
  

 4.

 ŽIVOT V NAŠEM DOMĚ
Vážení obyvatelé,
dovolujeme si  Vám představit  čtvrté  číslo  našeho občasníku,  ve kterém naleznete opět spoustu 
zajímavých článků týkajících se našeho pečovatelského domu. 

       Co se událo

27.srpna 2008  přišli na své pravidelné a naprosto neformální setkání se 
seniory  do Domu s pečovatelskou službou také zástupci městské policie 
Gregor Dušička a Martina Plzáková. Hovořilo se o všem, co se ve městě i v 
Domě s pečovatelskou službou děje, a to nejen z hlediska bezpečnosti.

Zeptal jsem se jedné klientky: Co Vás zaujalo na setkání?
"Na setkání jsem se dozvěděla, že kriminalita v našem městě klesá a to 
zejména kvůli kamerovému systému. Překvapením  pro mě bylo, že v 
Dobřichovicích dochází k poměrně častým krádežím automobilů"

        Co se událo

10.září 2008 se uskutečnila již třetí letošní oslava, a to za přítomnosti paní místostarostky Heleny 
Langšádlové a členek sociální komise. Paní místostarostka všem popřála hodně štěstí a zdraví a na 
konci setkání rozdala malé dárečky. Program si pro nás připravili děti ze Řevnic pod vedením paní 
Dany Kláskové. Z našeho domu se setkání zúčastnili:Marie Nouzová, Marta Zahajská a Otto Ripka.



       Co se událo - Výlet ČČK
10.září 2008  se uskutečnil výlet s ČČK do Poděbrad, Nymburka a Loučně. 

Poděbrady byly založeny Přemyslem Otakarem II. ve 13. století. Lázněmi jsou od r. 1905. Kníže 
Hohenlohe podpořil navrtání 1. minerálního pramene. Našel jej německý proutkař Karel Büllow z 
Bothkampu. Pramen vyvěrá z hloubky 96 metrů. Prohlédli jsme si památník Jiřího z Poděbrad na 
zámku, zajímavou romantickou vilu Obereignerovou od J. Fanty. Na náměstí jsme zaznamenali a 
zase  prohlédli  jak  mnohokráte,  když  zavítáme  do  Poděbrad,  jezdeckou  sochu  krále  Jiřího  z 
Poděbrad od B. Snircha.  Prošli  jsme lázeňským parkem, popili  lázeňský pramen a odjížděli  do 
Nymburka.

Nymburk - založen Přemyslem Otakarem II. Prošli jsme se kolem Labe, kde jsou opravené z r. 
1909 staré hradby a park. Náměstí Přemyslovců s radnicí z r. 1526 z doby renezance. V Nymburku 
se ukrývala v r. 1310 Eliška Přemyslovna. Zašli jsme též do Vlastivědného muzea s pamětní síní 
Bohumila  Hrabala.  Zajímavá expozice jeho osobních věcí.  Psací  stůl  s  jeho pověstným psacím 
strojem, kolem předměty, které potřeboval mít po ruce. Léky a ostatní drobné předměty. Též starý 
bicykl. Oblečení na velké fotce, které je též vystaveno za skleněnou vitrinou. Blahopřejný dopis 
Jaroslavu Seifertovi k udělení Nobelovy ceny jeho příznačným slohem. Též jsme obdivovali chrám 
sv.  Jiljí.  V roce 2005 slavil  Nymburk 730 let  od jeho  založení.  Pak  jsme zašli  na  oběd či  do 
cukrárny a pokračovali na zámek Loučeň.

Loučeň nyní vlastní akciová společnost Zámek Loučeň. Je 11 km od Nymburka, založen r. 1233. 
Zámek vybudován na místě tvrze 1704. Od r. 1808 do 1948 v držení Thurn Taxisů. Prošli jsme 
řadou krásně vybavených pokojů a salonů. Pobaveně naslouchali historkám o panu knížeti, který 
měl záliby i přání opravdu knížecí. Měl rád ženy a říká se, že děti v Loučeni byli snad všechny jeho. 
Dal vystavit domeček knížete Alexandra, kde všechny venkovské krásky přijímal. Chodil tam tajně 
podzemní chodbou, ale domek byl postaven přímo proti oknům ložnice paní kněžny. Měl sluhu, 
který mimo jiné povinnosti měl za úkol všechny papírové bankovky vyprat a vyžehlit  a mince 
vydrhnout. Služku, která mimo jiné vedle pokoje pana knížete měla kamínka, na kterých ohřívala 
žehličky, kterými žehlila všechny noviny, které pan kníže odebíral. Aby se neumazal od tiskařské 
černě. Anglický park byl založen dle poradců J. E. Purkyně a V. Skalníka z Mariánských lázní 1831 
- 1840. Zajímavé a hlavně lákají děti labyrinty, kterých je v parku 10 různě velkých, např. pískový, 
kamenný, buxusový, travnatý.

Výlet skončil opět úspěšně. (JP)

     Co se událo - Výlet do BRD
Sláva, nazdar výletu....
V dotazníku otištěném v občasníku č.2 si několik našich klientů přálo podniknout výlet menším 
vozidlem do blízkého okolí. Navrhli jsme trasu vedoucí z Černošic přes Podbrdy, Hostomice, Jince, 
Čenkov se zastavením v Příbrami,  Dobříši,  Mníšku pod Brdy.  Mirek objednal  minibus  pro  13 
přihlášených osob na  24.září  2008 a  v  9.00 hod jsme vyjeli.  Mnozí  jsme si  připadali  jako na 
školním výletu, ale v opačném věkovém pořadí, kde místo dětí jsou senioři a místo učitelů naše 
milá mládež Alenka a Mirek. Obloha nevěštila sice slunečný den, ale naše nálada byla optimistická 
i  humorná  zvláště,  když  jsme  se  postupně  dovídali,  že  náš  účastník  výletu  pan  Karnet  má 
narozeniny.  Brdské  pohoří  v  pestrém  podzimním  zbarvení  lesů,  lemované  těžkými  mraky 
připomínalo spíše velehory dávných geologických hor.
Dojeli jsme do Příbrami a těšili se na prohlídku slavného poutního místa Sv. Hora. Bohužel doprava 
soukromými vozidly nebyla povolena. Proto jsme se rozhodli navštívit první cukrárnu na pěší zóně, 
abychom se občerstvili kávou a dorty po "dlouhé cestě". Dále jsme se podle svých zájmů vydali na 
prohlídku obchodní sítě s cílem srovnávat nejen kvalitu, ale i cenu výrobků. Nejzajímavější bylo 
luxusní  řeznictví a  uzenářství,  prodchnuté různými vůněmi včetně jitrnic a jelítek,  které zaujali 



některé naše účastníky. Dokonce u jednoho muže se projevil zájem o textilní průmysl, šel si nechat 
vzít míru, čímž se poněkud zdržel a málem zmeškal náš odjezd. To již mrholení přecházelo v deštík. 
U kostela jsme se opět sešli  s  naším řidičem a pokračovali  v cestě do Dobříše v naději,  že se 
zastavíme u  zámku.  Rozlehlé  náměstí  nás  přivítalo  útulnou  sokolskou  restaurací  a  deštěm.  Po 
dobrém obědě jsme zjistili,  že  kromě deště  máme ještě  prázdné  přední  kolo vozidla.  Poměrně 
složitou výměnu kola jsme trávili  různě např.  i  v herně s milou obsluhou. Při  zpomalené jízdě 
kolem zámku s krásným parkem jsme si řekli, že výlet bude nutno opakovat. Následoval Mníšek 
pod Brdy, kde nezbylo nic jiného než objížďka náměstí s krásným kostelem a návrat přes Všenory 
domů za doprovodu vůně jitrnice našeho labužníka. 
Přes nepřízeň počasí nás stále neopouštěl humor a dobrá nálada a věříme, že se příště vypravíme na 
nový výlet za příznivějších okolností. Všem se výlet líbil a děkujeme našemu městu za finanční 
spoluúčast i upomínkové pohlednice Příbrami a Dobříše. (SP)

       Co se událo

4. října 2008 proběhlo v naší jídelně přátelské setkání 
partnerských měst. Setkání se zúčastnili zástupci 
našeho města. Na fotografii vidíte jeden z dárečků, 
které připravila ZUŠ Černošice škola pod vedením 
paní učitelky Hany Bláhové.
U této příležitosti proběhla v mokropeské kapličce 
Sv.Václava putovní výstava s názvem  „Gerbrunn 
a jeho partnerství“ . Tato výstava postupně putuje po 
všech gerbrunnských partnerských obcích a mapuje 
historii všech partnerských vztahů. Velká pozornost 
byla věnována i Černošicím. Na vernisáži vystoupil 
dětský lidový soubor Pramínek pod vedením Marcely 
Látalové.

  

 Co nás čeká? - Setkání se ZUŠ

Srdečně Vás zveme na setkání se Základní uměleckou školou, které se uskuteční ve čtvrtek 23. října 
2008  od  15.00  hod  ve  společenské  místnosti  našeho  pečovatelského  domu.  Na  dílně  bude 
vystupovat paní Hana Bláhová a Pavlína Tomášová s dětmi. Na programu budou lidové písně, které 
se vážou ke krajině. Více informací naleznete na letáčku, který naleznete ve Vaší poštovní schránce. 
Těšíme se na Vás!



Právě probíhá - Promítání

2. října 2008 se opět rozbíhá promítání na programu č. 5. Jako novinku jsme pro Vás připravili 
tématické čtvrtky ( od 10.00 hod na programu č. 5 ) a to v následující podobě.
1. čtvrtek v měsíci uvedeme dokumentární film
2. čtvrtek v měsíci promítneme film ( česká i zahraniční tvorba )
3. čtvrtek v měsíci bude na programu filmeček z DPS ( výlet, oslava, apod. )
4. čtvrtek v měsíci uzavře film na pokračování
V případě, když vyjde na daný měsíc 5. čtvrtek bude zařazena hudební produkce ( Na té české 
svatbě, vážná hudba apod. )
Nadále je možnost kdykoliv zařadit film na přání, či pustit Vaše oblíbené CD, jak s hudbou tak i s 
fotkami. Více informací Vám rád poskytnu v kanceláři DPS.
Plánovaný program promítaní:
Říjen
2.října 2008 - Tajemství starověku pyramidy
9.října 2008 - Babí léto
16.října 2008 - Fotografie z DPS rok 2007
23. října 2008 - Sissi - první díl
30. října 2008 - Hudební produkce , případně záznam z 23.10.2008 - ZUŠka v DPS
Listopad
6. listopadu 2008 - Tajemství starověku Mumie
13. listopadu 2008 - Nástrahy Velkoměsta - komedie pro zasmání
20. listopadu 2008 - Dětenice 2008 - náš společný výlet
27. listopadu 2008 - Sissi - druhý díl

 Právě probíhá – příprava na Volby 2008

17. a 18 října 2008 se uskuteční Volby do krajského zastupitelstva. Volební okrsek č.4, který byl v 
kulturním středisku na Vráži se poprvé otvírá v našem domě. Tímto Vás žádám, nevstupujte od 
pátku 13.00 do neděle 9.00 hod do společenské místnosti v přízemí budovy. Vyjímkou je samotné 
volení. Samotné volby probíhají v pátek od 14.00 hod do 22.00 hod a v sobotu od 8.00 hod do 
14.00  hod,  prosím v  této  době  buďte  tolerantní  k  cizím osobám,  které  se  budou pohybovat  v 
přízemních  prostorách  budovy.  Dále  budou  po  dobu  voleb  otevřeny  vchodové  dveře  -  prosím 
vyjímečně nezavírat - pro zvýšení bezpečnosti se po dobu voleb zamykejte a zavírejte dveře mezi 
halou a výtahem v přízemí budovy. Tyto dveře budou označeny cedulkou - vstup pouze pro klienty 
DPS. 

Foto: Pracovníci odboru Technických služeb instalují držáky na vlajky, které jsou nedílnou součástí  
voleb.



                                         Platba za společné prostory

Na základě nájemních smluv bylo nutné pro rok 2008 stanovit měsíční částku za úhradu elektrické 
energie ve společných prostorách DPS ( částka zahrnuje i stálé poplatky ). Částka pro rok 2007 
činila 135 Kč, pro rok 2008 jsme navrhovali  stanovit částku o navýšení cen tj. 9 %. Konečná částka 
by tedy byla 147 Kč. 
Rada města na svém zasedání schválila částku ve výši 147 Kč/měsíc.

Změna cen u poskytování služeb

Z důvodu navýšení nákladů na provoz kuchyně v DPS, jsme navrhovali obnovit poplatek za vydání 
oběda včetně donášky. Nejvyšší možná částka je 20 Kč, kdy celková hodnota oběda nesmí překročit 
75 Kč. Současný dodavatel účtuje oběd za 50 Kč,  navrhovali jsme tedy částku za výdej oběda 
včetně donášky na 5 Kč/ks. Při srovnání cen s jinými subjekty se tato částka pohybuje řádově 15 - 
20 Kč. Další ceny jsme navrhovali ponechat dle stávajícího ceníku tj. základní poskytované služby 
v ceně 60 Kč/hod, kdy je možné stanovit až 100 Kč/hod. ( Pro srovnání: Pečovatelská služba v 
Řevnicích účtuje 85 Kč/hod a Farní Charita Neratovice 100 Kč/hod ). 
Rada města na svém zasedání schválila obnovení poplatku ve výši 5 Kč na vydání oběda.

    Zvýšení nájemného v DPS

V současné době je v DPS stanoveno dvojí nájemné podle typu bytu (původně byl nižší nájem 
stanoven pro podkrovní byty,  kde se počítal  skosený prostor – to dnes již neplatí).  Na základě 
usnesení  rady č.  3.5  z 28.7.2008 jsme prověřili  možnost  zvýšení  nájemného.  Pro byty s nižším 
nájemným je možné k 1.1.2009 jednostranně zvýšit nájemné z 45,72 Kč/m² na 50,02 Kč/m².
Rada města ukládá OISM zvýšit jednostranně nájemné u bytů v DPS, kde to zákon umožňuje, a  
to k 1.1.2009

Stav fondu

K dnešnímu dni je ve Vašem fondu částka
144 Kč. Dne 14.7.2008 dosahovala
částka 1344 Kč. Den poté jsme zakoupili
podsedáky do jídelny Pečovatelského domu
v celkové hodnotě 1200 Kč. Jedná se o 48 ks
podsedáků ve dvou barvách a jsou k dispozici
na všechny židle v naší jídelně.
Účtenku o potvrzení částky vidíte vpravo od 
tohoto článku. 
Všem, kteří přispěli touto cestou děkujeme.



Technické úpravy v DPS

• Koncem srpna proběhla rekonstrukce plynové kotelny v celkové hodnotě 25.000 Kč.
• Začátkem září byla provedena pravidelná prohlídka plynové kotelny.
• 9.září 2008 provedena pravidelná prohlídka výtahu.
• 18.září 2008 provedena částečná oprava kanalizace u altánku za DPS - připojeno čerpadlo 

na odvodnění budovy.
• 25.září 2008 byl natřen Technickými službami plot u parkoviště.
• 8. října byla nainstalována Technickými službami vlajka na budovu DPS.

    Technické úpravy v DPS - PLÁNOVANÉ

• Proběhne  připojování  zrychlovacího  čerpadla  pro  požární  řád  k  samostatnému  přívodu 
elektrické energie. Výkop bude prováděn v zeleném pásu mezi parkovištěm a plotem.

• V těchto dnech probíhá výběrové řízení na montáž zábradlí. Zábradlí bude nainstalováno na 
všechny chodby včetně vstupní haly. Vyjímkou bude pouze prostor kolem schodiště. 

• Dále bude na budovu DPS připojeno zařízení pro Městskou policii Černošice. Jedná se o 
radiovou stanici, která umožní policii lepší příjem v okolních obcích.

• S přechodem na digitalizaci bude nutno s největší pravděpodobností v říjnu 2008 přeladit 
vaše  set-top-boxy na  nový kanál  -  více informací  se  dozvíte  v  Kavárně  či  případně na 
nástěnce ve vstupní hale budovy.

 Věkový průměr klientů DPS

V současné době bydlí v našem domě 41 klientů ( 30 žen a 11 mužů), jejichž průměrný věk je cca 
81  let.  Věkovou skladbu představuje  5  pamětníků  (tehdejších  „dětí“,narozených v  letech  první 
světové  války-1913  až  1917),možná,že  by  si  ještě  někteří  vzpomněli  na  hymnu  habsburské 
monarchie  „Zachovej nám Hospodine“. Většina  34 obyvatel jsou „děti“narozené v letech 1919 až 
1941 za první republiky,respektive  na začátku druhé světové války. Mnozí si jistě pamatují píseň o 
prezidentovi Masarykovi,kterou jsme při oslavách zpívali ve škole:“Tatíčku starý náš šedivou hlavu 
náš...“ Zbývající 2 obyvatelé se narodili po válce v roce 1945 a 1955.

Bezohledná tvrdost kroků světových dějin byla až příliš  "štědrá" nejen k naší  generaci a nutně 
musela poznamenat naše dětství, mládí a vlastně celý život. Pro malou útěchu lze říci,že taková 
průprava nám do jisté míry pomáhala překonávat řadu systémových změn v následujících šedesáti 
letech.

Nyní často slýcháme ve sdělovacích prostředcích různé pořady o osudových osmičkách naší země. 
Myslím, že většina z nás by mohla doplnit osobními zážitky tyto dějinné události. Do vínku nám 
byl dán život v rozmezí let minulého a současného století, avšak s rozmanitými životními příběhy. 
Nyní jsme se sešli v našem domě a mohli bychom zvážit, zda by nebylo vhodné si  připomenout 
některé naše pozoruhodné osobní zážitky. Možná by vznikl zajímavý památník.

Závěrem ještě  otázka: vzpomene si  někdo na název slabikáře z  třicátých let  ilustrovaného naší 
výbornou malířkou pí Fischerovou-Kvěchovou z Černošic? Stále mám v paměti říkánku:
„Zajíc seče otavu, liška pohrabuje, komár na vůz nakládá, muška sešlapuje“.

(SP)



Výherci soutěže z minulého čísla

Na soutěžní otázku jaký je  průměrný věk obyvatel DPS k 1.7.2008 odpovědělo 10 obyvatel našeho 
domu. Správná odpověď zněla 81,5 let. Zde uvádíme výherce:
1. cena - lahev červeného vína + turecká káva - Marie Heřmánková ( 81,4 let )
2. cena - lahev červeného vína - Božena Studecká ( 81 let )
3. cena - bonboniéra - Marta Zahajská ( 80,5 let )
4. prémiová slosovatelná cena - bylinkový čaj - Karolína Rollová ( 78 let )
Všem výhercům blahopřejeme a všem zúčastněním děkujeme.

Osmisměrka o cenu
  

-------------------------------------------------zde odstřihněte-----------------------------------------------------

Otázka zní: Jaké slovo ukrývá naše osmisměrka?                     Odpověď: ......................................

Jméno: ........................................................        Číslo bytu: ....................................

ANODY 
AVISA 
BÍDÁK
ETAMÍN 
ÉTOSY
FOLIO 
CHVATNÝ 
KAPRÁL
KOLOVÉ 
KOVANÉ
LAINA
MEDIOR
PÁŘENÍ
PÍSNĚ 
PLÍNA
PNUTÍ
POMĚR 
PSANÍ 
ŘIDIČ
ŘÍMAN
SNÍLEK
SNIVĚ
VELÍN 
ZDÁNÍ

(Vyplněné a vyluštěné lístky vhazujte do poštovní schránky u hlavních vchodových dveří označené 
KANCELÁŘ DPS - 110,a to nejpozději do 21.10.2008. Losování ze správných odpovědí proběhne  
22. října 2008  v Kavárně )   



Narozeniny

říjen    listopad    prosinec
10.10. paní Busová Jana          16.11. paní Dušánková Anna       7.12. paní Heřmánková Marie
15.10. paní Rollová Karolína          25.11 paní Novotná Marie          12.12.paní Tůmová Milada
18.10. pan Polák Karel                    14.12.paní Besserová Milada
27.10. paní Vaňková Kristina              20.12.paní Rakovičová Jana
31.10. paní Dědová Eva   28.12.pan Neužil Josef

                      Všem přejeme mnoho štěstí a zdraví......

 Přivítání
Od 15.8.2008 máme nového obyvatele pana Josefa Neužila, kterému tímto přejeme příjemný pobyt 
v našem domě. 
( byt č. 113; telefonní linka 30 )

 Zasílání občasníku Vašim příbuzným

Tento občasník je možno zaslat (zdarma) i elektronicky Vašim příbuzným či známým a to v barevné 
podobě. Případní zájemci mě mohou kontaktovat osobně či na mailu: 
miroslav.strejcek@mestocernosice.cz

   Zasílání elektronické pošty
Založili jsme e-mail, který slouží pro komunikaci mezi Vámi klienty a Vašimi příbuznými. Na tento 
mail mohou Vaši příbuzní psát zprávy, které Vám vzápětí předáme do Vašich poštovních stránek.
Případné vzkazy zasílejte na  dpscernosice@seznam.cz   Nezapomeňte do předmětu zprávy zadat 
jméno adresáta!

        Mimořádná příloha - Mapa Černošic
Ke každému našemu časopisu Život v našem domě č. 4, dostanete bonus ve formě nové mapy 
Černošic, která byla vytištěna v tomto roce.

 Výzva  

Znovu připomínáme: pište co Vás napadne! Vítáme každou spolupráci. Ať tloustne náš občasník - 
vzpomínka pro příští generace našeho domu

Tento občasník Vám připravila redakční rada DPS ve složení Miroslav Strejček, Jiřina 
Pomahačová a Svatava Preislerová
 
Autoři příspěvků: 
Miroslav Strejček, Svata Preislerová (SP), Jiřina Pomahačová (JP)

Fotografie: 
Miroslav Strejček a Stanislav Janovský

Za občasník je dobrovolná cena.


