – výlet do papíren ve Velkých Losinách
Jako dítě jsem byla na výletě ve Velkých Losinách
ležících severně od města Šumperka v údolí řeky
Desné, která protéká jesenickým podhůřím. Součástí
výletu byla prohlídka zdejší papírny, popravdě moc
mě to tenkrát nebavilo a nezajímalo. Uběhlo 39let a
já jsem se letos v létě spolu se svým dospívajícím
synem ocitla znovu na stejném místě na prohlídce
zdejší papírny a mému synovi, tak jako mě tenkrát to
nepřipadalo zajímavé a tak se o to místo podělím
s vámi.
Papírna byla založena v 16. stol. Papírenskou
manufakturu dal vybudovat v místech bývalého
obilního mlýna Jan mladší ze Žirotína. Během staletí
se v držení papírny vystřídala celá řada papírenských
rodin a mistrů. Roku 1729 byl do papírny pořízen
převratný vynálezholandr k přípravě papíroviny, patrně jako první zařízení tohoto druhu na Moravě. Rozmach
strojní průmyslové papírenské výroby poloviny 19. stol., byl v celoevropském měřítku
příčinou rychlého zániku papírenských manufaktur, kterých bylo tou dobou v naší zemi 200.
Ve Velkých Losinách se podařilo výrobu ručního papíru udržet. Vedle bělidla, textilní a
papírenské výroby zde byla r. 1913 uvedena do provozu i vodní elektrárna.
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Velkolosinská papírna patří k nejstarším doposud pracujícím podnikům svého druhu
v Evropě. Ruční papír se zde vyrábí tradičním způsobem z bavlny a lnu. Používá se ve
výtvarném umění, k osobní i firemní korespondenci, tisku bibliofilií atd. Papírna byla v r.
2001 vládou České republiky prohlášena národní kulturní památkou.
A já věřím, že Velkolosinská papírna tu bude stát a vyrábět krásný papír i za pár let, až ji můj
dospělý syn navštíví spolu se svým synem, nebo dcerou, kterým to patrně bude připadat
nezajímavé a nedůležité.
Iva Střílková

Stanice E
K našemu velkému a milému překvapení se na komíně Obzoru uhnízdil v létě čapí pár. Rok
2014 ornitologové vyhlásili rokem čápa a my jsme se jich letos poprvé v tomto roce dočkali i
u nás ve městě.
Čáp bílý je na české poměry velký druh, jeho váha se pohybuje v rozmezí 2,3 - 4,4 kg.
Samice jsou o něco menší. Výšky dosahuje 95 - 105 cm, rozpětí křídel je 155 - 165 cm. Ve
zbarvení převažuje bílá barva, konce letek jsou černé, zobák a dlouhé nohy červené.
Typickým zvukovým projevem čápů je klapání zobákem.
Vyskytují se na vlhkých loukách, polích, okrajích vod, preferují otevřenou krajinu, často se
však nacházejí v blízkosti lidských obydlí. Na konci léta čápi odlétají na zimoviště ve střední
a jižní Africe. Čáp bílý se obvykle dožívá 8 -10 let.
Nejznámější čapí potravou jsou žáby, patří sem ale i obojživelníci, také ryby, plazi, hmyz a
jeho larvy, hraboši.
Hnízda si staví na stromech, střechách, komínech, využívají i umělé
hnízdní podložky. Hnízdění probíhá v období dubna - května. Hnízdo
se skládá převážně z větví a klacků. Samice snáší v průměru 2 - 4
vejce. Inkubace vajec trvá přibližně 33 dní, vejce zahřívají oba
rodiče. Dva měsíce po vylíhnutí se mláďata učí létat.
Dle vyhlášky v ČR patří čáp bílý mezi ohrožené druhy.
Proto se budeme těšit, že se k nám příští rok zase vrátí a vyvedou u nás mladé.
Jana Novotná
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Aktivizace
Dne 11.9.2014 pořádali v DS Praha Háje soutěžně zábavný
den – Tuzemský um. Náš DS reprezentovali paní Jarmila
Procházková, paní Naďová a pan Svoboda. Soutěžili
v disciplínách – ruské kuželky, hod koulí, šipky, střelba na cíl,
mozkovna a tajná disciplína. Všichni byli v dobré náladě a po
slavnostním vyhlášení vítězů všem zahrála cimbálová muzika. Naše družstvo se umístilo na
5. místě.
Děkujeme našim soutěžícím a budeme se těšit na další ročník této soutěže.
Mirka Bečková a Veronika Vodičková

Sportovní hry v Malešicích
Sportovní hry v Malešicích navštěvujeme opravdu pravidelně. Opět jsme byli úspěšní.
Pětičlenné družstvo ve složení p. Procházková, p. Naďová, p. Svobodová, p. Jaroš a p.
Svoboda přivezlo tři medaile za krásné sportovní výkony. 3. místo v kuželkách a 3. místo
v šipkách získala p. Procházková,
v šipkách naházela 125 bodů, 1.
místo v kouli získal p. Svoboda
úctyhodným hodem 11 metrů a 10
centimetrů. V týmové spolupráci
získalo naše družstvo body za
skládání puzzle a luštění křížovky
v celkovém čase 3:55 min, a patřilo
tak mezi ty úspěšnější. Puzzle byly
velmi těžké. Za hod koulí musím
všechny pochválit, protože měli
úplně úžasnou techniku, jako by byli
rození vrhači. Nikdo nezklamal, už
jen to, že jedete na soutěž
reprezentovat náš Domov je odvaha, děkuji všem závodníků a těším se na další soutěžní
klání, které společně absolvujete.
Veronika Kumperová
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Aktivity Lenka
Beseda o zdraví a pohybu

Rotopedtours a Pěškotours 2014

V úterý odpoledne 23.9.2014 nás navštívila paní Mgr. Lenka Líbalová, která si s námi
povídala o říjnové akci, do které jsem náš Domov přihlásila. V Pardubickém kraji jsou to tři
domovy. Shlédli jsme krátký film, fotky, zapojili se do diskuse a dozvěděli, co nás čeká a
nemine. Příště se sejdeme na začátku listopadu, kdy se dozvíme, jak celá akce dopadla a jak
se dařilo našim seniorům.
Tak už nám to začalo!
Od 1. října na Den seniorů uživatelé našeho Domova
zahájili další ročníky Rotopedtours a Pěškotours
2014. Pustili se do toho s chutí a energií dokázat
sami sobě, ale i ostatním, co všechno ještě zvládnou.
A není toho málo. Já poctivě zapisuji nachozené či
najeté kilometry. Již teď jsem mile překvapena o váš
zájem v této akci. Všem účastníkům přeji hodně sil a
chuti udělat něco pro své zdraví.
Lenka Pumerová

Babí léto na Konopáči

Aktivity Hanka

V pátek 19. září 2014 odpoledne jsme navštívili 19. ročník Babího léta na Konopáči u
Heřmanova Městce. Akci již tradičně zahájil starosta města Ing. Aleš Jiroutek a poté
následovalo vystoupení mažoretek ze skupiny RONDO z Ronova nad Doubravou. Po celém
areálu byly rozmístěny stánky s nabídkou hlavně podzimního sortimentu. Snad žádná
hospodyňka neodolala koupi kvalitního domácího česneku. K ochutnávání i ke koupi
prodejci nabízeli domácí mošt a burčák.
Celá akce lehce připomínala blížící se komunální volby. Zástupci některých politických
stran a hnutí rozdávali domácí jednohubky a koláčky spolu s volebními programy a
představovali na nich své kandidáty.
Počasí bylo moc pěkné a všichni jsme strávili příjemné odpoledne.
Hana Zítová
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Aktivity Alena
Ve čtvrtek 25. září jsme v Rytířském sále našeho
Domova v letošním roce již podruhé přivítali
pana Jana Víznera s kolegyní Ivetou Hrtánkovou.
Představili se nám tentokrát v hudebním pořadu
s názvem „Ať žije Bajkajlaj“. Zaposlouchali jsme
se
do
vtipně
scénicky
ztvárněných
staropražských písniček. Hudební vystoupení
doprovázelo poutavé povídání pana Víznera o
autorech písniček, zajímavostech z jejich života,
dozvěděli jsme se také mnoho nového o vzniku
a historii písní. Zavzpomínali jsme na léta našeho
mládí, zanotovali si známé melodie a ze sálu jsme všichni odcházeli potěšeni a s úsměvem
na rtech.
Alena Tučková

Ve středu 8.10.14 proběhlo slavnostní
vyhlášení výsledků soutěže a předání cen
v Rytířském sále. Z celé republiky se sjelo k nám
do Domova cca 60 hostů. Ceny předávala odborná porota pod vedením šéfredaktora
odborného časopisu Sociální služby pana Z. Kašpárka. Hostům zazpívali naši senioři –
zámecký sbor Hlas Domova. O skvělou a
veselou náladu se postaral imitátor, herec
a zpěvák pan L. Hron. Na závěr jsme naše
hosty pozvali k prohlídce Domova.
Atmosféra byla příjemná, uvolněná a
hosté odjížděli spokojeni domů.
Těšíme se zase za rok!
Eva Merclová
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Zveme všechny příznivce pěkných písniček
do Rytířského sálu

dne 14.10.2014 ve 13.30 hodin
na zábavný odpolední program
během kterého bude pokřtěno první CD sestavené
ze známých písniček, které pro vás nazpívali naši zaměstnanci,
kteří si říkají -

ZÁMECKÉ DUO J + M

Jiří Heřman + Magda Kudrnová
CD vzniklo v prostorách besedy našeho DS v srpnu 2014
za laskavého svolení paní ředitelky Marie Málkové.

…a na co se můžeme těšit?
Pátek 10.10.2014 – Divadlo Pardubice – Lháři
Pátek 10.10. a sobota 11.10.2014 - Volby do obecního zastupitelstva
Úterý 14.10.2014 – Křest CD Lítáme v tom v Rytířském sále od 13 30 hodin
Středa 15.10.2014 – Solná jeskyně Třemošnice od 13 hodin
Čtvrtek 16.10.2014 – Schůze uživatelů + volby do výboru uživatelů
Středa 22.10.2014 – Účast na Chodovské šipce v DS Praha Chodov
Sobota 25.10.2014 – Scénické čtení v Rytířském sále od 18 hodin
Středa 29.10.2014 – Solná jeskyně Třemošnice od 13 hodin

paní Annou Puflerovou – stanice C, paní Dagmar Hofmannovou – stanice C, panem Pavlem
Mikulenčákem – stanice C, paní Eliškou Válkovou – stanice B, paní
Běluškou Teklovou – stanice C, panem Josefem Velebou – stanice A
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Vážení čtenáři,

Bude vás zajímat…

jak si jistě všichni ještě pamatujete nebo jste z doslechu slyšeli, v roce 2012 náš
domov slavil 60 let výročí od vzniku domova pro seniory na zámku v Heřmanově Městci.
K tomuto velkému výročí jsem byl požádán paní ředitelkou Marii Málkovou o sepsání jeho
historie od roku 1952, kdy domov přestárlých, později důchodců, na zámku vzniknul.
Vzhledem k tomu, že domov je v nádherném prostředí i se
zámeckým parkem, tak jsem se rozhodl toto výročí
neobejít jen nějakým vzpomínkovým článkem do přílohy
novin, ale napsat knihu, kde bych trochu popsal i
samotnou historii zámku a všech předchozích majitelů.
Kniha má název „Šedesát let života sto kilometrů od
Prahy“. Nečekal jsem, jaký bude mít velice kladný ohlas
mezi čtenáři a vyvolá vlnu zájmu o napsání pokračování,
tentokráte ale přímo o životě posledního skutečně žijícího
knížete a jeho rodin na Heřmanoměsteckém panství a
zámku v letech 1919 až 1938. Začal jsem hledat podklady
k tomuto období a knížecí větvi rodu Kinských. Vůbec jsem
však netušil, že v Čechách, ve státních archivech, není v podstatě k tomuto období nic. Po
přečtení kroniky města Heřmanův Městec a Pamětní knihy sportovního klubu jsem zjistil, že
to ale nevzdám, neboť nějaké střípky jsem přeci jen v kronikách našel a tím jsem byl tímto
obdobím ještě více zaujat. Znovu jsem navštívil několik státních archivů a dočkal se
nečekaného výsledku, kdy se mi podařilo získat povolení nahlédnout do archivních
materiálů, které ještě nebyly badatelsky ani historicky nikdy zkoumané a zcela náhodně se
našly na zámku Chlumec nad Cidlinou při vracení tohoto zámku hraběcí větvi Kinských
v devadesátých letech. Při nezávazné prohlídce jsem ve čtyřiceti krabicích však našel veliké
množství fotografií a dobových písemných materiálů, které jsem mohl identifikovat, že patří
knížecí větvi Kinských z jejich sídla, zámku, tehdejšího panství heřmanoměsteckého. Po
jejich prohlédnutí a vyhodnocení jsem zjistil, že se jedná o velice zajímavé historické
materiály dokazující skutečný život knížecí větve Kinských. Proto jsem se rozhodl nenechat
tyto věci padnout v zapomnění a začal psát druhou knihu a to pod názvem „Kníže O.F.
Kinský na zámku a panství v Heřmanově Městci v letech 1919 – 1938“. Kniha se skládá
z mých vlastních badatelských zkoumání, nalezených materiálů ze zámku Chlumec n/C,
kroniky města a sportovního klubu Heřmanův Městec. Pro vaši informaci v knize připravuji
zveřejnit tyto materiály:
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- období, kdy kníže O.F. Kinský sloužil v I. světové válce,
- život na panství za jeho prvého manželství, včetně úmrtí prvního dědice Oldřicha
v roce 1929,
- závodní kariéra knížete – automobilismus 1924-1927,
- Tři svatby sester O.F. Kinského na zámku v Heřmanově Městci,
- aviatika, polo a hony v Heřmanově Městci,
- život na panství za druhého manželství knížete O.F. Kinského,
- o účasti knížete O.F. Kinského na Olympijských hrách v Berlíně 1936,
- zajímavosti ze života na panství v letech 1919 – 1938, včetně křtin následníka knížete
O.F. Kinského.
Vzhledem k tomu, že v Anglii žije poslední
kníže větve Kinských Carlos Maxmilián, napsal
jsem mu a informoval o moji připravované knize.
Byl jsem velice mile překvapen, když se mi Carlos
ozval a zajímal se o první i druhou knihu.
Zároveň poslal i hezkou gratulaci pro všechny:
Vážený pane Šimáku,
velmi děkuji za váš email, který jsem bohužel četl až dnes, jelikož jsem byl na dovolené. Jsem
velmi potěšen číst, že domov v Heřmanově Městci oslavil šedesáté výročí a rád bych se tímto
připojil ke gratulaci paní ředitelce Marii Málkové, všem zaměstnancům a přirozeně všem
pacientům, kteří jsou nyní srdcem nemovitosti.
Vaše práce a publikace o mé rodině mě velmi zajímá a rozhodně bych se rád dozvěděl víc. I
když si nevzpomínám, jakým způsobem se můj děda účastnil první světové války, mohu
potvrdit, že se rozhodl být na straně české armády místo rakouské. Bohužel zemřel velmi
mladý a za velmi podivných okolností a moje babička odjela do Argentiny, kde byl vychován
můj otec. Mám o tom bohužel jen velmi málo informací.
V každém případě mi prosím dejte vědět, jakou spolupráci máte na mysli a budu rád, když
mi pošlete svoji první knihu.
S pozdravem
Carlos Kinsky
Splnil jsem knížeti přání a poslal první knihu, aby se s ní v klidu seznámil. Druhá kniha je již
v současné době v tiskárně a vydání je plánováno na konec října. V průběhu listopadu
uspořádám pro vás s vedením domova přátelské posezení s představením nové knihy a
autorské čtení v Rytířském sále.
Ivo Šimák
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Ve čtvrtek 16. říjná 2014 proběhnou od 9,30 hod. volby do výboru uživatelů v jídelně
Domova. Domov je rozdělen do čtyř oddělení:

-

Stanice A
Stanice B
Stanice D
Stanice E

Každé oddělení má svoje zástupce, jejichž jména a fotky jsou vyvěšeny na nástěnkách.
Z důvodu spravedlivého zastoupení (je potřeba, aby ve výboru bylo zastoupeno každé
oddělení) se nejdříve zvolí z každého oddělení jeden člen a to ten, který obdržel za dané
oddělení největší počet hlasů. Zbývající tři členové budou ti, kteří získají největší počet hlasů
bez ohledu na příslušnost k oddělení. V případě rovnosti hlasů na volených místech
rozhodne dohoda. Výbor uživatelů je volen na dva roky. V letošním roce budou volby
předčasné, obvykle jsme volili vždy v lednu, vzhledem k tomu, že je velká nemocnost členů
stávajícího výboru a výbor uživatelů není schopen se sejít.
Eliška Kebrtová

p. Eliška Kebrtová
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p. Emílie Svobodová

p. Miloslava Skramuská

p. Olga Jakoubková

p. Stanislava Dvorská

p. Vlastimil Jaroš p. Jana Čapková

p. Jar. Procházková p. M.Naďová p. Alois Svoboda
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p. Věra Flíčková
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